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1 OGRAPHISCH WOOR DENBOEIt
DER

NEDERLANDEN.
A.
A (AEJEN), zeekapitein, te Hoorn, beef% gedurende den
tweeden Engel chen oorlog (1665-1667), met zijn galjoot,
gewapend met slechts twee stukken, doch met 80 matrozen
bemand, niet minder dan 32 vijande
lijke koopvaarders vermeesterd en opgebracht.
Zie J. C. de Jong e, Nederl. Zeew. D. II, 1, bl. 172,

AA (ABRAHAM JACOB VAN DER), zoon van mr. Pierre
Jean Baptiste van der Aa en Francina Adriana
B e r t h a van P e e de, zag den Eden December 1792 te Am-.
sterdam het levenslicht. Hij ontving het eerste onderwijs te
Aiphen en bezocht vervolgens de eatijnsche school te Leiden
en werd in 1806 naar het Seminarium te Lingen gezonden.
Een jaar later werd hij naar het ouderlijk huis teruggeroepen,
en nu wenschte de 15jarige jongeling voor den boekhandel
opgeleid te worden, doch zijn vader wilde dat hij zou studeeren. werd in 1810 als student in de medicijnen te
Leiden ingeschreven, doch het overlijden zijns vaders in 1812
en de conscriptie deden hem de studie vaarwel zeggen, en
daar men hem de toezegging gaf dat hij als chirurgijns leer-:
ling bij de medicijnkist zou worden verplaatst, verkoos hij den
zeedienst, in de hoop van allengs tot scheepsdoctor te worden
bevorderd. Van deze toezegging kwam niets. Voorloopig in
1812 als ll apprentif maria" op het fregat de tKenau Hasselaer" geplaatst, werd hij, na de afkeuring van dit fregat,
met de geheele bemanning op het nieuw gebouwde fregat
de ,,Wezer" overgeplaatst. In September 1813 stak dit fregat
met het fregat de 'Trave" in zee, met het doel om zich met
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andere fregatten te vereenigen en de Engelschen zooveel mogelijk afbreuk te doen. Na in gevaar verkeerd te hebben van
schipbreuk te lijden, werd de tWezer" door de Engelschen
genomen en de bemanning krijgsgevangen gemaakt, naar
Plymouth vervoerd en op de poutons geplaatst. Twee maanden later werd de bemanning uitgenoodigd om zich onder
de vanen van den Prins van Or anj e te plaatsen. V a n
d er A a was een der eersten, die zich daartoe aanbood,
waarop hij als tamboer bij een korps Hollanders te Yarmouth
werd ingelijfd. Met dit korps, later het 10de bataillon infanterie
van linie, keerde hij in Maart 1814 naar bet vaderland terug
en werd weldra tot kadet bevorderd, woonde den slag bij
Waterloo bij en Dam in 1817, met het leger uit Frankrijk
wederkeerende, wijl •er geen vooruitzicht van bevordering was,
zijn ontslag en werd boekhandelaar te Leuven. Na in 1819
zijn handel aan kant gedaan te hebben, zocht hij zijn bestaan
als onderwijzer in de Hollandsche taal, eerst te Leuven, later
te Brussel, werd als zoodanig bij een bloeijende kostschool te
Sayre Moulin geplaatst, met welke inrigting hij zich naar
Vilvoorden verplaatste. In 1825 werd hij particulier secretaris van den auditeur-militair te Antwerpen en bleef zulks
tot dat dp Belgisehe opstand hem dwong Antwerpen, met
achterlating van al het zijne, te verlaten. Van dies beroofd,
kwam hij als vluchteling te Breda aan, waar hij zich ter
dispositie van den gouverneur der vesting stelde en als zoodanig de regering in deze hachelijke tijden gewigtige diensten
bewees. Bij het sluiten van den vrede in 1839 uit deze
betrekking ontslagen, wijdde hij zich voortaan uitsluitend aan
letterkundigen arbeid, waarmede hij zich, reeds vroeger bezig
had gehouden. In 1841 vestigde hij zich met der woon te
Gorkutn, om zoo met weer gemak de uitgave van zijn hoofdwerk, het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
te besturen. Ook schreef hij Kier een aantal belangrijke
werken en begon in 1851 aan dit Biographisch Woordenboek
te arbeiden. •
Hij huwde Francina Johanna Jacob Gastelaars,
die hem drie kinderen (een soon en twee dochters) schonk,
en overleed den 21aten Maart 1857,
Hij gaf in het licht:
Rederduitsche en Fransche Zamenepraken.
Brussel 1822.
80. 4de druk. Breda 1886, in het Hgd. vertaald.

De heer Geer of de bedrogen Huismeester, Blijspel met
tang, uit het Fransch vertaald. Brussel 1823. 8 0.
Vervoig op het eerste Leerboek van den heer 114*r.
Brussel, 18— 8 0.
Later herdrukt onder den titel: Lees- en Vertaalboekje
poor de hoosste klaase der Fransche scholen. Breda 1835. 80.

3
ilandboek voor Burgemeesters enz., nit het Fransch vertaald. Brussel 1823. 8°.
Breda
AardrOkskundig Woordenboek van Noord-Braband.
1832. 8°.
Herinneringen uit het gebied der Geschiedenis betrekkelijk
de Nederlanden. Amsterd. 1837. 8°.
Amsterd. 18—.
Het Metalen kruis. Blijspel met zany.
kl. 8°.
•
S e g e r s, Ilandleiding tot de meeste nuttige kunstmat:ge
ligchaams-oefeningen, vertaalt uit het Hgd. met platen.
1839. 8°. (anoniem).
S e g e r s, Handleiding tot eenige kunelmatige ligchaams
oefeningen voor meiejee. Breda 1840. Als boven.
Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg. . Gorinchem 1841. kl. 8 °.
Beknopte Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van
he Konlngrok der .Nederlanden. (Schoolboekje.) Gorinchem
1844. 8°. 5de druk. Arnhem 1857.
Nieuw Biographisch, Anthologisch en Critisch Woordenboek
van Nederlandeche Dichters. Kunnende dienen ale aanhangsel op P. G. Witsen Geyebeek Woordenboek van Nederlandeche dichters. Amsterd. 3 dln. 1844-46. 8°.
Geschiedkundige beschrijving van de stad Breda en Aare
oftistreken, met platen en facsimiles. 's Gravenhage 1845. 8°.
Lodewijk .X.11 7 en zone Tijdgenooten, naar het Fransch van
A 1 e x, D u m a s. Amsterdam 1846, 8°. (Aileen het eerste
dee1 zag het licht.)
Nederlandsch Oost-indie, met platen, 4 din. Amsterdam
en Breda, 1846-1857. 80. (Bevat alleen de beschrijving van
het eilanci lava.)
SchoonBachrtyving van de Krimpener- en Lopikkerwaard.
hoven 1847. 8°.
Nederland, handboekje voor reizigers met kaartjes. Amsterdam 1849. kl. 8°.
Afzonderlijk uitgekomen in
De Wegwiizer in Amsterdam.
een gedeelte van dit werkje.
China en zijne bewoners, uit het Engelsch vertaald. (Kinderwerkje.) Amsterdam 1848. kl. 8°.
Lotgevallen van Willem Heenvliet ook op Borneo en Bali.
Voor jongelieden bewerkt, met platen en kaarten. Amsterdam 1850. kJ. 8°. (Volgens de voorrede beschreef van der
A a in dit boekje zijn eigen wedervaren op het fregat de
.Wezer" en ziJne krijgsgevangenschap.)
Haarlem
Biographiech Woordenboek der Nederlanden.
1850-1857. 8°. (V an der A a bewerkte dit tot het artikel
Coehoorn.)
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Aardrijk8kundig Woordenboek der Nederlanden.
13 deelen.
Gorinchem, 1838-1849, 8°.
Beknopt Aardrijkskundig Woordenb9ek der Nederlanden.
Gorinchem 1855. 8°.
Bloetnlezing uit den Hollandschen Spectator van Justus van
Ellen in het Passiek letterkundig Pantheon. 2 deeltjes. Schiedam '4855. Id. 8°.
Pare'en uit lettervruchten van Nederlandsche Diehteressen.
Amsterdam 1856. go.
Ons Vcderland en zyne bewoners. Amst. 1855-1857. kl.
met fraaije lithographien en houtgravuren tusschen den tekst.
Ook was van der A a redacteur van den Zlid- en Noord.
Hollandsche Volksaimanak. Gorinchem 1845, waarvan slechts
de eerste jaargang verscheen verder leverde hij onderscheidene bijdragen in het Letterlievend Maandschrift,
in de
Bijdragen tot boeken- en menschenkenni?; Vaderl. letteroefeningen ; Friend des Vaderlands; Algemeene Konst- en Letterbode; Mari en Martha; .elstrea; de Globe; in de Navorscher, enz.
Zijn portret vindt men voor deel I van het Biographisch
Woordenboek en zijn leven is geschetst door den opvolgenden
bewerker K. 3. It. van Harder w ij k.
Zie Hand. d. Maas. van Ned. Letterk. 1857; Huberts, Elberts
en van den Branden, Biogr. Woordenboek van Noord- en ZuidNederland, bl. 1.

AA, de Jove (JACOB VAN DEB), te 's Hage geboren, leerde
de teeken- en schilderkunst bij zijn oom Dirk van der A a,
bezocht Italie en zette zich, na er twee jaren vertoefd te
hebben, als portretschilder in zijn geboorteplaats neder, waar
hij groote vorderingen maakte. Hij komt in 1769 als lid
der confrerie kamer te 's Hage voor en overleed in 177 6.
Zie Kr amm.

AALBERS (N. S.), zeekapitein, voerde het bevel over de
brik Merkuur, behoorende tot het eskader. in 1789 onder
Zoutman naar Makasser, toi Kilegging der geschillen met
den koning van Boni. In 1806 voerde hij het fregat Palllas.
Hij raakte slaags met de Engelschen, doch werd reeds bij de
eerste wending gewond. Na eene dappere verdediging was
het fregat genoodzaakt de vlag te strijken.
Zie J. 0. de Jong°, Nederl. Geew. D. VI. a. 256, b. 298.

AARTMAN (A.) Van dezen teekenmeester zijn bekend :
Twee lAyngezichten, gestoffeerd met beeldjes, gebouwen, geboomte en diverse vaartuigen, nitvoering met 0. I. inlet, en
De vier stoaden van den dagh, door huiselijke bezigheden
vertoond, met verschillende stoj'agie, met sapveriven geteekend.
Zie Kra m-m.
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AARTSEN (LAMBERTUS), geboren te Zunderdorp, waar zijn
vader, Antonin 9, toen predikant was en als emeritus overleed in 1776. Hij trad het eerst als predikant in dienst den
27sten Aug. 1774 te Voorhout, kwam van daar den Eden Maart
1791 te Assen en overleed den 4den .Tulij 1808, and 58 jaar.
Hij was lid van de toenmalige Maatschappij van Kunsten en
Landbouw te Cassel. De . Vaderlandsche Maatschappij ter bevordering van den Landbouw, bekroonde, toen hij te Voorhout
stond, driemalen zijne antwoorden op prijsvragen met een
gouden medaille (uitgegeven in Verhandell. dier Maatac h ,
D. III, IV en VI.) Het beginsel dat de kerk was afgescheiden van den staat, trachtte hij in 1796 en 1797 te
handhaven, waarover, even als over een 6tal lotingspreken,
men zie P ar e a u, de Oude te els8en, bl. 109, 187, 21.4;
Rom ein, de Hem. Predikanten in Drenthe, bl. 16.

ABBING (CORNELIS ALARD) werd den Oden October f 800
te Hoevelaken, waar zijn vader T i l e m a n n u s predikant was,
geboren. Zijne moeder heette Johanna Christina van
D e v e n t e r, uit Amersfoort. In 1805 legde zijn vader zijn
dienstwerk neder en vegtigde zich met zijn gezin te Amersfoort, en bleef daar tot zijn dood toe (1822) wonen. Op
twaalfjarigen leeftijd bezocht hij de Latijnsche school aldaar,
waar .toen van Engelen rector en Lij nweber conrector
was. Toen hij, na de schoolcursas in vier jaren (18121816) volbracht te hebben, nog te Jong was cm reeds naar
de academie te gaan, genoot hij nog een jaar privaat-onderwijs
ten huize zijner ouders, waarna hij zich als student in de
godgeleerdheid aan de hoogeschool te Utrecht liet inschrijven,
doch in 1820 ging hij tot de literarische faculteit over, waar
hij de lessen van van Heusde en van Goadoever bijwoonde, werd in Pebruarij 1821 candidaat en deed in November 1822 zijn doctorial examen.
Eerst in 1825 werd hij, na openbare verdediging zijner
dissertatie, die hij te Hoorn, waar hij sedert April 1823 tot
conrector der Latijnsche school benoemd was, vervaardigde,
dotter in de letteren. Reeds in December 1826 volgde hij den
gestorven rector Jo h. Sa m. S w a a n in die bediening op.
Ruim 45 jaren werkte A b b i n g in en buiten dezen werkkring met onverdroten ijver en wijdde den tijd, die hem restte,
aan de beoefening der letterkunde in het algemeen en der
klassieke in het bijzonder. Eindelijk werd met het einde
van het schooljaar 1868 de Latijnsche school opgeheven en
door een hoogere burgerschool vervangen en de rector, onder
toekenning van een behoorlijk pensioen, een eervol ontslag verleend. Nog in hetzelfde jaar werd ziju jongste
soon als predikant bij de gemeente Heeze in Noord-Braban
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en twee jaren vestigde ook hij zich aldaar, en stierf er den
26sten Junij 1872, in den onderdom van 71 jaren.

A obin g huwde den 10den Juli 1828 met de Hoornsche
jonkvrouw Barbara Maria Henriette Alewijn, oudste
dochter van Mr. Fred. Ale w ij n en vronwe 0pperdoes,
die hem den 22sten Januarij 1868 door den dood ontviel,
hem verscheidene kinderen n alatende. (*)
Algemeen werd A b b i n g's uitgebreide kennis op hoogen
prijs gesteld en verschillende letterkundige maatschappijen
en onder deze die te Utrecht en Leiden benoemden hem
tot lid.
Hij gaf in bet licht :
Specimen literarium de Solonis laudibus poeticis. Quod
pro gradu Docioratus p4blico et solemmi examini submittst.
C. A. A. ed. Traj. ad 'then. 1825.
Zie Bibl. Crit. .Nova, vol. I (1125), p. 274-277. Jahrbficher von Jahn (1827), vol. IV, p. 67-75.
311/PIAZ ErLosuoN id est:
Stultitiae bus Erasmi Roterodami Declamatio. Ad fidem
editionis antiquae Probenii. Figuris Holbenianis ornata. Cum
duabus Erasmi epistolis, ad Martinum Dorpiurn et ad Thomam
Morum. Jecessit dialogue Epicureus,
Hornae 1839. Met
nieuwe titels Lugduni Batay. 1853.
Zie Godgel. Bydragen, XIV. D. 2e st., bl. 573-582.
llistoria Graecorum et Ronsanorum literaria, In usum Iurentutis concinnavit Henricus Weytingh. Cura C. A. A b b i n g.
Editio tertra. Hornae 1839.
Beknopte geschiedenis der stad Hoorn, en Verhaal van de
stickling, voltooijng en verfraaijing van de Groote Kerk tot
op den brand, die haar vernielde op den 5 Augustus 1838,
met platen. Te Hoorn 1839.
Zie Gids voor 1842. D. I, bl. 98-103 en voor 1844, D.
I, bl. 418--421; De Vriend des Vaderlands. D. XIII, bl.
870—.873.
Anecdota (uitgegeven in de Symbolae Liiterdriae. Vol IV.
Amstelod. 1840, p. 205-210.)
Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Friesland, gedurende het grootste gedeelte der XVII en XVIII
(•) Telemannns Dirk Abbing, geb. 24 Sept. 1829, sinds
1854 controlenr, later te Delft. Frederik Hend erik A b bi n g,
geb. 10 Febr. 1881, sinds 1865 notaris te Oosterblokker, overleden
17 Augustus 1871. — Johanna Christina A b bi ng, geb. 15
Aug. 1831, sinds 16 Sept. 1879 gehuwd met J. H. W. I. N eom anotaris te Heeze. Pieter Co rnelis A b bing, geb. 10 &Ili
1804. — Johan Christiaan Carel Abbing, geb. 13 Dec.
1835, Binds 1868 predikant te Heeze en Leende in Noord-Brabant,
sinds 19 Mel 1870 gehuwd met N e oma g u s.
Mar
th a
Christina, geb. 1840, overladen in 1846.
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eeuw of vervolg op Velius Chronyk, beginnende met het jaar
1630. Met aanteekeningen en klagen. Hoorn 1841, 1842,
2 din. 8°.
Zie Vaderlandsche Letteroefeningen
274— 277.

voor 1843, st. I, bl.

Hugonis Grotu et Famiani Stradae Latinus. Loca selecta
e Grotii Annatibus, et Stradae, de Bello Begico, Pars, prine.
Eddit et praefactur est. Hornae 1845. 8 13 .
Aileen is dit deel verschenen :

Levensberigt van node Pan in Levensberigten achter de
Handel. der jaarl. vergad. van de Maatsch. van Ned. Letterk.,
1860, bl. 208-241.

Letterkundig leven van Marcus Tullius Cicero, in zijne
kindschhe_d en jongelingsjaren. Hoorn 1866. 8°.
Zie Dr. C. A. Abinng geschetst door Dr. W. H. Suringar in Levensschetsen enz. door de Maatsch. van Ned. Letterk. uitgegeven 1873, bl.
145 volgg. Huberst, Elberts, van den Bran den t. a. p.,
bl. 2; Pe e r 1 k am p, Taciti Agricola. ed. 2de, p. 192.

ABBRING (J. H.), wiens levensbijzonderheden onbekend
zijn, gaf in het licht :

Weemoedstoonen uit de geschiedenis van tqn leven of mOne
reis near Curacao en vlisgtige beschouwingen van hetzelve, gedurende 224n tienjarig verbkf op hetzelve.
Gron. 1834.
Fragmenfen uit mijne aanteekeningen. Gron. 1836, 2 din.
Het dal Kerah of de pelgrims-oogst. Een Persiaansch verhaal. Gron. 1836-37, 2 din.
Geron of de oude op den berg, een boek voor ongewijden.
Gron. 1837, 2 din.

Keur vankleine, geschiedenissen en verhalen.

Utrecht 1838—

1839, 2 st.

Het Heelal of beschouwing van den Sterrenhemel tot opwekAm st. 1849.
king van Godsdienst en Godsvereering.
ABELS (JAcoDus THEODORII8), te Amsterdam den 2den
Sept 1803 geboren, bezocht, na een vlijtige studie bij den
vee-schilder Jan van Ravenswaa y, in 1826 Duitsehland.
Vele jaren heeft hij te 's Gravenhage gewoond, gehuwd met
eene dochter van den beroemden P. G. van 0 s. Tusschen
1849-1853 vermelden de catalogi der tentoonstellingen
Haarlem als zijne woonplaats. Later vestigde hij zich te
Arnhem. Te 'sGravenhage, Antwerpen en Gent verwierven
zijne stukken medailles, in 1841 werd hij lid der Kon. Akad.
van Beeldende lionsten. Hij beoefende het Hollandsche,
Geldersche en Drentsche landschap. Zijn hoschgezigten dragen blijken van ernstige beoefening der natuur en , boomsoorten.
In 't bijzonder legde hij zich toe op het schiideten van
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dorps- en riviergezigten bij avond, brand en vooral maanlicht,
welk laatste genre eene specialiteit van hem was. Hij overleed te Abcoude den 18den Junij 1866.
Zie Nederl. Sped. 1864 22 September.
ABLLTN (Commas) vertaalde de Novas Orbis van Simon
Grynaeus in het Hollandseh. Thantwerpen in die Cannerstrate in de Arent tsegen Scarabetsm by my Jan van der
Lue. Anno 1563.
Zie Tiele, Mem. Bibl. stir les Journaux des Navigat. Neerl.,

p. 110.

sehreef:
GeloVsbelijdenisse van Franciscus Adrianus van Achter,
gewesen .Roomsch Frieder, Augustijner monnik en Prediker.
Mitsgaders leeraar in de redeneerkunde en welsprekenheid te
Gendt. Openkjk gedaan in de Groofe Kerk der stad Schiedam
op de onclervraging van Gerardus Klein, leeraar der Goreformeerde gemeente aldaar, den 21 Augustus 1754. Roger&
1755. 4°,
ACHTER (FRANCISCUS ADRIANIIS VAN)

ACKERSDIJCK (Mr. JAN), zoon van Mr. Willem CD rnelis Ackersdijck en Maria Elisabeth Bo wier,
werd den 22 8ten October 1790 te 's Hertogenbosch geboren,
doorliep de destijds vrij gebrekkige Fransche en Latijnsche
scholen aldaar en werd den Pten September 1806 als student
te Utrecht ingesehreven. Hij hechtte zich aldaar vooral aan
van He u sde en de Rhoe r, doch de vrees dat de Fransche
keizer de Utrechtsche hoogesehool zou opheffen, gaf Acker sd ijck aanleiding in 1810 een overhaast einde aan zijne akademische studien te maken, door eene promotie op . theses,
die toonden, dat de staathuishoudkunde hem reeds toen niet
vreemd was.
Hij vestigde zieh als advokaat te Utrecht en had weldra
een aanzienlijke praktijk. Na de heugelijke omwenteling van
1813, nam hij dienst als vrijwillig jager te paard, en trok
als zoodanig naar Parijs. Te Utrecht teruggekeerd, hervatte
hij de praktijk, doch weldra kreeg hij andere werkzaamheden.
In 1816 belastte hij zich met het opmaken van den Catalogue
van de bibliotheek der hoogeschool en kreeg hij de benoeming
tot regter—plaatsvervanger bij de regtbank van eersten aanleg
te Utrecht en in 1817 werd hij benoemd tot substituutgriffier bij dezelfde regtbank, en eenige maanden later tot
secretaris van curatoren der hoogescbooi, in welke laatste
betrekkingen hij gebleven is totdat hem in 1825 een leerstoel
aan de hoogeschool te Luik werd opgedragen. In dien tusechentijd deed hij, die een groote neiging tot reizen had, jaarlijks
uitstapjes. Zoo bezocbt hij achtereenvolgende alle landen van
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westelijk Europa, Ierland tot Kazan in Rusland en van
Lapland tot Palermo.
Den 315ten October van het genoemde jaar aanvaardde hij
zijne bediening te Luik, met eene or. de utilitate quam
inprimis historica et politica peregrinationibus captent,
doch
hoezeer aangesteld bij de juridische faculteit, waren het geen
regtskundige vakken, maar staathuishoudkundige, statistiek en
staatkundige geschiedenis, die hij onderwees. Geen werkkring
kon voor hem geschikter zijn dan deze.
In Augustus 1830 brak ook te Luik de omwenteling uit,
die Belgie van Nederland heeft afgescheiden. A c k er s dij c k
week dien ten gevolge naar Aken en zocht zijn troost in het
reizen. Na een kort bezoek in het vaderland, vertrok hij
weder naar Duitschland, waar hij tot in Julij 1831 bleef.
Het langst vertoefde hij ditmaal te Berlijn, en woonde aldaar
de collegian bij van de hoogleeraren H o f fm a n n over statistiek, van von R a u m el. over geschiedenis en van H e g el
over philosophie der geschiedenis. Intusschen had hij berigt
ontvangen van zijne voorloopige plaatsing bij de universiteit
te Utrecht, waaraan hij in 1840 voor goed als gewoon hoogleeraar verbonden werd, doch eerst in 1849 viel hem, na den
dood van Br u e y s, het gewone collegie over staatshuishoudkunde ten deel. Negen en twintio. jaren bleef bij als zoo° emeritaat verkreeg.
danig werkzaam, toen hij 1869 zijn
De laatste helft van dat jaar bragt hij nog in Engeland,
Frankrijk en Duitschland door en overleed te Utrecht den
Paden Julij 1861.
A c k e r s d ij c k was lid van verschillende .geleerde genootsehappen, wier vergaderingen hij getrouw bijwoonde.
Het meeste wat hij, buiten zijne .Reis in Rusland, in
het licht heeft gegeven, is verschenen in tijdschriften, als

de Vriend des Vaderlands, Konst- en Letterbode, Ttydschrift
van Gexhiedenis, Oudheden en Statistlek van% Utrecht, de
Gids, Bijdragen tot de Staatbuishoudkonde en statistiek,
door
Mr. G. Wttewaal; de Ti;dgeest, Bi,;dragen tot de Nederlandsche en vrternde Kolonien, bijzonder bete elkelyk de vr#lating dtr slaver, Algemeen Letterl. Maandschrift, Nieawe
Bijdragen tot bevordering van het oncl&rwijs en de opvoeding,
Ttjd ift voor Staathuishoudkunde en S atistik,
door Mr.
B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis; Staatkundig en &adhuishoudkundig Jaarboekje, enz.
Soms gaf hij echter ook afzonderlijke kleine geschriften
uit, zoo als in 1835, toen een wet was voorgesteld van den
buitenlandschen graanhandel door schaalregten te belemmeren,
bestreed hij dien maatregel in Bedenkingen over de korenwetten. Toen drie jaren later W. C. Me e s, als student een
geschrift had uitgegeven, en daarover heftig was aangevallen,
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vatte A ck e r sd ij c k de pen op ter verdediging van de wetenschap, die aan de Utrechtsche hoogeschool geleerd werd,
en waarvan de leerling niet was afgeweken, in een stnk
getiteld : lets over het ontwerp eener zoogenaanuee giro- of
hasidtlsbank.
Toen de regering in 1843 een conversieplan van een deel
onzer nationtle schuld had voorgesteld, keurde hij het hoogelijk
of in : Nfderlands financier:, Nationale schuld en een Vervolg
op dit stuk.
In 1845 verscheen van hem, bij gele genheid der inwisseling
van onde munten, zijn Nederlands dt 'sntwezen;
in 1849, toen de finantieele gesteldheid van ons vaderland
weder zeer ongunstig scheen, een bemoedigend stuk : over
Belastingen en Bezuinigingen; en
in 1850, bij de laatste regeling van het toezigt over
s'Rijks munt, een opstel onder den titel : Over het Collegie
van Baden en Generaalineesters van de Murat.
Zeer juichte hij ooze rustige staatshervorming van 1848
toe, en hoogelijk was hij ingenomen met den organiserenden
arbeid van het krachtige gouvernement, dat van 1849 tot
1853 aan het bestuur was. Als blijk daarvan, liet hij zich
in 1851 zijne benoeming tot lid van den gemeenteraad en
tot lid van de provinciale staten welgevallen.
Tweemaal heeft de regering in belangrijke zaken, buiten het universiteits onderwijs, zijn dienst ingeroepen : in
1828 toen hij lid werd eener staatscommissie tot regeling
van het hooger onderwijs, en in Jan. 1853, -toen hij benoemd
werd tot voorzitter van de opgerigte rijkscommissie voor
statistiek.
Hij huwde Maria Anna Waltherthum, die hem twee
dochters schonk, waarvan de midge gehuwd is net zijn
ambtgenoot. Mr. C. W. Opz o ogle r.
Zie verder zjn biographic door W. C. Mess in Handel. der Maats.
van Ned. Letterk. voor 1862. fin be r t s enz. Bioyr. Woordenb.

ACOSTA (Mum of GABRIEL).
Zie Costa (U. a.)

ACRONIUS a BOUMA (Dommeus).
Zie Bo tna.

ADAMI (Coarmuus), in 1692 predikant te Bierum, in
1697 te Appiugadam, gestorven in 1721.
Hij gaf in het licht :
NaamlVst van predikatden in de provincie van stadt Groningen en Ommelanden seders de reductie.
vat werkje in 1721 verschenen, werd in 1734 te Gronin-
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gen met eenige nieulve itanteekeningen verrijkt en vervolgt
tot op 't einde van, 't jaar 1730, herdrukt.
ADAMS. (C.), een graveur, volgens Brullio t, naar alle
waarschijnlijkheid in Holland geboren. Men heeft van hem
o. a. het portret van den Generaal Coehoorn.
ADAMS (PIETER), bouwmeester, te Utrecht geboren, onderwees eerst aan de militaire school te Delft de theorien
der bouwkunde, en werd van daar beroepen tot architect te
Rotterdam. Hij was de bouwmeester van den Bevel van het
stadhuis aldaar aan de zijde der Kaasmarkt. Zijn laatste werk
was het koopmans- en winkelhuis van A. Sink e 1, bij de
Waag te Utrecht. Ilij was correspondent van het Kon. Ned.
Instituut en overleed in Junij 1847.

ADAMS (It.), etser, bloeide in de tweede helft der 17de
eeuw. Op de verkooping van den Grave von F r i e
te Amsterdam, waren van dezen kunstenaar zes auks lanclschappen.
Zie Kramm.
ADELAER (COURT of KURT SivERTs). Zoo hij al, gelijk
sommigen willen, geen Nederlander (*) van geboorte is, zoo
is hij toch zeer jong uit Noorwegen naar Holland gekomen,
waar hij in s' lands zeedienst trad • en zich daarin, onder
Marten Harpertszoan Tromp, aan wien hij door ziju
huwelijk naauw verwant was, bekwaamde. Vervolgens had hij
zich naar Veuetie begeven, en door veelvuldige heldendaden
in den krijg van dat gemeenebest tegen de Turken uitgemunt.
Hierop naar Nederland wederkeerende, had hij zich ten
tweedemale met eene Hollandsche vrouw in den echt verbonden en werd eenigen tijd daarna door den Deenschen
koning F rederik III tot admiraal-generaal van dat rijk
verheven. Nu rigtte hij het Deensche zeewezen geheel op
de Nederlandsche wijs in en deed groote schepen naar Nederlandsch model bouwen, welke in dezen oorlog de gewigste diensten bewezen. Door het een en ander verwierf
A d e la e r zooveel vermaardheid, dat de raadpensionaris
Johan de Witt, na het sneuvelen van Wassenaar
O b d a m in 1665, hem waardig keurde over de geheele
Nederlandsche zeemagt het opperbcvel te voeren, waarop
hem het gebied werd aangeboden, hetwelk hij nogtans van
de band weer.
(*) Hij werd, volgens Hoffmann, in 1622 te Brevig in Noorwegen geboren.
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Hij overleed in 1675 te Kopenhagen.
Zie Tycho de Hofman, Bistoriske Efterreminger om vel fortiente
Danske Adelsmaend III. 153-196. D e z. Leben eemger wohlverdienten
Diinen, Noun. Biogr. yeller.; Stoll) er g, Danische Reichshistorie. D.
III, bl. 645; J. C. de Jonge, Ned. Zeew. D. U, b1.104, 220, 251, D.

III, bl. 45-54.

ADMIRAAL (B.) Deze schilder bloeide in 1662. Men
heeft van ziju penseel de in yang eener dad met een aantal
figuren, in den stijl van Weenix en Thomas Wyck.
ADOLFS (JAN) is de pseudoniem van B. BEKKER, onder
welke hij de Waare oorsprong des satans, de voorlooper der
Bekoverde weveld uitgaf.
Zie" Nay. 366. D. XI, bl. 50.

ADRIAAN (CoENENz.) B or vermeldt, dat den Wen Nov ember door den visscher J on gene el te Scheveningen een
wondervisch werd gevangen, hebbende /men crommen swerten beck ghelijck een haring beck, hart als hooren en ses
langhe snebben, alle beset met ronde napgens, van fatsoen
ghelijck deghene die by de ghemeene man die van de religie
wilden wesen aen de hoeden ghedragen werden, en geus
tokens ofte geuse napkens ghenaemt werden; hij was lang
met de snebben omtrent seven voet, de ghemeene man noemde
hem een geuse visch."
Deze visch werd door A d r i a a n Coen en so o n, een oud
visscher te Scheveningen, gekocht. Hij liet hem te 's Hage
uitscbilderen, dock de schilder kon door het gedrang der
menigte, om den visch te zien, en doordien ieder een dier
napgens wilde hebben, zijn taak Diet voleindigen ; bovendien
was de visch daardoor geschonden geworden. Het blijkt,
dat de genoemde A d r i a a n een boek geschreven en waarschijnlijk uitgegeven heeft, Van de wonderbaere vissc'ten,
waaria hij zegt op den 21sten October 1546 nog zulk een
visch gehad te hebben, Bien hij voor 2 stuivers gekocht en
weder voor f 7 verkocht had aan lieden die hem om geld
lieten zien, wordende Poelompe genoeind. Den 2 Pten September 1683 verzocht hij aan die van den gerechte te Leiden
zijn gedroochde visschen en vischbour //de aanstaende vrye
jaermarkt en feest van de verlossinghe (ontzet van Leiden)
te mogen laten sien, genietende van de persoon een doyt en
die tbouc begeerde te zien een oortgen.
Zie Bo r, Oorsprong der Nederl. Oorlogen,
Nay. D. XII, bl. 337.

Ao. 1603, bl. 68, vs.

ADRIANI (Amus), sedert 1783 predikant te Schildwolde,
in 1795 te Dokkum, huwde Wib bima E m m e n, dochter
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van den raadsheer R. Emmen te Groningen en A. M.
Tj a d en. Hij overleed den Wten December 1830, in den
ouderdom van bijna 75 jaren.
Hij schreef in 1826: Opheldering oan eenige bijbelplaatsen,
waaraan hij in 1829 Bydragen tot zijn opheldering heeft
toegevoegd.
ADRIANI (RUDoLPH), zoon van de vorige, werd den.
26sten Maart 1793 te Schildwolde geboren, en bezocbt te Dok-

kum de Latijnsche school, die toen P. H o fin an Pe e rlkamp,
later hoogleeraar te Leiden, aan het hoofd had. Deze moist
hem liefde voor de oude letteren in te boezemen, zoodat er
zelfs vrees was, dat toen hij zijne akademische studio!) aan
het athenaeum te Deventer begon, dat hij, uitgelokt door bet
voortreffelijk onderwijs van den hoogleeraar S 1 u y t e r, de
studie der letteren boven de godgeleerdheid zou verkiezen.
Toen de Friesche hoogeschool in 1811 was oppzeheven,
vervolgde A d ri a n i zijne studien, onder Wytt en b a eh,
te Leiden, waar hij bet baccalaureaat in de letteren ontving,
waarna hij, tot de godgeleerdheid overgaande, de lessen van
Te Water, Boers, van Voorst, later die van Clarisse,
S u r i n g a r en van den lector Borger bijwoonde. Hij werd
in 1816 onder de kandidaten der godgeleerdheid opgenomen
en in 1817 te Wijkel beroepen. Van daar vertrok bij, na
voor Grootebroek bedankt te hebben, in 1821 naar Bolsward,
sloeg in 1825 een beroep naar Vlaardingen af, doch aanvaardde dat naar Rotterdam, waar bij den 7 den Mei 1826
zijn intrede deed. Hij nam ten gevolge van Iigchaams
ongesteldheid in 1856 zijn emeritaat en overleed den 281ten
November 1862.
A d r i a n i was fang scriba van bet klassikaal bestuur te
Rotterdam en directeur van bet Zendelinggenootschap. Toen
zijne gezondheid hem belette deel te nemen aan de bijeenkomsten
des bestuurs, bleef hij als lid der commissie tot het opstellen,
verzamelen en uitgeven van kleine stukjes ter bevordering
van Evangeliekennis en Godzaligheid, ook bij mingeoefenden,
ijverig werkzaam. Niet minder dan 6 opstellen heeft -hij
daarvoor vervaardigd, t. w. No. 40, Christelijke onderrigting

van owed en hope of vriendelijke raad aan zwrfarowedigen;
No. 44, Het voorbidden, een pligt der Christekke liefde;
No. 50, .De Christelijke oefenschool naar 2 Par. : 5-11;
No. 58, lets over het geweten; No. 84, De oudste Psalm, en
No. 96, Onze aardsche ltvenstaak.
Voor bet Hulp-Vrouwen-Zendelinggenootschap te Rotterdam schreef hij drie stukjes, getiteld : De verhoogde Heer in

het midden zijner gemeente ; Wien te hooren? en De hoop
Ten behoove van het Nederlandsch Tractaati:

des Christens.
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genootschap gaf bij uit No. 481, *ad der ziel en No. 484,
He Qodsbestuur itsde geschiedenis van Jezus Wien. Ook
werkte hij geregeld mede aan bet .1iibelsch Dagboek, van
1834 tot 1838, uitgegeveu door Ds. J, Yoe t van Camp e A. Eindelijk gaf bij in 1839 en 1860 anoniem bij den
boekhandelaars H o o g en T r i n i t e, te Rotterdam, 6 stukjes
in het licht: Over de hooge belangrijkheid van het Kersfeest.
Het PaaschGoede Prijdag.
De. Oadeljaarsavond.
die
Pest, — De Hemelvaartsdag. Bet Pinksterfeest,
bijeenverzameld den titel dragen van : Onze Protestantsche
.Feestdagen.
Sedert 1831 was A d r i a n i lid van de Maatschappij van
Letterkunde.
Hij huwde in 1810 met Adriana Jacoba van Marken, dochter van Bernal(' us. van Marken, predikant
te Hoorn, en van Maria Elisabeth de Vicq, die hem
13 kinderen schonk.
Zie N. Bolt. Cour. 3 Dec. No. 334; van Harderwijk, Rott. Fred.,
bl. . _Handel. der Jaarl. Verg. van de Maatsch. van Nederl. Letterkunde 1863.

ADRIANI (H.) In 1599 verscheen bij H i e r. V erdusse n
te Antwerpen den Eiden druk in fol. van zijne Catholyke
Sermoenen op die de Epistelen ende Evangelien van den
gheheele iare. In 1612 en 1620 werd dit werk in fol. bij
dezelfde firma berdrukt.
ADRIAENS (JAN), te Gouda geboren, gaf in bet licht :
Ben gouden Cyborie des weerdigen EL Sacraments des
outaers. In welcke dat alien simpelen ende ongheleerden
menschen ghetoont wort, die warachticheyt ende weerdigheyt
des heylighen Sacraments, opghemaect ende tsamen vergadert
van . broeder Jan Adriaens van der Goude, Minnebroeder
tot Mechelen. Newt in dancke F. J. G. Op 't einde: Bride
es gheprent Thantwerpen op dye Lombaerde veste teghen dye
Gulden giant over. Bij my Symon Cock. Int jaer one
_Theron MCOCCO ende LIll (1553) den 41VI1 December.
Met Keys. "'rival. van vier iare. In kl. 8°.
ADRIENSSENS (A.), van Antwerpen, Jesuit, gaf in het
licht •
Fan ._ des Cloostersen. Leven, ooraptonck ende voortgankk.
Weele 1570. kl. 80.
Loven
ran gehoorsaemheyt. Ibid. 1571. kl. 8°.
Zie Catal. van der Willigen, p. 31. No. 235.
AEDGERS (LazuwE), koninklijk majesteits Grietman van
Wymtritseradeel, huwde C a th arin a, dochter van H al ts e
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Idsard a. Hij stierf kinderloos in 1576, in den ouderdenr
van 90, jaren.
Zie van Sminia, N. Naaml. van Grietm., bl. 297.

AELTIUS (GonEscHALcus) of ALTIUS, eerst predikant te
Yelp in Gelderland 1601. Van daar werd hij in 1606 naar
Bolsward beroepen en in 1619 naar Arnhem, waar hij in 1649
overleed. Zijn zoons, kleinzoon en achterkleinzoon waren
alien predikanten. Hij was dus het hoofd van een priesterlijk
geslacbt.
Hij gaf in het licht :
Querela Pads, dat is Vreden-clacht, aen die vereenichde
Nederlanden, waerinne de vrede haer beclaecht datse onder
den schijn van vrede °Pe trevis, beyde uyt die Kerkelijcke
ende Burgelijcke regeringhe wort verdreven ende verbannen,
Tot navolginghe des gheleerden en wiitberoemden D, Eraismi
Roterodami, aldus ghestelt ends op den teghenwoordighen
aft ghepast, ter eeren Godes, ende waerschouwinghe des Vaterlandts. Leeuw. 1612. Met Ned. verzen van S. S i c c a m a,
secretaris van Bolsward, er achter.
Speculum veritatis ofte antwoordt op twee theologische
Yraghen rakende het herte van de politie de Ziele van de
Theologie. 1637.
Geirica, dat is Gelders trompet voor desen genoemt Speculum
1644.
veritatis. het Spiegel der waerheid. Arnhem.
Zie Trigland, perk, Hist. D. II, bl. 70; Grevenstein, Naemde Jo n gh, Na aml.
kst der Predikanten te Bolsward en Workum;
v. Gelderl. Nay. D. VII, bl. 32, 245 ; Eekhoff, Bibl. v. Leeuw bl.
'
Bibl.
v.
Famed.
1834; Rogge, Bibl. v. contra .Rem.
195; Muller,
Geachriften, bl. 110.

AERLEBOUT (P.) was een niet onverdienstelijk dichter
nit 'de 17e eeuw, van wien een gedicht getiteld: Orme& op
see van God gesteld door het aanlichten van den vreede tusschen .Engeland en de Nederlanden, voorkomt in den Lagchende Apol. D. II, bl. 125.
Zie le Jenne, Boutostof voor de Nederl. Letterk.,

bl. 69 72.
-

AERNSMA (CitsisToFFEL), "doctor en advocaat voor Zijne
Majesteits hof van Vrieslaud", was ten tijde van het stadhouderschap van Billy met het ontvangen van de toegestane
propijnen belast. Hij teekende in 1577 de Unie van Brussel
en was een man van groote ervarenheid.
Zie J. C. de Jo nge, Unie van. Brussel, bl. 169.
AERNSMA (GIJSBERTIJS VAN). Zijn overgrootvader en grootvader, Albert en G ij sbertus, waxen beide radon in het
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hof van Friesland en zijn vader A r e n t, kapitein. Hij was
sedert 1628 grietman van Dantumadeel en woonde als Friescb,
edelman de lijkstatie bij van Willem Lo de w ij k. Hij
huwde Catharina, dochter van Sybren Walta en Tiets
van Holding a, en had bij Naar 2 dochters. Na zijn flood
hertrouwde zij met Hesse' Ay s m a en later met Johan
van Aylv a, grietman van Hemelumer Oldephaert. Hij overleed in 1631.
Zie van Sm in i a, t. a. p., bl. 122,123; Naam. de Readen, Up co
van Burmania in Tab. Gen.; Stamb. van den Adel; W in sernius,
bl. 904; J. Starter, Friesche Lusthof.
AERSSEN (HYPPouneu 8 BEYEM VAN) studeerde te
Utrecht in de rechten, werd in 1657 in de matricula der
Friesche advokaten en in 1669 als burger van Leeuwarden
ingeschreven. Hij beoefende de wiskunde en gaf in het licht:
• Eggenschapven der Driehoecken met een half en anderhalf
Rechtenhoek. Leeuwarden 1671. 4°., aan prins Hendrik C asimir opgedragen, en het bijvoegsel Vierkantinge en Deelinge
der verscheydene .Figuyren van circkelbogen besioten, aan den
raadsheer Johannes van Glinstra.
Zie Eechoff, 1. a, p., bl. 113.
AINSWORTIi (THOMAS) was oprigter van de fabricatie
der calicots in Twenthe. Zijn monument is te Goor.

AGRICOLA (JoHANNEs) was in 1684 volmagt ten landsdage wegens Zevenwouden, in 1593 secretaris van 's lands
rekenkamer en grietman van Aengwirden. In 1600 werd hij
tot commissaris politiek bij de synode te Sneek benoemd. Hij
huwde met Ted Lieu w es en bad eene dochter.
Zie van Sminia, bl. 337.

AKEN (F. vAN), patriottisch dichter uit het laatst der 18e
eeuw te Leiden. Hij legde zijne patriottische gevoelens bloot
in zijn Vaderlandsche zangen voor de jeugd.
Amst. 1786.
Ook arbeidde hij voor het tooneel.
Zoo schreef hij:
De matroos door list, blijspel.
Amst. 1783.
Amst. 1785.
De bedriegster gestraft, klucht—blijspel.
De wapening der Landlieden, kluchtspel.
Amst. 1785,
De arristocraten ontmomd, treurspel door een vriend des
yolks. 1785.
De wanhoop der heerschzucht, of het Haagsche moordrot
verstoord, tooneelspel. 1786.
De edelmoedige aanbieding, - tooneelspel. 1786.
Sim, opera. Amst. 1786.
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De zeldza'ne man.

Amst. 1788.

Zis Hu ber ts, enz. f. a. p.; Cat. de Bibl. v. d. Maatsch. van Letter
kunde. D. I, bl. 217, 312, 416, bl. 46
AKERSLOOT (ABRAHAM), kapitein ter zee, dapper zee–
man, diende den lande tusschen 1713 en 1748. In 1722
vermeesterde hij en kapitein de Groot een A lgerijn van 10
stukken en 117 man en een Saletijn van 14 stukken en 64
koppen, in de Spaansche zee en bij Kaap Finesterre.
Zie J. C. de Jon g e, Zeewezen, D. V, bl. 21, 29, 30.
AKERSLOOT VAN HOUTEN (ANDRIES LOURENS) werd
op den 8sten Maart 1794 te Boornbergum, grietenij Smallingerland in Frifsland geboren en begon zijn roemrijke loopbaan
als eleve op de Koninklijke Hollandsche militaire school
den 27sten Junij 1808, werd adelborst bij de lijfwacht te
voet den 26sten April 1810, ging als velite in Fransche dienst
over bij het 2e regiment garde–grenadiers in October van
hetzelfde jaar, werd den 8sten April 1811 benoemd als 2"
luitenant bij het 129ste regiment infanterie van linie, bij welk
regiment hij den 21sten November 1812 tot iste luitenant
bevorderd werd. In dien rang den 1 5den Aug. 1813 overgegaan bij het 127e regiment infanterie van linie, keerde hij
d en 22sten Mei 1814 naar zijn vaderland terug, en werd den
26sten Junij van datzelfde jaar in Nederlandschen dienst
geplaatst ale lste luitenant bij het 2e bataillon infanterie van
linie. Den 12den April 1816 werd hij kapitein bij het 18e
bataillon infanterie nationals militie en den 16den Aug. 1829
overgeplaatst bii de afdeeling grenadiers en den 5den Aug,
1837 gedetacheerd als konamandant van het 3e bataillon der
afdeeling mobiele Utrechtsche schutterij, in welk jaar hij ook
tot majoor werd benoemd. In 1845 werd hij tot luitenantkolonel bevorderd en in 1847 gepensioneerd met den titel
van kolonel. Hij had in 1812 den veldtogt naar Rusland,
in 1813 dien in Pruissen medegemaakt en was bij het beleg
van Spandaw, in 1814 bij bet beleg van Wezel, in 1815 bij
den slag van Waterloo. In den veldtogt in 1830-1834
maakte hij deel nit van het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in Belgie. Tweemaal werd hij gewond.
Hij was ridder der Miiitaire Willemsorde 4e klasse, ridder
der orde van den Ned. Leeuw en van de Stanislaus orde
2e kl., versierd met het Metalen kruis enz.' Hij overleed te
's Hage in Oct. 1868.
Lie Dagblad van 's Gravenh. 20 Oct. 1868.
AKKERSLOOT (ADRIAAN). Toen C or n e l i s Tromp in
1676 als generaal•admiraal in dienst van den koning van
2
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Denemarken was getreden, nam hij voor zichzelven het grootste
schip, li Christianus Qiiiltui" geheeten, met 86 metalen
stukken geschut en 670 man voorzien, op hetwelk hij 2 Nederlanders, Adriaan Akkersloot en Izaak Teunisz
van Ante n, tot kapiteins aanstelde.
.

Zie T. C. de Jon g e, Ned. Zeew., D. 3, bl. 56:

ALAERS (FR.) schreef:
Kort vervat van alle menschelycke insettinghen der
.Roomscher kercke, beghinnende van Christus tOden of tot
nu toe. Noyt maer eens ghedruckt : En nu tweedentael
ghecorligeert. Te coope op de Cattevetse in den Tinnen Pot,
bij Jasper Troyen. 1580, kl. 8°. De eerste druk verscheen
te Frankfort 1560.
Zie Bibliotheq. van der Willigen,
boeken, No, 311.

p. 24, No. 155; M nlle r, Godgel.

ALARDIJN (CAspA.Rus), te Bremen geboren, werd in zijn
23ste jaar predikant te Sluis in Vlaanderen, daarna to Wezel
en in 1680 te Arnhem.
Hij schreef :

Weg der rechtveerdigen of verklaring van den eersten Psalm.
Geestelyk Thee—gebruik.
Predikatie op den dood van P. Reuchenius. 1662.
Hij overleed in 1692.

ALBARDA (Mr. BINSE) werd in 1797 te Leeuwarden
geboren, studeerde tot advokaat te Groningen, werd vervolgens advokaat bij het provinciaal geregtshof van Friesland
en was geduiende .een reeks van jaren deken der orde van
advokaten bij dat regtscollegie. Doch niet alleen in de pleitzaal, maar ook in de staatkundige wereld verwierf hij zich
een welverdienden naam. Hij behoorde tot die kleine keurbende van vrijzinnigen, die het zoogenaamde stelsel van
volharding en later van behoud bestreden, en kwam
immer moedig en openlijk voor zijne meening nit. Zijne
populariteit in de provincie Friesland was indertijd dan
ook zoo groot, dat hij, om niet te spreken van zijne benoeming tot lid der dubbele kamer van 1840 en 1.848, bij de
eerste regtstreeksche verkiezingen in laatstgenoemd jaar, in
Diet minder dan drie van de vijf kiesdistricten zijner provincie tot lid der Tweede Kamer werd benoemd, welk mandaat
hij echter, wegens bijzondere omstandigheden, na verloop van
een jaar nederlegde. Lang was hij een krachtig en welsprekend lid der provinciale staten, doch in 1854 nam hij
ais lid Bier vergadering zijn ontslag om zich ver volgens
geheel aan het staatkundig leven te onttrekken.
Hij was ridder der orde van den Nederl. Leeuw en over-
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leed te Leeuwarden in Junij 1862, in den ouderdom van
65 jaren.
Hij schreef:
Het hell van den staat de hoogite wet.
Bijdrage tot eene
verbeterde staatshuishouding in Nederland. Leeuw. 1846 ;
daarna herdrukt.
Zie Leeuw. Cour. 12 Junij 1862.

ALBERDA VAN EKENSTEIN (Mr. WILLEM), kamerheer
van Z. M. in buitengewonen dienst, ridder der orde van
den Nederl. Leeuw, kommandeur van de Eikenkroon, overleed den 28 sten Maart 1869 te Groningen, in den ouderdora
van 77 jaren.
ALCMAER (J. C. vAN) zond in het licht een Nieuw
schriftuerlija liedeboexken. Hoorn 1631, 12°.
Zle S c h o t e 1, Letter - en oudheidk. Avondstonden, bl. III.
ALEGAMBE (Louis), peer van Hamel, Basinghien enz.,
behoorde tot een aanzienlijk geslacht, was omstreeks 1577
tweede prevOt en sedert 1586 grand prdvot der stad Doornik. Hij bewees groote diensten aan den koning van Spanje
in bet terugbrengen zijner vaderstad onder de gehoorzaamheid van dien vorst en werd tot groot bailluw van Henegouwen door den hertog van Parma verheven. De aartshertog
A 1 b e r t maakte hem naderhand bij zijn blijde inkomst te
Doornik, ridder. Hij teekende in 1577 de Unie van Brussel.
Zie Jurisp.-heroica. T. I, p. 391 • Nob. des Pays- Bas. T. I, p. 523.
Suppl. III, p. 173; Le vrai Suppl., p. 19 ; J. C. de Jo nge, Unie
van Brussel, p. 146, 147.

ALENDORP (ADoLF VAN), eerst proost der St. Pieters
kerk te Utrecht, later gouverneur van Schenkenschans en
luitenant-kolonel in dienst der Staten. Hij overleed in 1628.
ALENDORP (JOHAN VAN), drossaard van Buren, raad van
Willem I, overleed in 1569.
ALENUS (ANDREAs) of VAN ALEN, in 1510 te Herck
of Wust-Sterck bij Luik geboren. Hier stond hij eenigen
tijd aan bet hoofd • der Lat. school en vervolgens aan die van
Hasselt. Hij vormde bekwame leerlingen en beoefende de
Latijnsche poezy, en gaf in het licht : Saerarurn herozdum
libritres, waarin hij, in den trant van 0 v i d i u s, de heiligen
van het 0. en N. Testament brieven laat schrijven. Hij
overleed in 1578.
Zie Val. Andreas; Foppens.

ALEW1JN (J.), eerste luitenant der koloniale marine,
kommandant der brik uSchiwa", werd gewond en overleed
in den aanvang der blokkade van de baai van Boni op den
2*

g0
20sten

December 1824, in eene aauval op gewapende praau-

wen voor Tiero. Hij had zich voor op zijne sloep geplaatst

(bestemd tot het enterers en bemagtigen dier vaartuigen), en
werd door een geweerschot in het hoofd doodelijk gewond,
tegelijkertijd ontving hij een tweede wood aan het been. Men
hield hem algemeen voor een bekwaam officier, die ook bij
andere gelegenbeden bewijzen van uitstekende dapperheid
had gegeven en van een onverschrokkenheid, die vaak aan
roekeloosheid grensde. Hij was gedecoreerd met de Militaire
Willemsorde.
Zie Bataviasche Courant van 25 Mei 1825.

ALLAMA (SYTH) kreeg den 12aen Februarij 1517 zijn
aanstelling als grietman van Acbtkarspelen van Fl oris
v an Egmon d, stadhouder van Karel V.
Zie V. S mi ni a, N. Naaml. van Grietm., 131. 105.

ALLEPLAS (Mr. ABRAHAM VAN) gaf in het licht :

Dichtlievende bedenicingen over 's Ileilands levels, Amst.
1774, en Opwekking aan Neerlands yolk tot ware verootmoediging onder Gods gevoelige tuchtroede,
Rotterd. 1781.
ALSLOOT, landschapschilder, in 1550 te Brussel geboren
en in 1600 overleden,
Zie Bryan

—

Stanley en Kramm.

ALTENA (DIRK VAN), predikant te Oestgeest, gaf in het
licht:
Bet fegenwoordighe ende toecomende oordeel Godts, in
dem benafude ende bedurven tijden enz. Leyden gedr. by
Jos. ran den Nave, in de Sonneveltsteegh, in de gekroonde
Biibel. 1681, kl. 8°.
Zie Soermans, Kerk. Beg.

ALTERT (JANsozas), een Karmelieter monnik te Haarlem
geboren, was voor zijn tijd een geleerd man. Hij schreef
verscheidene geleerde verhande verhandelingen, o. a. eenige
bijzonderheden omtrent Petrus Lombardus.
Hij overleed te Leuven in 1496.
Zie Val. Andreas.

ALTIUS (A.) was predikant te . . . . en gal in het licht
Hogheliedt Salomonis overgezet in verscheid. Nederl. gedich
ten. Arnh. 1681, 4°.
ALTIUS (GODESCHALK. Zie A 1 t i u s.
ALUTARIUS (HENRIcus) werd omtrent 1612 te Blanken.
ham in Overijssel als predikant beroepen, in 1616 te Ouder-
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kerk aan den Amstel, in 1619 te Woerden, in 1627 to
Rotterdam en in 1632 te Gorinchem, waar hij in 1634
overleed.
Hij gaf in het licht :

Spieghel, ofte proef-steen der genaemde Lutherschen. Daerin
betoont wort : Dat D. Mart. Lutheruq, als oock de onveranderde
Augsburgeche confessie acco, deren met de Ghereformeerde
kercke. 2. Dot de hedendaeghsche ghenaemde Lutherechen
niet en accorderen net D. Luthero. Amsterdam, M. Jz.
Brandt, kl. 80.
lie Veeris en Paauw, Vern., Kerk. Alphab.,
derwijk, Predd. te Rotterdam. bl.

bl. 6; v. Har-

ALWERDEN (H. VAN) gaf in het Licht :
Hietorie van M. M. Servetus. Rott. 1729, 4".
AMANN (JAN), kunstgraveur, in 1623 te Amsterdam
werkzaam was. Le Blanc vermeldt van zijn werk : de Passie, een reeks van 64 prenten in eeu netten en geestigen
stijl in hout gesneden, een werk dat groote verdiensten heeft
en te Amsterdam in 1623 met Latijnsche verzen er onder is
verschenen. Waarschijnlijk was hij een Duitscher, die zich te
Amsterdam heeft gevestigd.
Zie Kramm.

AMELRY (FRANsoYs) schreef:

Ben schoon ende pro fitelijcke uitlegginge, oft declaratie op
ten C.XIII psalm van Dauid enz. Gheprent Thantwerpen
bi mi Symon Cock. (1551.)
Een Dyalogus oft isamensprekange van die kersten siele
ende haer Scoelvveuwe Schriftuerlyc onderwys enz. Aid. 1551.
Een Dialogue oft tsamensprekinge der sielen ende schriftuerlijck bewys, die siele tot kennisse van haren Bruydegom
treckende.. Ald. 1552.
Een devoet boecxken leerende hoe men God dienen
Ald. 1552.

Ben seer costelic ende wtnemende troostelic hantbou=ken,
inhoudende diuereche sermoenen, ende bedynghen enz. Ald.
1551.

Een seer schoon flomelie oft sermoen u'tgegheven by den
grooten Baselius erdtbisschop van Cesarien enz. MDXLIII.
Ghedruct Thantwerpen op die Cammerpoortbrugge in onser
Vrouwenpant, by my Anthonis van der Haghen.
Zie Godgel. boeken, No. 314.

AMESHOFF (Louis HAMERSTER), in 1781 te Amsterdam uit een deftig en bemiddeld geslacht geboren, wend wel
niet tot den geletterden stand opgeleid, maar ontving echter
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eene beschaafde oproeding: Hij was een voorstander van
kunsten en wetenschappen en wist die in verschillende betrekkingen als lid van den raad zijner vaderstad, medeoprigter
van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen,
enz. te bevorderen. Hij was ook lid der maatschappij van
Nederl. letterk. en overleed den 28sten Junij 1842.
Zie Handel. der jaarl. verg. van letterk. 1843, bl. 4.
AMPT (ABRAHAM), geb. te Venlo 20 Mei 1780, was de
oudstc zoon van Carel George Ampt, geb. 18 Mei 1746
en overleden 2 Mei 1824 te Nijmegen, als generaal-majoor
en kommandant dier vesting.

Zie over A. A m pt, het B. W. D. , bl. 20. Zijne broeders waren:
AMPT (HERMAN PHILIPPIIS), geboren 2 September 1786 ,
was een bekwaam, kniidig en actief officier, lag gedurende
geruimen tijd in de vestingen langs den Oder. Hier te lande,
kommandeerde hij verscheidene buitenposten, voornamelijk
die welke tot verdediging van Amsterdam moesten strekken.
Hij sneuvelde a!s kapitein der artillerie den 26 sten Augustus
1813 in den slag bij Bautzen.

AMPT (NicoLAAs CoRNEus), geboren den Eden Julij 1788,
was luitenant bij de rijdende artillerie en hielp als zoodanig
Oelst en Sch ill verslaan, waarbij bij een geweer veroverde.
Naderhand was hij tegenwoordig bij den slag bij Friedland,
streed in Saxen, Bohemen en bij Dresden. In het vaderland
teruggekeerd, kommandeerde hij in 1809 eene batterij artillerie
aan het Sloe, tijdens de landing der Engelschen te Vlissingen.
Hij vertrok in 1811 op het fregat „Madura", als officier It
la suite van den generaal Janssens, naar Batavia. Hij was
aldaar bij den aanval der Engelschen op de kolonien, verdedigde dapper het hem toevertrouwde punt, doch werd kri:,gsgevangen genomen en naar Engeland gevoerd. Hiervan
ontslagen werd hij bij de komst van den erfprins in het
vaderland tot diens adjudant en tot kapitein en kort daarop
tot majoor verheven. Dapper streed hij te Quatre-Bras, en
in den slag bij Waterloo werden hem twee paarden °ruler
het lijf doodgeachoten, op het oogenblik dat de prins v a n
Oranje gekwetst werd. Hij volgde de overwinnende vanen
der bondgenooten naar Parijs, bleef na zijne terugkomst nog
eenigen tijd adjudant van den prins, en besloot toen ziju
verder fortuin in 0.-Indie te beproeven. Als kolonel der
artillerie vertrok hij derwaarts, rnaar va eenige maanden
aldaar geweest zijnde, overleed hij in den ouderdom van nog
geen 37 jaren te Batavia den Wen October 1825, aan de
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heersehende koortsen. Hij was ridder der Militaire Willemsorde en van de Nederl. Leeuw.
AMPT (MARTIN GEORGE), geboren den ] Pen Junij 1790,
trad mede in den krijgsdienst en nam deel aan de storm op
Straalzund en aan de veri aging van Schill en Oels t.
Later vertrok hij, als officier sans troupe, naar Bayonne. Daar
ingescheept naar Batavia, werd hij door de Engelschen gevangen genomen. Den 2 November 1813 kwam hij in Nederland terug, en nam als adjudant-majoor deel aan den slag bij
Waterloo. Hij trok mede naar Parijs en diende vervolgens
in het Nederlandsche leger als kapitein. Als zoodanig maakte
hij den tiendaagschen veldtogt mede, streed in Brussel, bij
Hasselt en Leuven ; verdedigde de brug bij Berghem met
zijne flankeurs tegen de Belgen en verwierf daarvoor de
goedkeuring van den hertog van Sax en W e i m a r. Bij de
komst der Franschen nam hij de wijk in de Citadel van
Antwerpen en woonde de belegering bij tot aan de overgave,
tijdens welke haj zich bij verscheidene uitvallen bij nacht in
de Fransehe loopgraven dapper onderseheidde. Met de bezetting der Ci t adel krijgsgevangen gemaakt, werd hij in
cantonnement naar Bethune gezonden en keerde later naar
het vaderland terug. Hij was ridder der Militaire Willemsorde
en van den Nederlandschen Leeuw. Hij stierf als kapitein
kommandant der Friesche mobile schutterij te Leeuwarden
den 3den Julij 1836.
AMSTERDAM (SimoN vAN), bekwaam schilder, leerling
van Frans Floris.
Zie van Mandel.. D. I, bl. 231; kramm.

ANDREAE (Mr. Jos AN HENRICUS BEUCKER), eenige zoon
van Mr. Daniel Herman Andreae, griffier bij de
regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden, en Ca tharina
Elisabeth Hube r, w erd den 2 6 sten October 1811 aldaar
geboren. Nog Been elf jaren oud, verloor hij zijne moeder
(28 Februarij 1822), zes jaren later (18 Maart 1828) zijn
vader. Hij ontviug het eerste onderrigt (1823-1826) op
de school van P. Burggraaf, en vervolgens op het to
Leeuwarden gevestigde instituut van Jean Paul Trau tin a n van Geneve. Daarua kwam hij op de praeceptorschool bij
J. D.Ankringa,. waarna hij (1828-1830) bij den rector H.
Am ersfoor t te Sneek in huis was. Zijne voogden Mr. U.
H. \V i el i n g a Huber en T. F e e n s tr a besteedden hem, na
zijns vaders dood, bij van Marl e, corrector der Latijnsche
school te Zutphen in den kost. Hij bleef daar tot dat hij (Oct,.
1831) student wad aan de hoogeschool te Utrecht, en verkeerde spoedig bij de hoogleeraren van H e u sd e, G o ud-
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oever, Schroder, Birnbaum en Ackersdijck op
vertrouwelijken voet. In 1840 verkreeg hij, na verdediging
van een Specimen historic° juridicutn inaugurale de origine
furls municipals frisici, den graad van doctor in de beide
regten.
Na zijne promotie deed hij eene groote reis naar Italia,
Sicilia en Griekenland, die nog tot Egypte, Syrie en Palestina
zou uitgestrekt zijn, zoo niet de gezondheidstoestand zijner
eenige overgeblevene zuster hem genuopt had terug te keeren.
In Italie maakte hij kennis met vele geleerden, woonde te
Turijn eene zitting der akademie bij en hield rich aldaar in
de bibliotheek der academie des sciences bezig met het
schiften en catalogiseren van onderscheidene stukken, onze
0.-Indische bezittingen betreffende, door den graaf Di Vidua
verzameld. Vooral hield hij zich een geruimen tijd te Rome
op en had daar zijn verblijf in het Hotel van Thorwaldseu
op den Monte Pincio. Het eerste gedeelte zijner reis deed
hij alleeu. Griekenland doorkruiste hij met den schilder
Eichhorn, met wien hij kennis had gemaakt. In 184:) in
zijn vaderland weergekeerd, gaf hij als eerste vrucht zijner
reis eenige Brieven uit Moria en Athene
in het licht,
vestigde zich als advokaat te Leeuwarden en begaf zich in
Mei van dat jaar in den echt met Baukje Balm a n. Al
spoedig na zijne vestiging werd Andreae lid, vervolgens
werkend lid en eindelijk penningmeester van het Friesch
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, en hield
daarin verscheidene voorlezingen, die later gedrukt zijn. Ook
werd hij een paar malen in ccmmissien benoemd, b. v. in
1842 met Jhr. Mr. M. de Haan Het tem a, om de briefwisseling tusschen V i g l i u s van Ay t t a en J o a chi m
Hopper us te onderzoeken, waarin zinsneden voorkomen in
Let Landfriesch, die bij de uitgave der brieven zijn weggelaten, en iu 1847 in eene andere te ouderzoeken .wat
zou kunnen geschieden om op de beste wijze de archieven
in ons vaderland voor de geschiedenis dienstbaar te maken.
Ook had men het aan een door Andreae aan het b crenootschap gedaan voorstel te danken, dat de voormalige bibliotheek van het Franeker Attenaeum, na de suppressie dier
inrigting, voor het grootste gedeelte voor Friesland bewaard
is gebleven.
Kart nadat Andreae lid was geworden van het Friesch
Genootschap werd hij ook lid van hei destijds te Leeuwarden bestaande letterkundi„0. genootschap Constanter, dat zich
onder leiding van den dichter en geschiedschrijver v an
Halmael met het lezen en ophelderen van oude dichters,
Spieghel, Vondel, Huygens, van Haren enz. bezig
hield. Ook in die verecniging trad Andreae dikwerf als
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spreker op en las er o. a. zijne brieven uit Morea voor,
alsmede over den oorsprong, bloei, val en vernietiging
van de Orde der Tempelheeren, over Nederlandsch handelsbetrekking met Japan en over A u c k e Stellingwer f.
Ook van het Utrechtsch Genootschap en de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde was hij een werkzaam lid. Zoo
leverde hij bij de eerstgemelde maatschappij, met zijn zwager
Dirk s, een uitvoerig rapport in over de Friesehe regtsgeschiedenis, achter de Aanteekeningen der Sectievergadering
over 1853-18M gedrukt.
Ondertusschen was Andrea e, na eenige jaren als advokaat
gepraktiseerd te hebben, den lOden September 1851 tot burgemeester van Leeuwarden benoemd, eene betrekking, die
hij tot zijn dood toe bekleedde. Als zoodanig gaf hij nu en
dan bewijzen van persoonlijken moed, 't geen vooral het
geval was bij den hevigen bland der kazerne, toen hij niet
schroomde zich vooraan bij het gevaar te begeven en zelfs
zijn leven in de waagschaal te stellen. Zijn rnoedig gedrag
werd door den koning erkend, door hem het ridderkruis van
den Nederlandschen Leeuw (vroeger had hij reeds het kommandeurskruis van de Eikenkroon ontvangen) te schenken. Als
schoolopziender behartigde hij de belangen van het schoolwezen
en der onderwijzers. Meermalen hield hield hij bij de jaarlijksche
districtvergaderingen aanspraken, o. a. over de waarde der
volksbeschaving, in het Jaarboekje voor onderwijzers voor
1851 opgenomen.
Reeds als student was hij in 1834 lid der orde van vrijmetselaren en opgenomen bij de loge Res parvae crescunt te
Sneek, later werd hij te Leeuwarden lid van de loge de Erieeche Trouw, waarbij hij de waardigheden van broeder voorbereider, daarna van tweeden opzieuer en laatstelijk van eersten
redenaar vervulde. In die laatste betrekking heeft hij onderscheidene belangrijke redevoeringen en toespraken gehouden,
waarvan er eene is opgenomen in het Nederlandsch Jaarboekje
voor Vrijmetselaren van 5863. Onder zijne kleinere stukken
behooren de recensie van eene te Leeuwarden uitgekomen
brochure de Grielmannen in _Friesland, bijdrage tdt de kennis
en waardeering van het plattelandsbestuur der grietenijen
in die provincie, waarin op het behoud werd aangedrongen.
Eene kritiek van van Leeuw en 's uitgave van het Beneficiaalboek, door de Haan H e t t e m a, in de Amsterdamsche
Courant van Nov. 1846, gaf Andreae aanleiding tot een
antikritiek in de Leeuwarder Courant van 15 Nov. 1850,
waarin hij de handschoen opvatte voor van L e e u w en en
tegen zijne gewoonte den recensent tamelijk scherp te regt
wees. Eindclijk komt in het Tijdschrift voor staathuishoudkund2 en statistiek nog zijn belangrijk rapport voor, betreffende
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een onderzoek naar den. zedelijken en materiolen toestand
der arbeidende bevolkina ten plattenlande en van de middelen
ow die zooveel mogelijkb verbeteren.
Mr. I. T e 1 t in g, aan wiens levenschets van iindreae, wij dit
artikel on tleenen, houdt diens specimen voor het belangrijkste
zijner gesdniften. (*) Overige:is hebben wij van zijne pen :
Over een aanteekening in het Chronicon Sablacense, in
de kloosterbibliotheek te Subiaco, betrekkelijk de uitvinding
der boekdrukkunst, in de Korai- en Letterbode 1842, No. 1.
Een bezoek te Pompeji. Reisfragment, in Letter!. Maands.
1847, No. 7. Herinneringen aan Sicilie. Ald. 1848, bl.
198, 215.
Herinneringen aan Italie. Leeuw. 1856.
Voorlezing over het levee van Anna Elisab6th Buma. Een
zeer ontvvikkelde en geleerde Friezin, in de N. Friesche
Volksalmanak voor 1862, bl. 33-68.
Over het geleerde geslachl der Voorda's. 1865, bl. 76-86.
Eenige mededeelingen omtrent Joachim Hoppe•us en de
briefwisseling tuosch(n hem en Viglius oh Aytta, in de Vrye
.Fries, D. V, bl. 123-143.
Hij overleed aan een plotseling toeval den 3den Maart
1865, in den ouderdom van 53 jaren.
Zie Leeuw. Cour. 10 Maart 1865; Levensckels van B. A., door Mr.
I. Telling; Eekhoff, Bib!. v. Leeuw.

ANDREAS (CoRNELis), een ongeletterd man, die weinig
oordeel en geen historische kennis bezat, in 1585 te Stavoren geboren, was orcr anist te Harlingen, en vervaardigde
''
een Aanhangsel op de
Kronyk van Occo Scharlensis en
Vlieterp, die het eerst in 1597 in fol. en daarna in 4°. uitkwam. Hij overleed in 1589.
Zie de Wind, Bibl. van Ned. Geschied. D. I, bl. 10.

ANDREAS (EmmEani) was in 1436 abt van het klooster
St. Miehiel te Antwerpen, van de orde der Norbertijnen,
was een beschaafd en geleerd man, die zich dagelijks eenige
uren in de godgeleerdheid oefende. Hij liet na Notationes
in pleraque totius anni, ut et Quadragessma, Evangelia, et
Epistolae.
Zie V a 1. Andreas, Bibl. Belg, p. 202.

ANDREE (JAcoBus) gaf in het licht :
Een Christelijke Predicatie van den leder Jacobs, Genesis
(• Revue de Bibliographie analytique No. 8, .bout 1840, Paris p.
640; Revue itrangere et Francaise de legislation, Jan. 1842, sans p.
'i3; Frisia, Zeitschrift zur Belehrung and Unterhaliung, 1842, No. 11;
Jig. Kona en Letterb. 1841. No. 11, bl. 170-172, 1142, No. 15. bl.
285. 1843, No. 8, bl. 126.
—
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28. Da erinne claerlyck ende eenvuldlchlyck verclaert wordt
welck den rechten trap tot den hemel is. Gepredict tot
Straesborch en Muneer. Anno (15)65 den 18 Decembris, kl. 8°.
ANDRIESEN (A. J.) werd in 1831 tweede luitenant,
doorliep alle rangen tot dat hij in 1865 luitenant-generaat
en commandant van het leger van Ned.-Indie werd. In
1869 werd hij op ziju vcrzoek eervol onts!agen. Hij was
ook buitengewoon adjudant van den Koning, ridder van de
Militaire Willemsorie en van den Nederl. Leeu w. Hij overleed te Breda den 16den April 1872, in den ouderdom van
64 jaren.
ANDRIESSEN (J.), verdienstelijk onderwijzer, een large
reeks van jaren hoofd eener zeer gezoehte school te 's Hage.
Hij maakte zich bekend door verschillende werken over bet
onderwijs, als ook door zijne Morgenwandelingen in en om
's Gravenhage, 1832. Hij overleed te 's Hage den 18den Junij
1859, in den ouderdom van 73 jaren.
Zie N Bolt. Courant 21 Junij 1859.

ANDRIESZ (JAN) schreef :
Gouden Trompet blasende alarm ten oordeel. Hier is ooek
bygevoeght 't siloere Trompet, by Hear. Smith. Den
18den
(truck. Antw. 1685. 12".
ANDRIESZ (SIMON), in den alnvang' der 16" eeuw te
Amsterdam geboren, gaf in het licht :
Die . werkinge en operatie van de 7 Deuchden. Die destructie en afgrijsseliicheid van de 7 doodsonden metten
strafinge van dien enz., vergadert door S. Andrieszn. van
Antw. 1551.
.dttistelredamme.
ANGELKOT (HERmANNus), in 1648 te Antwerpen geboren, was aldaar apotheker, huiswaard en vriend van den
vermaarden J. Bro ek husiu s. Behalve eenige lcsse dichtstukken, gaf hij enkele tooneelspelen in het Licht, zoo als in
168 2 de Misa' titrope van Motier e, in 1689 Soliman, van
d e 1a T u i 1 e r i e en De luitensponge herder van T h. C o rn eill e, door zijn zoon in 1714 uitgegegven, en eindelijk
een kluchtspel de Vechter.
Zie Huberts t. a. p.

ANGELKOT (HERmANts), de jonge, broeder van de votige,
gaf, gemeensehappelijk met P. Langen d ijk, een vertaling
vau Add i s o n s treurspel. Cato. Hij gaf er ook een van
T h. Corneille's Don Cesar d'Avalos
onder den titel
,

28

van Don Cesar of de broederlijke minnaar, 1767, en
het klnchtspel 't Vrouwtje rays Ephese. 1721.

eindelijk

Zie Hub erts t. a. p.

ANTHING (G. W. H. Baron) kwam in 1816 op Java met
het liniesehip Admiraal de Rutter", als luitenant-generaal
en kommandant van het leger in Nederlandsch Indie, en
keerde in 1819 naar Nederland terug. Hij was ridder der Milit.
Willemsorde 5e klasse, officier van bet Legioen van Eer en
kommandeur der orde van Dannebrog.
Part. berigt,

ANTONIDES (MEINAR pus), zoon van Theodorus A ntonide s, was predikant te Onderwierum en Westerdynhorn
in Groningen, een man van vlug verstand, naauwkeurig
oordeel en ijver. Hij overleed in 1776, en scheeef over het
lijden van Jezus Christus. Gron. 1753. .
Zie Kobus en de Rivecourt.

ANTRINGERUS (MICHAEL). Zie Michael Ey t zin ge r.
ANTWERPEN (BARENT D1RKSZ VAN) is de opsteller eerier
thans zeldzame tragi-comedie : De behouden onnozelheid.
Amst. 1612.
APPELMANS of APPELSMAN (G.) bloeide omstreeks
1677 als graveur. Hij graveerde portretten en andere
boekprenten voor den handel, o. a. het portret van
Thom as Bar t h o 1 i nu s en eenige prenten voor de 8°. nitgave uitgaaf van zijn werk Anatornia Bartholiana etc. L. B.
1674. Zij zijn, sehrijft K ram m, met zorg bewerkt, doch
wat stijf en schots.
Zie Kramm

.

ARBON (J. C.), den 258ten Mei 18.. te Rotterdam geboren,
stond op nog geen 20 jarigen leeftijd bij 's lands regering
gunstig om zijne bek waaraheden bekend, en werd hem de
betrekking van examinator der stnurlieden enz. bij de marine
opgedragen. Later werd hij lector in de wiskunde bij de
Erasmiaansche school te Rotterdam, en in 1821 bij de invoering van het metriekstelsel van maten en gewigten tot arronsissements-ijker benoemd, welken post hij tot zijn dood toe
bekleedde. Ten jare 1828 werd door hem bet algemeen
meisjes-, vrouwen en weduwenfonds opgerigt, nadat iets vroeger de maatschappij voor weeeen haar bestaan voornamelijk
aan hem te danken had gehad, gelijk later de maatschappij
voor levensverzekering ; inrigtingen, welke vau zijne diepe en
grondige kennis op het gebied van kansrekening, ten opzigte
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van levenskansen getuigen. Tot openlijk erkenning van zijne
verdiensten in onderscheidene betrekkingen, met name als lid
der commissie voor het berekenen van den zeemans•almanak,
werd hij in December 1844 tot ridder der orde van den
Nederlandsehen Leeuw benoemd. Aan zoo uitstekende verdiensten paarde hij een hooge mate van kennis der nieuwere
talen, ook van die der zuidelijke en noordelijke volken van
Europa, wier spraak bier te lande slechts schaars gekend en
beoefend wordt, en ook in dit opzigt strekte hij velen tot
vraagbaak. llij overleed te Rotterdam den 23sten Mei 1857,
en werd op de begraafplaats te Hillegersberg ter aarde besteld,
waar de onderwijzer P. K. G or 1 i tz een voortreffelijke toespraak hield.
Zie Rott. Cour. (oude) 28 Mei 1857.
AREND (Dr. JOHANNES PIETER) werd den &len November
1796 te Amsterdam uit burgerlijke ouders geboren. Hij genoot bet eerste onderrigt in zijne geboorteplaats in de school
van het departement van het Nut van 't Algemeen. Na het
verlaten der school werd hij bestemd voor het vaderlijk
bedrijf, 't welke hij vier jaren later verwisselde voor de betrekking van kantoorklerk bij een Duitscb handelshuis, waarop
hij zeven jaren werkzaam was. Gedurende dien tijd, maakte
hij zich de Fransche, Engelsche, Duitsche, Italiaansche en
Spaansche, zelfs de Grieksche en Latijnsche talen eigen, zoodat hij zelfs de dichters in al die talen behoorlijk kon verstaan,
Een daarop gevolgd tweejarig verblijf te Hoorn, bragt hem
in kennis met geleerde mannen, o. a. met den rector der
Latijnsche school S w a a n, met wien hij zijne studien in de
oude talen voortzette, terwijl hij van S t a hl de Deensche
taal leerde. In 1823 naar Amsterdam teruggekeerd, leefde
hij aldaar als privaat docent en nam hij de redactie op zich
van het Tydschrift voor linnen- en buitenlandsche letterkunde,
waarin verscheidene stukken van zijn hand voorkomen. Toen
hij echter tot lector in de Hoogduitsche en Engelsche taal
en in de beginselen der wiskunde aan de Doorluchtige school
te Deventer, in 1824, was beroepen, beletten hem zijne veelvuldige werkzaamheden, die taak voort te zetten. Behalve het
schrijven van onderscheidene verhandelingen en stukken van
geschied- en letterkuiidigen aard, een paar werkjes over de
Boogduitsche taal, eene vertaling van D an te 's Inferno,
leerde hij gedurende de jaren 1830 tot 1836 de Portugesche,
Angelsaksische, IJslandsche, Gaelische en Oud-Boheemsche
talen aan. Deze uitgebreide taalstudie moest voornawelijk
strekken om hem in staat te stellen tot het schrijven van een
groot en belangrijk werk, 't welk bij toen ondernam, namelijk:

.Eene geschiedenis der dichtkunst en fractije letteren

in
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Europa,

waarvan bet eerste deel, loopende van het jaar
500-1101 genoegzaam geheel afgewerkt werd. Zijne in
het jaar 1842 te Amsterdam in 't licht gegeven proeve eener

geschiedenis der dichtkunst en fraqe letteren ender de
Angelsaksen maakt een gedeelte dier geschiedenis uit.
De voortzetting van dit werk werd een wijl gestaakt door
zijne verplaatsing naar Medemblik als leeraar in de Engelsche
en Italiaansche talen, ook in de Spaansche taal aan het koninklijk institiuut voor de marine (1837).
Hij verliet nu Deventer, na een eervol ontslag uit zijne
betrekking aan de Doorl. school aldaar, van wier feestviering,
wegens Naar 200jarig bestaan in 1830, hij, op uitnoodiging
van curatoren, eene beschrijving vervaardigd had, die op
stadskosten werd uitgegeven, en waarvoor hij van curatoren
een geschenk in zilver ontving. Ook te Medemblik was
Arend niet minder werkzaam, zoo als blijkt uit zijne Handhiding to aanleering der Spaansche taal, en zijn Manuel de
la litterature Espanole, in 1838 en 1839 uitgegeven.
De voortzetting van zijn hoofdwerk de Geschiedenis der
dichikunst en fraaije letteren, waarmede hij zich bezig hield,
werd in 1839 afgebroken door het schrijven eener Algemeene
geschiedenis des vaderlands, welke taak hij, na rijp beraad,
op -Lich nam. Ben berigt van inteekening werd rondgezonden,
en een getal van ruim 2500 inteekenaren stelde tot de uitgaaf in staat. Hij bewerkte de beide eerste deelen, loopende
van de vroegste tijden tot aan de afzwering van P h i 1 i p s II
in 1581, en de vijf eerste afleveringen van het derde deel,
waarin de geschiedenis tot in 1585 wordt voortgezet.
In den loop van 1854 verscheen nog van zijne hand eene
vertaling van Adolfo de Ca s t r o, Geschiedenis der Spaan-

sche Protaptanten.
Toen (1850), ten gevolge der vereeniging van het Instituut
voor de marine te Medemblik met de Militaire Acad. te Breda,
A r e n d uit zijne betrekking aan de eerstgemelde inrichting
eervol ontslagen was, ontving hij eene benoeming tot lector
in de nieuwere talen aan het gymnasium te Doesburg en
eene als leeraar in de vaderlandsche geschiedenis aan het
gymnasium te Amsterdam. Hij meende de laatstgenoemde
te moeten aannemen. Hij nam echter maar an jaar die
betrekking waar, en verzocht zijn ontslag, om behoorlijk aan
zijne geschiedenis des vaderlands te kunneu werken, dock
hij overleed den Pen October 1855.
Aan openlijke eerbewijzen heeft het hem niet ontbroken. De
senaat der Leidsche hoogeschool benoemde hem in 1844
honoris causa tot doctor in de letteren, dekoning in 1845 tot
ridder der orde van de eikenkroon. De Maatsch. van Nederl.
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van Kunsten en Wetenschappen en het Oudheidkundig Genootschap te Utrecht benoemden hem tot lid. Ook ndere genoo+schappen schreven zijn naam op de rolle hunner leden.
Hij huwde in 1824 met G. W. A b b in k. Vijf kinderen
werden uit dien echt geboren (vier zonen en eene dochter).
De laatste stierf in jeugdigen leeftijd, zijn oudste zoon in
1850 als luitenant in he Ind ische leger te Samarang. Zijn
leven is geschetst door A. Be el o o in de levensberigten
Zijn portret vindt men in
der Maatsch. van Ned. Letterk.
het Album der 8choone kunst er van 1862.
ARENT (MEYSTER), beeldsnijder te Utrecht, komt in de
Rekeningen van 1390 voor.
Zie Kramm.

ARENTZEN (D. IL), schilder in den stiji van Gerard
H o e t. Kra m m vermeldt van hem een kabinetstukje, voorstellende de Samaritaanache vrouw met Jezus bij de put.
ARENTZOEN (CLAEs) was in 1378 schilder te Utrecht.
Zie v. Eynden en v. d. Willig en, Leven der Schad. D. I, b1.4.
K ram m.

ARIENSZ (JoIN). Van M a n d e r schrijft van hem in een
bijblad Val zijn Schilderboek (1604), ,dat hij een Leidscb schilder was en seer geestich van landtschap, en ander deelen
der consten, wonder versieringh van aerdige gebou wen ."
Hij had veel landen bezocht en was toen een man in 't
beste van zijn leven.
ARNTZENIUS .(Mr. PIETER NicolaAs), advokaat-generaal
bij den Hoogen Raad der Nederlanden, werd den 20gten Julij
1802 te Amsterdam geboren. Hij bekleedde eerst de betrekking van commies-griffier en in 1838 werd hij, bij de invoering der nieuwe regterlijke organisatie, tot substituut-griffi.er
bij den Hoogen Raad benoemd. In Nov. 1841 werd hij
advokaat-generaal bij dit 'regterlijk collegie. Hij was ridder
der orde van den Nederlandschen Leeuw, gehuwd met J. H.
van der Me e r s c h en stierf te 's H age den 20sten Junij
1857, in den ouderdom van 55 jaren, en werd den 23sten op
de begraafplaats Eik-en-Duin ttr aarde besteld. Hij schreef
een gedicht en een voorberigt voor de uitgave der Nagelaten
Gedichten zijns vaders, Mr. R. H. A r n t z e n i u s, Haarlem
1825, 2 dln.
Zie Amst. Cour. 23 Junij 1857; Haar:. Cour. 24 dito.
ASBECK (TJALING MENNO WATZE Baron VAN) zit Berge

and Munsterhause, ridder der Milrtaire Willemsorde 4e kl.,
kamerheer des konings in buitengewone dienst en militie
eomraissaris over de kautons No. 9-16 in de provincie

Friesland, waz eenige zoon van Gerrit Ferdinand van
Asbeck zu Berge und, Munsterhausen en P e tr o n e lla A g at h a Baronnesse van Plettenberg, werd 16 Jan. 1795
geboren, werd in 1807 in zijne jeugd page bij koning L odewijk Napoleon en later bij keizer Napoleon I. In
1812 deed hij als eerste luitenaut bij het 14e regiment
Fran_ sehe kurassiers den togt mede naar Rusland, waar ook
hij vervolgens al de verscbrikkelijkheden verduurde, waarmede
het groote leger destijds had te kampen. In latere jaren
bekleedde hij de betrekking van grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde, en maakte hij tot 1850 deel uit
van de provinciale vertegenwoordiging. Overigens nam hij
als majoor der Friesche schutterij deel aan de krijgsbedrijven
in Belgig, na den opstand van 1830.
Hij huwde den 20sten September 1818 te Heerenveen E 1brig, dochter van Epke Roos van Bienema en Sara
Su sanna B er gs m a, den 15 den Dec. 1797 te Leeuwarden
geboren. Hij overleed te Leeuwarden den 2 4sten Februarij
1855, in den ouderdom van 60 jaren.
Zie Handelsblad 27 Febr. 1855; v. Sminia, Very. op de Noaml.
van Grietmannen, bl. 30.
ASMUS (FRANCISCUS CAROLUS HENRICUS) was hbofd van
de chirurgie op Java in 1803, in 1809 fungerend chirurgijn en chef, regent van het hospitaal te Batavia en in 1811
chirurgijn en chef. Tijdens en nog eenige jaren na het weder
in bezit nemen van Nederlandsch Indie in 1816, was hij chef
van den geneeskundigen dienst aldaar. Hij overleed den 23sten
Mei 1821, in den ouderdom van 56 jaren.

Part. berigt,

ASSEN (Mr. CORNELIS JACOBUS VAN), zoon van Johannes
van Assen en Anna Klasina Jongstra, werd den
2Ssten Augustus 1788 te Harlingen geboren en van zijn jeugd
of voor de hoogere studie Opgeleid. Na van den rector Gr e yd a n u s zijn eerste opleiding ontvangen te bebben, zette hij
zijne studien te Franeker voort en werd weldra een der meest
geliefde leerlingen van de hoogleeraren aldaar. Na den 12clen
October 1809, onder praesidium van zijn leermeester H. W.
T y d e m a n, eene dieputatio juridice-lztteraria de M. Tullii
verdedigd te
Ciceronis Oratione pro Auto Cluentio zivito
hebben, begaf hij zich naar de hoogeschool te Leiden, waar
hij van de lessen van Wyttenbach, van del. Keessel,
Smallenburg, Hageman en Kemper te hebben bijgewoond, den 1411en September 1810 te Franeker, op de verdediging van 30 uitgewerkte theses, doctor in de regten werd.
Hij vestigde zich als advokaat .te 's Hage, waar hij bekend

werdmetGijsbert Karel van Hogendorp endevriend-
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schap met K e.m p e r aankweekte. Na de omwenteling te
's Hage werd hij (28 November 1813) door het algemeen
bestuur naar de noordelijke provincien afgevaardigi, om haar
mede te deelen, dat Holland het Fransche juk had afgeschud. Hij verhaaste, door een gesprek met prins L a p u p—
k i n, het voorwaarts rukken der kozakken, die zich in Friesland en Groningen bevonden en werkte daardoor mede, dat
Amsterdam zich voor den prins van Ora nj e verklaarde,
v66rdat de mogendheden ons vaderland als een op de Franschen
veroverd grondgebied kouden beschouwen. Willem I erkende
deze verdiensten van den jeugdigen advokaat, door hem onder
de eerste ridders der orde van den Nederlandschen Leeuw te
benoemen en hem, bij besluit van den 5den October 1814,
tot secretaris van Prins Frederik der Nederlanden aan te
stellen. Toen de prins, in het najaar van 1814, de Leidsche
hoogeschool bezocht, vergezelde hem zijn secretaris bij de
lessen der hoogleeraren. Weldra werden de studien van den
prins door de terugkomst van Napo 1 eon afgebroken.
De prins verkreeg een kommando over een afdeeling
van het leger, dat langen tijd te Valenciennes zijn hoofdkwartier had. Aldra vervoegde zich van A s s e n bij hem,
en volgde hem bij zijn bezoek te Parijs in het najaar
van 1816. Van Parijs teruggekeerd, deed hij in het volgend
jaar met Jonkhr. de Geer vanJutphaas eene reis, waarbj
instellingen van het akademisch onderwijs in Duitschland
werden bezocht. Te 's Hage teruggekeerd, hield hij zich
vooral met letterkundigen arbeid bezig, onderwees de grootvorstin Anna Paulo w n a, de Hollandsche taal en maakte
haar met de vrachten onzer uitstekendste letterkundigen bekend,
vertolkte de Latijnsche redevoering van den hoogleeraar K e mp e r in 1816 bij gelegenheid van bet neerlecmen van het
rectoraat gehouden, trad in de Maatsch. van Wed. Letterk.
te Leiden als spreker op en behaalde eene gouden medaille
bij de Maatsch. van wetenschappen te Haarlem.
In 1819 vergezelde hij prins Frederik der Nederlanden,
die in dat jaar met zijn neef, den prins van Pruissen (later
koning van Friederic h Wilhelm), Zuid•Duitschland en
Zwitserland bezocht. Na de volbragte reis werd hij referendaris bij den read van state en in 1821 tot hoogleeraar in
de regten te Leiden benoemd, welk ambt hij aanvaarde met
eene or. de studio 'furls Bomani hoc ipso tempore diligenter
tuendo. Den 9den Febr. 1831 sprak hij, bij gelegenheid dat
hij zijn rectoraat nederlegde, de immoderata libertatis cupidilate Europae ealarnitatum effectrice,
later in het Fransch
vertolkt onder den titel: du &sir immodere de la liberty
considers comma la cause des calamites, gui affligent 1' Europe;
eene redevoering, die aan velen aanstoot gaf.
3

84
Kort na het uitspreken deter rede, werd van Assen tot
staatsraad in buitengewonen dienst benoemd, en tijdelijk
gecommitteerd tot de uitoefening der functien van secretarisgeneraal bij den admiraal en kolonel—generaal van het leger,
prins Frederik der Nederlanden, terwij1 hij later aan
den prins veldmaarschalk werd toegevoegd, ten einde te
adviseren op alle taken, omtrent welke dese zijn gevoelen
mogt willen innemen en verder alle zoodanige rapporten
of andere stukken te ontwerpen, die door den veldmaarschalk
aan hem mogten worden opgedragen.
In 1833 keerde van Assen near Leiden terug en na
1836 voegde hij bij het onderwijs in het Romeinsche regt
dat in het hedendaagsche, eerst volgens den code civil en
na 1839 volgens de nieuwe Nederlandscbe wetgeving. Na
bijna 40jarigen dienst, verkreeg hij zijn emeritaat. Bijna 400
oudleerlingen vereenigden zich om hem bij die gelegenheid
een kostbaar geschenk, zijnde een door Royer gebeeldhouwde
groep, aan te bieden. Den 17aen Junij 1859 hield hij zijn
laatste les in het groot auditorium.
Hij overleed te Veip op zijn buitenverblijf den 13den S ep.
tember 1859. Van Assen was lid van vele binnen- en
buitenlandsche genootschappen en ook commandeur van de
orde der Eikenkroon. Hij liet eene weduwe (A n n a M a r i a
van Royen) en kinderen na.
Zijne schriften :
Dissertatio Juridico—literaria de M. Tullii Ciceroni: oration
pro ztulo Cluentio "Iva°.
Franeq. 1809.
Quaestiones juridicae inaug. Ibid 1810.
Jiet beeld van Ariadne in de beeldengalerij te Parijs, in
Mnemosyne 1815.
Opgave der verzameling van standbeelden en andere voorwerpen der nude beeldkouwkunst in ket Paleis van de Louvre
te Paris. Aid. 1815.
Hulde aan Christian Gottlieb Heyne.
's Rage 1806.
J. M. Kemper, redevoerinq over de lotgevallen van onzen
Ald. 1816.
ieeftijd. Uit ket Lattjn.
Verhandeling over de bate leerivijze op de Latijnsche
scholen, bekroond door de Maatsch. van Wetenschnppen te
Haarlem. Haarl. 1818. 2e dr. 1828.
Perikks van Athene. (Twee voorlezingen in de Maatech. van
Letterk..) '8Gravenh. 1819.
Over de begrippen van kiesckheid bij de Ouden,
in het
Magazijn van van K ampen. 1827.
°ratio- de studio Inns Romani etc., in zinmake Acad. L.
B. 1881.
Twee voorlezingen over ket ataatsbestuur, volgens Cicero,
in het aangeh. Magazijn 1826 en 1827.
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Lib. I.

iinnatatio ad Institutionuni Gaji commentarios.

L. B. 1826.
Over de aditio haereditatis, als grondslag der verpligting
tusschen erfgenaam en legataris, in Bijdrag. tot de regtsgeleerdheid. D. IV, bl. 177, 1829.
Twee voorlezingen over de vrijheid van spreken en schrijven
te Athene en te Rome, in het aangeh. Magazyn. 1830.
Het onwettige der petitien aan de Staten-Generaal of Art.
161 der Grondw. Leiden 1829.
De Hooge Raad van Nederland of eenige bedenkingen op
Art. 176 en 182 van de Grondwet. 's Hage 1830.
Wenken, hetinneringen en aanteekeningen, uit de dagen
van Nederlands herstelling. Leiden 1830, 2 stukjes.
Aanspraak van den rector magnificus aan het vrywillige
jagercorps nit de studenten, in Studenten Almanak 1831 en
bij Roemer, Gedenks. van den uittogt der studenten.
Oratio de immoderata libertatis capiditate etc., in Aunales
Acad. L. B. en afzonderlijk ook in het Fransch vertaald.
Verhandeling over de uitdrukking van smart in de beelderide kunsten, in de Rec. o. d. Recent. 1833, No. 6.
Romeinsche regtspleging en Romeinsche zeden. (Voorl.
gehouden in de openbare zitting van de 3e klasse van het
Kon. Ned. het.), in Jaarb. voor Regtsgel. D. III, 1835.
4dnotatio ad Gaji Instit. Commentarios. Editio altera.
L. B. 1838.
Over het snel-, geheim-, oilier-, schoon- en verschrift bij
de Ouden, in Gids 1844, No. 6.
Over het lifanuale Latinitatis fontium juris eivilis Romanorm, thesauri latinitatis epitome, in Nedrl. Jaarb. voor
Regtsgel. D. I. 1839.
GeschfedenFs der openbare voorlezingen of redevoeringen
der oude Sophisten en Rhetoren, over vrije on4erwerpen.
1840. (Niet gedrukt.)
Vragen en opmerkingen, Romeinsche refit betreffende, in
Ned. Jaarb. voor Regtsgel. D. III, bl. 152, 400, 770, D.
Iv, 61. 441,, 771, D. V, bl. 380, D. X, bl. 570, D. XII,
bl. 763. Nieuwe Bijdr• tot Regtsgeleerdheid• D. V, bl. 219.
Het Nederlandsche huwelijk en de barekkingen tusschen
D. III, hi. 625.
°seders en kinderen, in Ned. Jaarb.
(1841).
Over de vredemakere, eene plaatselijke rechtskundige Installing, in Nieuwe Bijdr. tot Regtsgel. Dl. I bl. 72, D. V,
bl. 237. 1841.
Over de sneer zedelijkheid ademende bepalingen in de
Fransch—Nederlandsche dam in de Fransche wetgeving, en
aanstippmg der punten, waarin wij hierin nog van vreemden,
(Niet gedrukt.)
vOoral van Duitschers kunnen leeren.
,
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Beisfragmenten. Herinneringen uit een refs door Duitschland.. (Niet gedrukt.)
Eenige isesthetische aanmerkingen over den pas versehenen
Afuzen—Almanak. (Niet gedrukt.)
Eenige denkbeelden over de redactie der Titan Van justilie
en Rechterliike magt volgens de Grondwet van 1815. (Nooit
gedrukt.)
Over de bewifzen van billijkheid, regtsschapenheid en
menschlievendheid in het meestal voor het droorte van alle
wetboeken gehouden Wetboek van burgelijke regtsvordering.
(Niet gedrukt.)
Voorlezing over J. H. van der Palm in N. werken van de
Maatsch. v. Ned. Letterk. D. VI, bl. 189.
4anmerkingen op Mr. Jacob van Lennep's Proeve van
verduitsching der Grondwet, (later omgewerkt in de Taal der
grondwet.) 1844.
.De Taal der Grondwet, eerste auk. Leid. 1844.
Nalezing op de manuale Latinitatis in Ned. Jaarb, van
Regtsgel. D. VI, bl. 150. 1844.
De graad van doctor in de reglen, in .Ned. Jaarb. van
Regtsgel. DI. VI, bl. 544. 1844.
Beredeneerde vermelding vnn eetige woorden onzer tnoe(Niet
dertaal, naar aanleieling van Weiland's woordenboek.
gedrukt.)
Opmerkingen by het voorstel tot herziening der Grondwet,
in Tijdgenoot 1845, bl. 204 en SM.
.Alphabetische lijst van taalkundige opmerkingen over de
ba6taardwoorden aan de Commissie van tad- en letterkunde
(Niet gebij de Maatsch. der Ned. letterk. ingeleverd.
dru t.)
Leiddraad voor het collegie over het Burgerlijk
Leid. 1846.
De taal en stij1 der geregten in N. Bijdr. van Reptagel.
D. V, bl. 36. 1847.
De taal en stifi der Grondwet. Leid. 1848. Se stuk.
Over .dlliteratie in onze mcedertaal in N. Nederl. taalmagazfin 1854.
Eene beschouwing der verschillende Nederl. staatsregelingen
van 1799 tot op koning Lodewijk Napoleon in N. BUdr. tot
Regtsgel. D. II, bl. 224.
dnnotatio ad Gaji Instil. Comm. libr. primum. Editio
Cordes etnendatior, L. B. 1849.
Perklaring van Pandecten-plaatsen, behoorende tot de gerechtetijke geneeskunde der Romeinen, in Ned. Jaarb. voor
regtagel. D. X, bl. 201, 570. D. XI, bl. 5, D. XII, bl. 433.
Over Bilderdijk's politieke stellingen, in *us Gedichten
geopenbaard. (Ongedrukt.)

Vluchtige aanmerkingen op de Indische wetboeken, in Regisk.
Themis. 1850, bl. volgg.
Over' leven, geluk en dood, naar de begrippen der Ouden, in
werken der Holl. Maatsch. 1850.
(Ongedrukt.)
Beschouwing over de Triades.
Aannzfrkingen op het Burgerkk Wetboek, in Themis.
D. XII,
M. 104, V. XIII, bl. 566 en Tweede verzameling, D. IV,
156, D. V, bl. 209.
Over de eereblijken, welke van landtwege aan uitstekende
rnannen bij de Grieken en Romeinen en vooral in Nederl.
zijn ulgereikt, in .Recensent. 1855.
Aannterkingen over de opsehriften van de hoofdstukken van
de Grondwet. (Ongedrukt.)
Opmerkingen over J. Bosscha's leven van Willem II. (Niet
gedrukt.)
Opmerkingen over de oude keuren der stad Leiden en hare
achtereenvolgende herzieningen, vooral in betrekking tot de
geschiedenis onzer taut en enkele uitdrukkingen aan he Becksu;ezen ontleend. (Niet gedrukt.)
Levensberigt van Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Massow,
in .Handel, der Maatsch. van Letterk. 1852.
De toestand van het onderwitjs in de Fransche rechtsscholen
in het laatste gedeelte der vorige eeuw, in N. BUdrage tot
Regragel. D. IV, IA. 280.
Nalezing op het manuale Latinitatis etc., in N. Bijdrage
tot .Regtsgel. D. IV, bi. 287.
(Niet
Kritiek over het lied van J. van Beers : de Blinde.
gedrukt.)
Leiddraad voor het collegie over het Burg. Wetboek. Verkorte eh herziene uitgaof. Leiden 1854.
.ddnotatio ad Gaji insitutionum Comm. librum secundum
usque ad locum. de legatis. L. B. 1855.
Lineamenta extrema Agri. privati Justianei secundum textual
Institutionum. (Personal.) L. B. 1855.
Leveamenta extrema juris privati Justianei secundum textual
Instititionum. (Res et Jura in re.) L. B. 1856.
Proeve van verklaring van een enkel artikel (1411 van het
Burgerlijk Wetboek) ter aanbeveling van monographien, in
het Regtsgel. Tads. nemis 1856.
Scholien op de Grondwet. N. Bijdrage over Regtsgel.
D.
V11, bl. 5. 1857.
Over de Trilogie, zigtbaar in de Godenleer van de
oude
volken, (Ongedrukt.)
Lineamenta extrema juris privati Justineanei (Obligatio).
L. B. 1858.
Rene Nederlandsche overbrenging van de geschiedenis van
Verginia's dood door Lavius vergeleken met het verhaal daar.
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van door Dionysius Hallicarnassensis en over de navolging
dier geschiedenes bij de nieuwere sehrijvers.
(Niet gedrukt.)
Proeve der redellguur, door de Grieken paronomaka door
de Romeinen annominatio, bvj one letter-. of woordverzettiag
te heeten. (Ongedrukt )
Zie '4nnales Acad. L. B. 1859;, Siege nbeek, 'Gulch. der L. H.
D. IV, bl. 427, 434, D. II, bl. 261; Mr. de Bosch Kemper,
Levensberigt van C. J. van Assen,
in Hand. der Mcgatsch. van
Bed. Letttrk, 1860, bl. 135; door Mr. H. J. Koenen, in Jaarb.
.dkad. van Welens. 1859, bl. 961; , Mr. David H. Levysohn
Norman, in het Begtsk. Tildschrift Theinis ; Weekbtad van het Begt
van 19 Sept. 1859; Hu berts enz. B. W.; Onze TO 1860 ; N. Bijdr.
B. en W., VIII, IX, 699; Muller, Cat. v. Port.

ASSIGNIES (ANTHOINE D'), jongste zoon van L e o,
heer van Assignies, een kasteel en eene heerlijkheid in
Artois, nabij Aire, bekleedde reeds onder Karel V groote
waardigheden. zoo als die van Mestre de Camp de Cavallerie et d'Infanterie.
Hij onderteekende als eerste overheidspersoon (avoud) van Terouanne de Unie van Brussel
1577. Karel V had hem in 1554 tot ridder geslagen.
Hij liet 2 zonen na, uit welke de marktgraven van Assignies en de graven van Oisy zijn voortgesproten. Hij
overleed in 1 59 O.
Zie Nob. des Pays-Bas, p. 50; Suppl. I, p. 262.264, J. C. de
Jong e, Unie van Brussel, bl. 87.

AUBERMONT (CHARLES D'), beer van
ibaucoart en
Plancques, groot-baillau van Dendermonde, was onder de
Algemeene Staten bevelhebber van een bende Waalsche voetknechten. Met de overige Walen keerde hij tot den koning
weder en werd in 1590 tot ridder geslagen. Hij teekende
de Utile van Brussel in 1577.
►

Zie Nob. des Pays Bat, T. III, p. 105; Sanderus, Flandr,
T. III, p. 236; de Jong e, Unit van Brussel, bi. 79, 80.
-

AUMERI (J. F. D'), med. doctor, oud-inspecteur der zeebad
inrigtingen te Scheveningen, waaromtrent hij een zeer belangrijk geschrift heeft in het Licht gegeven. Hij was gehnwd
met J. J. Keer en overleed aldaar 8 Junij 1856, in den
ouderdom van 76 jaren.
Zie Handelsblad, 11 Junij 1856.

AUZON DE 130ISMINART (WILLEM Pam, D') sproot
uit een aanzienlijke Fraiisch protestantsche familie in het
oud-adelijke Poitou, die zich, na de herroeping van het edikt
van Nantes, in de Nederlanden had gevestigd. Zij n grootvader
was de eerste, die op dezen gastvrijen bodem te Utrecht in
1694 geboren werd, terwij1 zijn vader in 1772 luitenant werd

bij de Hollandsche artillerie. W i 11e m P e t r u s werd in
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December 1776 te Maastricht geboren en was bestemd om de
militaire loopbaan te betreden. Op 12jarigen leeftijd werd
hij te.,Bred&als kadet bij de Artillerie aangenomen eq hij diende
het vaderland onder de stadhouderljjke regeering van 17881793. Van 1795-1797 zien wij hem met zooveel andere
getrouwe Nederlanders in ondergeschikten rang in dienst onder
Oranie-Nassau-Dillen burg in het toenmalige rassem,
blonent. Nadat het zich had opgelost, trad hij, op het voorbeeld van prins Frederik van Nassau, in Oostenrijkschen
dienst. Hij werd door de Franschen krijgsgevancren genomen,
weigerde over te gaan in een Fransch-Poolscht' legioen, en
vond gelegenheid zich naar Londen te begeven, waar hij in
1800 en 1801 ingedeeld werd bij 't regiment jagers van de
Hollandsche brigade op het eiland Wight. Daarna trad hij
als 2e luitenant in dienst van 0 ran j e-Nas s a u-F u l d a.
In 1806 werd hij in bet leger van het koningrijk Holland
geplaatst bij den staf van den generaal Quari a, die eene
missie vervulde te Berlijn. In 1810 werd . hij ingedeeld bij
't 124 8t6 regiment keizerlijke infanterie en kort daarop bij
eene nieuwe hier opgerichte compagnie regimentaire artillerie,
waarvan bij met den rang van Pty luitenant het commando
kreeg. Na den tocht naar Rusland bijgewoond te hebben,
trad hij in Pruissischen dienst, in 1814 werd hij kapitein
der infanterie van onzen staat,, en in 1815, na gearbeid te
hebben bij het departement van oorlog, majoor-onderinspecteur 2e klasse. Daarop kreeg hij, na het volbrengen van een eervoile commissie, den titel van adjudant-intendant. In 1819
verliet hij de militairen dienst, vestigde zich te IJselstein en
werd in 18$4 kommandant-directeur van het invalidenhuis te
Leiden, waar hij den 2du Januarij overleed ; na vier jaren
Le voren nog bevorderd te zijn tot den honorairen range van
luitenant-kolonel. Hij was ook ridden van den Ned. Leeuw
en lid van de Maatsch. van Ned. Letterkunde.
In 1816 huwdehij Sophia Maria de Groot Steffry,
dochter van den emeritus predikant van dien naam, woonachtig te Schoonhoven. Na haar dood (1840) hertrouwde hij
in 1843 met P e tr o nella Jaco ba, zuster zijner eerste vrouw.
Hij overleed 2 Jan. 1870.
Hij gaf in het licht:
De Russische veldtogt. 'silage en Amst. 1824. 2e druk
Amst. niet platen en een kaart.
Gedenkschriften. Eerste deel. Tijdvak van
1788-1806.
Amst, 1b4 1.
Idea. Tweeds deel. Tijdvak van 1806-1840. Aid. 1843.

Ben woord in betrekking tot het o -nderwerp rakende het
krijqswozen van onsen staat.
Utrecht 1847.
Onpartijdige beschouwing der groote staatkundige aange-
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legenheden van des dag in Nederland, door een echt constitvtioneel koningsgezinde. Utrecht 1857.
Hantie . en hare kiekens. tilt het Hgd. van Eberhard.
Utrecht.
Proeve eener herhaalde beschouwing over het wenschekke
der stickling van een asyl voor ontslagen oucl-gediende krijgslieden van maze Nederlandsche en Indische tee- en landmagt.
Utrecht 1 859,
Krtygsmanedeugd, aangewezen in een viertal edele voorbeelden. (De Ruyter, van Ziethen, Drouet, Havelock.)
Utrecht 1859.
De gedenkdag van Waterloo, beschouwd in het licht der
Utrecht 1860.
geschiedenis en van het nationaal pligigevoel.
De Nederlandache vlag. Utrecht 1862.
Een toaardige sticking. Rotterdam 1863.
Moskou en Waterloo. Amst. 1863.
Herinneringen van een ojicier uit het tijdvak van 1798
tot en met 1815. Amst. 1863.
Zie zijn Levensschets door J. H. Burlage, uitgegeven door de
j'iaatach. van Ned. Letterk. 1870.

E.
BAAREN (PHILIPPE VAN DEN), omstreeks 1600 in de
Nederlanden geboren, was een bloem— en fruitschilder, van
wien twee schildErijen, een fruit- en bloemstuk met een vaas
waarin een vrouwebuste, in de Weener kunstgalerij is te zien.

BAARSEL (C. vAN), teekenaar, in _bet begin der 180 eeuw.
Er bestaat van hem een fraaije kaart van wick 1 der stad
Amsterdam, weleer in bezit van G. Lambert s, directeur
van bet Trippenhuis—Museum te Amsterdam.
Zie Kra mm.

BAARSEL (W. C. VAN), mogelijk .een lleinzoon van de
vorige, ale uitstekend graveur, van land- en zeekaarten bekend.
Hij overleed to Amsterdam den 17den April 1854, in den
ouderdom van 68 jaren.
Zie Song en Letterb. 1854. No. 16.
-

BAART DE LA FAILLE (JACOB), soon van den Groningschen hoogleeraar Jacob Baart de laFaille enJohanna
Avitia ,A drian i werd den 268ten titUiii 1795 te Groningen
,
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geboren. Dertien jaren oud (1818) werd hij student aan de
hoogeschool zijner geboorteplaats en 4 jaren later phil. doctor, na de verdediging van eene dissertatio continent explicationem germanae CI. Hutschesoni sententiam de sensu morali.
Vijf jaren wijdde hij zich daarna aan de beoefening der
geneeskunde, onder leiding van de hoogleeraar Driessen,
Thuessink, Stratingh en Bakker. Een en andermaal
verdedigde hij als leerling van den laatste theses continentet
theoriam de Biologia. Den 24'ten Mei 1817 werd hij, na
de verdediging eener belangrijke dissertatio de Aphpia,
inprimis neomalorum tot med. dr. en niet lang daarna tot
doctor in de verloskunde bevorderd. Reeds in 1814 werd
hij, op voorstel van zijn leermeester Thuesin k, aangesteld
als diaconie-geneesbeer bij de armen zijner geboortestad, wier
behandeling toen bijna geheel aan hem werd overgelaten.
Na • in 1816 de voornaamste academien in Duitsebland
bezocht te hebben, legde hij zich voornamelijk op de verloskunde toe, en behandelde in 1826, to€n de provincie Groningen door de koortsepidemie geteisterd werd, meer dan de
helft van alle armen in zijne woonplaats, en had het geluk,
door een vroegtijdig gebruik der toen pas bekend wordende
chinine, een zeer groot aantal lijders te redden. In bet volgende jaar verwisselde hij de armen-praktijk met een zeer
nitgebreiden werkkring als geneesheer en vroedmeester, en
had door zijne ervaring en gelukkige bebandeling het voorrecht in de moeijelijkste gevallen als verloakundige overal
geraadpleegd te worden. In 1832 werd hij benoemd tot
hoogleeraar • in de verloskunde en medicina forensis en aanvaardde den 24 8ten December van dat jaar zijn ambt met
eene Or. de nowis, pas recentiori praesertim tempore varia
Drie jaren later droegen de
systemata medicine fecerunt.
curatoren hem tevens het onderwijs in de inwendige kliniek
op: Ben groot bospitaal en eene uitgebreide ambulatoire
kliniek, vooral ook van kinderziekten, leverden hem een rijk
aantal verschillende ziekten ter behandeling, en in 1847,
1848, 1854 en 1855, toen in Groningen de cholera hevig
woedde, werden hem in eene afzonderlijke afdeeling van het
ziekenhnis de choleralijders van de arme klasse toevertrouwd.
Ben goed diagnostisch oog, gepaard met een scherp oordeel,
een gelukkig geheugen enz., schonken hem het vertrouwen
in de geheele provincie Groningen, zoodat hij daar overal als
consulent in de genees- en verloskunde geraadpleegd werd.
Behalve lid van verschillende binnen- en buitenlandsche genootschappen, werd hij in 1840 ridder der orde van den Ned.
Leeuw, in 1838 lid en in 1857 president der provinciale
geneeskundige commissie te Groningen. In 1848 werd hij
benoemd tot lid eener staats-commissie om de geneeskundige
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wetten to herzien en het geneeskundig onderwijs to regelen.
In 1842 bield hij als aftredende rector magnificus eene Oratio,
qua disquiritur nun gerieri huinano major vitae minus sit
causa perpetua increscentis debelitatis et . clogenerationis,
tam corporis qtsam mends, an vero humanum genus per ipsum
ilium cultum hucusque -progressum fuerit et. posterum ulteyeas flunt progressus.
In. 1842, toen hij zijn 25 jarig feest als med. dr. vierde,
boden de Groningsehe geneegkundigen hem zijn portret, als
bewijs van Yriendschap en hulde, aan. In 1867 ontving hij
van zijne leerlingen een .kostbaar geschenk, bij gelegenheid
van zijn 25 jarig, professoraat, vroeger ontving hij, wegens
25 jarigen belangloozen dienet als consulent-geneesheer van
het Instituut voor Doafetommen, van de hoofddirectie een
gouden medaille met toepasselijk randschrift. In 1865 werd
hij, wegens 70 jarigen ouderdom, emeritus professor, maar
hield nog een jaar zijne lessen tot op de koinst zijner opvolgers. En toen bij het onderwijs in Junij 1866 geheel
vaarwel wide, boden zijne oud-leerlingen hem een sehitterend geschenk in zilver, een bewijs hunner erkentelijkheid,
aan. Na een zeer pijnlijk lijden van verscheidene maanden
overleed bij den .inden Mei 1867.- Vijf dagen later zou hij
het 60 jarig feest als -arts gevierd hebben, ter nagedachtenis
waarvan ook zijne vrienden hem een gouden eerepenning
badden doen vervaardigen. Deze penning, waarop aan de
eene zijde 's mans welgelijkend borstbeeld en aan de keerzijde
een toepasselijk embleem, met het randschrift per decem_
Matra server vigilant is afgebeeld, werd hem nog • vier dagen
voor zijn dood vertoond. Bij zijn graf werd aan zijn stoffelijk
overschot eene welverdiende hulde. toegebraeht door ambtgen,00ten, leerlingen en vrienden. Ook (le leden der loge 1' Union
provinciale van Groningen, aan wier hoofd hij stond,- volgden
met eon groote schare van Groningen?s , ingezetenen de. baar,
die zijn stoffelijk overschot attar het schip voerde, dat het
naar ,Jelsum, een dorp bij Leeuwarden, zou overbrengen.
Zjjne echtgenoote, Juliana Lucie . van Wageningen,
die hem seven kinderen had •geschonken, overleefde hem.'
Verscheidene kleinere sehriften over hygiene en diaetica wer,
den door hem vooral in onderscheidene tijdschriften uitgegeven, b. v.:
Opmerkingen betrefende de rapporten over de geneesk.
staatsregeliag, 1843, gevolgd in 1845 door eene uiteenzetting
van zijn gevoelens over de teen aan de Tweede Kamer aangelxlen. staatsregeling der geneeekunde.
purpurea et de digitalino in specie. ,6ron.
De
vrha
1846.
nd. over granditas rtuboterina, met pl. Gron: 1867, 4°.
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Keering by vernaauwd bekken over anomale dubbetvormen
van de canali8 genitalia femeninus. Gron. 1803.
Cystosarium. 1865.
Strictura uteri. Vernaauwing van de bekkeningang. Kephalatripsie osteomalacie. — Sectio caesarea. irer de febris puerperalis, irer collapsus post partum Pathogeneris de ecclampsia parturentium.
Ook verscheen er van hem een redevoering uitgesproken
in eene vereenigde vera adering van het Natuurk. G-enootsch.
en de afdeeling van deb Maatsch. tot Nut van 't Algemeen,
ter gedachtenis van zijn vriend den burgemeester Mr. H.
de Rana z. 1867.
Etude aan de nagedachtenie van G. Bakker.
Hij bezat eene rijke bibliotheek, waarvan twee catalogussen
verschenen zijn bij R. J. S c h i e r b e e k te Groningen 1868,
de een van medische, de andere van boeken in verschillende
vakken, waaronder hoogst zeldzame. Rijk was ook zijne
verzameling van penningen, munten, platen en autografen,
door G. Theo& Bom te Amsterdam geveild.
Zie Gron. Gedenkb.; J. G. E r m er i n s, Oratio qua co llegarum proximo Anno defunctorum L. G. Pareau, Nicol. Mulder en. Jacobi Baart
de la Faille, memorium recolvit; Voorbericht van het late deel van de
Cat. der Bibl. van J. B. d. 1. F. a • Hooft van Iddekin go, Jaques
Baart de la Faille in de Revue
Beige, T. V, 4e eerie
(met afbeeld. der medaille, hem even voor zijn dood vertoond en
beschreven in het Vervolg op van Loon, No. 485 ; Gron. Volksalm. voor
1830; By'voegsel tot de Prov. Gron. Cour. 21 en 25 Mei 1867.

BACKER (CATRARINA), gehuwd met Allart de la Court
van der Vo or t te Leiden, die een der rijkste kunstkabinetten van ons vaderland heeft bezeten, wijdde zich als wedawe geheel aan de kunst toe, en bereikte eene aanzienlijke
hoogte in het vak van bloemen en vruohten. Ook heeft zij
nog andere onderwerpen geschilderd, die in de familie worden
bewaard. Het kabinet is in September 1766 to Leiden
verkocht.
Zie Kramm.
BACKER (Jonkh. Mr. CORNELIS), noon van Mr. J. W. J:
Backer, advokaat te Groningen, en J o sina Petronella
Si ch te man, wend den 20sten November 1798 geboren,
en na de school van de G r a a f en een paar jaar de
Latijnsehe school bezocht te hebben, aan de leiding van Dr.
W. J. K o p p i u s, predikant te Blijham, toevertrouwd. Aan
de hoogeschool te Groningen waren de beide eerste jaren
aan belletrie en het aanleeren van de Engelsche en Italiaansche talen gewijd. Nadat hij tot de eigenlijke regtsstudie
was overgegaan, waren het vooral van Ensc hut en Twist,
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die hem tot zich trokken. Na zes jaren de akademische
lessen te hebben bijgewoond, promoveerde hij op 19 Junij
1821 met een grondige er.. uitgewerkte dissertatie de periculo qvod assecuratrus est, en droeg haar op aan zijn
oom, Cornelis Backer de Jo nge, lid van den raad van
Amsterdam, en bekend nit de school van Ad r. K 1 u i t. Te
Amsterdam als advokaat gevestigd, herlas . hij Tacitus met
den dichter J. van Lennep en hield van tijd tot tijd voorlezingen in onderscheidene wetenschappelijke inrigtingen. Een
deter voorlezingen : Verhandeling over den beperkten invloed
des handels op de beschaving der oude volkeren, is geplaatst
in Pad. Letteroef. voor 1823, bl. 756-772. Overigens werden hem onderscheidene zaken ter behandeling door Mr. J. B.
Me ij e r opgedragen en was hij gedurende 14 jaar commissaris van het marktwezen te Amsterdam.
In 1826 huwde hij Johanna Maria Leopoldina
Catharina Brandtzea nit Arnhem, en zag de inleiding
tot het eerste hoofdstuk zijner memorie over de zoogenoemde
conflicten van de attributie onder den titel: Verhandeling over
het voorwerp van regterlijke beslissing in burgerlijke zaken,
vooral in afscheiding beschouwd van den werkkring der adnsinistralfie, in het eerste deel der Bijdragen tot regtsgeleerdheld en Wetgeving van den Tex en van Hall het licht.
Ook leverde bij in dezelfde Bijdragen een lezenswaardige
schets en beoordeeling van het overzigt der gevoelens van de
voornaamste schrijvers en wijsgeeren over regt, staat en politiek, door Fredrick van Raumer, Leipzig 1826, uitgegeven onder den titel Reber der geschichtliche Entwickelung der Begrife von Becht, Staat und Politiek, en van den
met den eersten prijs bekroonde verbandeling van den later
Miinchenschen staatsraad G. L. vo n M a u r e r, getiteld :
Geschichte der Alt-Germanischen und namentlich
Bacrischen oefentlich-mundliohen Gerichtsfahrens enz. Geen
wonder, dat een man van zoo veelzijdige kunde en- voorbereiding tot regter, administrateur en staatsman, -reeds in
Junij 1826 tot lid van het provinciaal Utrechtsch genootschap
en in 1827 tot regter-suppleant bij de regtbank van eersten
aanleg te . Amsterdam en tot lid der. Maatsch. van Ned. Letterk. te Leiden benoemd werd.
Van zijn jeagd of een liefhebber van teekenen, aarileggen
van tuiuen en bloemen, buurde hij in 1830 een buitengoed
Noord-Crailo boven Naarden en kocht weinigen tijd later bet
stuk heidegrond, waarop hij in 1833 het heerlijk gelegen
Larenberg stichtte, alsmede bet omliggend terrein ontgon en
daarbij gaandeweg, niet alleen broeibakken voor vervroegde
groenten, maar ook koude en warme kassen voegde.
Bij de km van boeken, die hij in meer strenge weten-
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schappen bezat, werden nu de beste schrijvers over tuinbouw
en landhuishoudkunde verzameld, en vervolgens eene statistiache en staathuishoudkundige studie van Gooiland gemaakt,
waar% an de resultaten kenbaar zijn, uit de it. stellingen en
statuten eener thaatschappij ter bevordering van de cultuur
in Gooiland, onder directie van C. Backer en A. Perk,
alsmede uit de iuleiding en het eerste hoofdstuk van het in
1838 uitgekomen lets over Gooiland, de ontginning van hetzelve en de regten van het domein als eigenaar en gebruiker.
Ondersusschen was hij in 1832 benoemd tot lid der regtbank van eersten aanleg te Amsterdam, en in 1838 als
regter in de arrondissements regtbank aldaar over,,cregaan en
daarin gebleven tot zijn eervol ontslag den isten November
1850, wegens aanvaarding van het 13aen October te voren
hem opgedragen commissariaat des konings in Overijssel. Twee
jam te voren was hij door de staten van Noordholland met
61 van de 70 stemmen tot buitengewoon lid der tweede
kamer, met op 2 na de meeste stemmen tot kiezer te Amsterdam met 27 van de 33 stemmen tot lid van den stedelijken
raad in plaats van E. de Burlet t, en met 276 van de 356
uitgebrachte stemmen in het tweede district van het hoofddistrict Amsterdam tot lid der eerste tweede kamer, ingevolge
de grondwet van 1848, benoemd. •
Aan zijne pogingen tot kennismaking met en voorziening
in sommige behoefte • van Gooiland, had hij welligt zijn lidmaatschap der commissie in N. Holland, waarvan hij in 1837
door Huydecoper van Maarseveen is opgevolgd, te
danken. In zijn lets over Gooiland, in 1848, tijdens zijne
verkiezing voor de dubbele kamer, uitgegeven, trachtte hij
door geschiedkundie,o. onderzoek eenig licht te verspreiden over
eenen zeer ingewikkelden regts-toestand en de oplossing van
dezelve te doen strekken tot bevordering der cultuur van een
niet onbelangrijke landdtreek. Hierop werden o. a. in de
Jaarboeken van den T e x en van Hall, eenige opmerkingen
gemaakt, waarop Backer liet volgen in de Nederl. Jaarb.
voor 1840 de sneer bepaalde heantwoording der vraag: Wie
zijn geregti9den tot het gebruik van de gerneente van Gooiland.
Tegen heide stukken kwam in 1842 nit : Verslag - omtrent
den oorsprong en den aard der gebruikregten op de heiden
en weiden in Gooiland, bijzonder met betrekking tot de vraag;
welke de geregtig den zijn tot het gebruik, door A. Perk,
secretaris van stad en lande van Gooiland en agent van het
domein. Daartegen zond Backer nog in hetzelfde jaar in
het licht : Verdedigiag van het rept van de stad Naarden
en van de dorpsgemeenten Laren, Hilversum, Huizen, Blaricuin en Bussum op de heiden en weiden van Gooiland.
Hoezeer de tweede kamer van 1849 en 1850 zijne kunde,
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ijver on bekwaamheid op prijs stelde, blijkt doordien zij hem
herhaalde keeren tot rapporteur, ondervoorzitter en • voorzitter
eener afdeeling benoemde, 't geen uit het register op de
Bijbladen van 1847-1853 blijkt, en toch behandelde hij
zijne regterlijke beiiening te Amsterdam van 1848-1850
Diet als bijwerk. In 1860 en in 1863 verschenen twee
naamlooze brochures van zijne hand over de onderstandplig.
Veld -en de Burgersaappen.
Op den 11aen October 1858, kort na de •oltooijing van
bet Overijsselsche kanaal, werd hij tot ridden der orde van
den Nederlandschen Leeuw en in April 1862 tot grootofficier
der orde van den Eikenkroon beaoemd. Reeds was hij in
1830 tot den adelstand met bet praedicaat van jonkheer verheven. Hij overfeed den 30sten Junij 1862.
Zie vender zijn leven geschetst door J. van Do or n i n c k, in
1866.

Levensb. der Maatsch. van Ned. Letterk.

BACKER (G.). Zie Bakker (Gerbrand).
BACKER (FRANcols DE), portretschilder, in dienst van
Johan Wille m, keurvorst van de Paltz, voor Wien hij zeer
schoone tafereelen en vooral portretten vervaardigde. Na den
dood .van den keurvorst (1716) vertrok hij met de keurvorstin
Anna Louisa de Medici s, naar het hof van haar vader,
Cosmus III, te Florence. In 1721 beyond hij zich te
Rome, waar hij zijn eigen afbeeldsel vervaardigde, dat hij der
keurvorstin ten geschenke gaf. Nog wordt vermeld, dat hij
kamerschilder van den keurvbrst van Mainz was en door hem
met een gouden ketting werd begiftigd.
Zie Kramm.

BACKHUYSEN (GEEARD of GERRIT), broeder van A d o.lf
Backhuyae n, de j onge, kleinzoon van den grooten zeeschildm van naam. B ij beoefende de schilderkunst blijkens
het. portret van Wilhelmus Fink, med. dr. te Rotterdam,
in koper gebragt door P. ,T a nj é, en dat van Oornelis van
Oeveren, wagetkmaker pp het Haag sche Veer, voorstander van
W ill em IV, in .1747, ,00k door T ttnj e gegraveerd,
- Zip Kramm.

BACICHUISEN (F.) gaf uit
Bewijoschrift, dat de Apostolische stoel het 'voile geestelijke
Utr.
regtsgebied over de .Roll. zending altijd gehad heeft.
1726. 3 dn. -8°.
BADERS (ERNEsTus), omstreeks 1648 te Leeuwarden ge
►
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boren en in 1668 als student te Franeker ingeschreven, werd
litt. art. magister, beoefende de Lat. dichtkunet ; blijkens zijne
Camaenae juveniles. Ad Ser. Nassav Pri c. Henri cum
Casimirum. Editio nova et auctior.
Leov. 1678. 24°. Van
deze uitgaaf bestaan er nog twee edities, onder .den titel van
Poemata. Dediata Nob. Exc. Dom. Wilk, ab Haren et Theotardo ab Aylva, Viris non uno munere dorni forisque
Leov. 1684, 8°. en onder die van Poemata varii argumenti
Herolca, Lyria, Elegiaca. Leov. 1702, 8°.
►

Zie E ekh off, Bibl. van Leeto v.,
Belg., p. 195.

bl. 156; Hoeufft, Pam. Lat.

BADON GHYBEN (JACOB), zoon van J o a n n e s Badon
Ghyben en Elisabeth Knipschaer, werd den 30sten
Junij 1798 geboren te Arnhem, waar hij tot zijn 18d• jaar
op de gewone scholen het aanvankelijk onderwijs genoot.
Toen zijn vader in 1811 als ontvanger der directe belastingen
te Zutfen werd geplaatst, vond de jonge Badon daar eene
uitstekende gelegenheid om aan zijnen lust voor wiskundige
studien te voldoen aan het Wis- en Aardrijkskundig Instituut
van het departement Zutfen der Maatschappij ,,Tot nut van
't Algemeen", onder de leiding van den beer J. P. K r et s c hm e r. Niettegeastaande zijn bijzonderen aanleg en groote
voorliefde voor de wis- en natuurkundige studien, werd
Badon voor den ambtenaarsstand bestetnd, en, na aanvankelijk op het kantoor van zijnen vader werkzaam te
zijn geweest, in 1826 benoemd tot surnumerair bij de
administratie der directe belastingen en in.. en uitgaande
regten en accijnsen in de provincie Gelderland, ter standplaats
Zutfen. Hij verwaarloosde echter zijne wis- en natuurkundige
studien daarbij zoo weinig, dat men hem, bij bet oveiiiiden van
den beer Kretschm er in 1826, den geschiksten persoon vond
om als diens opvolger op te treden. De betrekking ran leeraar
aan het Wis- en Aardrijkskundig Instituut te Zutfen nam hij,
gelijktijdig met die van surnumerair bij de belastingen, waar
tot het jaar 1828, toen hij bij de oprigting der Koninklijke
Militaire Akademie te Breda, vooral op aanbeveling van den
Utrechtschen Hoogleeraar Schrti de r, tot leeraar der 2de kl.
in de wiskunde aan die instelling werd benoemd. In 1830
werden, ten gevolge van den Belgischen opstand, de lessen
aan de Militaire Academie geschorst, en in 1832 de cadetten
van de genie en den waterstaat tijdelijk akin hetinstituut voor
de marine te iVledemblik geplaatst, waar bun wiskundig onderwijs gedeeltelijk aau Bad on werd opgedragen. Bij de
heropening der Akademie in 1836, werd hij bevorderd tot
leeraar der Tate klasse, in 1842 tot lector, terwij1 tem in
1845 de onderscheiding to beurt viel :van door. Z. M. tot

48
edder der orde van den Ned. Leenw te worden benoemd. In
1846 werd Badon aan het boofd van het wis- en natuurkundig onderwijs aan de Militaire Akademie gesteld ; een
veelomvattende werkkring, die nog aanzienlijk werd uitgebreid,
toen in 1850 bet Institunt voor de Marine met deze instelling
werd vereenigd. Hij behield daarbij nog steeds den titel van
lector, welke hij cent in 1855 met dien van hoogleeraar
verwisselde. Intussehen nam zijne hardhoorigheid, een gebrek
dat zich Ian gzamerband bij hem had geopenbaard, meer en
meer toe, en was oorzaak dat hem in 1860 eon eervol ontslag uit zijne betrekking moest worden verleend. Ruim negen
jaren genoot hij eene welverdiende maar nog altijd zeer bezige
rust, en overleed op 81 Januarij 1870 te Breda, in den
ouderdom van 711 jaar.
Was Badon uitstekend als ouderwijzer, en had hij welligt
zijn wedergade niet in duidelijkheid van voordragt en jnistheid
van uitdrukking, geen minderen roem verwierf hij zich door
zijne menigvuldige wisknndige geschriften, die, althans wat de
grootere betreft, meerendeels oorspronkelijk ten behoove
van bet onderwijs aan de Militaire Akademie werden opgesteld, maar ook daar buiten grooten opgang maakten door de
oorspronkelijkheid, helderheid en grondigheid, waardoor zij
zich kenmerkten, en die hem ook eerst in 1848 het correspoudeerend lidmaatschap der eerste klasse van het toenmalig
Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, en na diens herscheppiag in 'de Kon. Akademie van Wetenschappen, het
gewoon lidmaatschap van dit ligchaam verwierven. Voorts
was Bad on van 1830 tot 1858 eerste secretaris (tevens
voorzitter van de wetenschappelijke commissie) van het Wiskundig Geuootschap te Amsterdam, onder de sprenk.: Len
als hoedanig hij toen
onvermoeide arbeid komt Wks te boven,
door den hoogleeraar C. J. M a t t h e s werd vervangen; en
sedert 1845 lid van het. Provinciaal Utrechtsch Genootsehap
voor Kunsten en Wetenschappen.
B a d on was in 1829 gehuwd met, zijne tegenwoordige
wednwe, Jaqueline Jeanne van Hamel. Van de tien
kinderen, -welke zij hem schonk, overleefden hem Bleats drie
.dochters en twee zonen, die als kapitein der artillerie en der
genie eene eervolle plaats in bet Nederlandsche a bekleeden.
De belangrijkste geschriften van B a d on zijn de • volgende :

Begiuseien der stelkunat, door J. Badon Ohyben en H.
&roots:sax. Breda 1838. (8e druk 1873.)
Beginaekts der stelkunst, 2e desk, door J. B. G. en II. S.
Breda 1841. Later herdrukt onder den titel : Beginaelen der
hoogere delkunat. 5e druk 1870.
Beginaekn der hoogere meetkunst, door J. B. G.
Breda
1843, 4, druk 1875.
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Peginselen der meetkunst, door J. B. G.

Breda 1844. 7e

druk 1874.
Beginselen der differentiaal. en integraalrekening, door J.
B. G. Breda 1847. 2e druk 1861.
Breda
Kort begrip der hoogere meetkunst, door J. B. G.
1848. 2 druk 1358.

Gronden der beschryvende meetkund, door J. B. G.

Breda

1858. 3e druk 1869.

Bijdragen tot bevordering van het onderw& in de wiskunde,
door J. B. G. 5 stukjes. Breda 1860 -1866. (Eene aanvulling van zijne Beginselen der meetkunst.)
Beginselen van de statica der vaste ligchamen, door 31. C.
F. Simon, under medewerking van I. B. G. Breda 1868-1872.
Verhandelingen in de werken uitgegeven door het Wiskundig Genootschap: Ben onvermoeide arbeid koint alles to boven:

Verhandeling over he Theorema van Sturm ; betrefende de
hoogere-magts verqe4kingen. (Nieuwe wis- en natuurkundige
verhandeling van het genootschap, D. I, 1836.

Over den cirkel, die Brie gegeven cirkels raakt.

Ibid. D. I,

1839.

Opsporing van de middelspunts-dooreneden eener ellipsoide,
die met elkander overeenkomen ten aanzien van inhoud, vorns
of excentriciteit. Archief, uitgegeven door het genootschap 1869.
Als eerste secretaris van dit genootschap was hem voorts
de redactie opgedragen van de verzamelingen, van wiskund(qe
voorstellen 4n opgaven, door het genootschap van 1830-1858
in het Licht gegeven, een zeer omvangrijke arbeid, die o. a.
ook de beoordeeling van de ingekomen oplossingen in zich sloot.
Verhandelingen in de werken van het. Kon. Nederl. Instituut, later Koninklidke Akademie van Wetenschappen:

Over de stabiliteit dee evenwigts bij drijvende ligchamen.
Tijdschr. voor de wis- en naarkund. wetenschappen, uitgeg.
door de 1 st° klasse van het Kon. Ned. Instituut, D. IV, 1850.

De stand der dryvende balken, proefondervindeljk toegelicht. Verslagen en mededeelingen der Kon. Akad. van Wetensch. D. IV, 1856.

Onderzoek, hoe de rigtingen van de hoo/dassen der ligchamen en de waarden hunner momenten van traagheid ten
opzigte van die assen in verband staan met het als oorsprong
gekozen punt. Verhandeling der K. A. van W. D. III, 1856.
Over de bepaling van de spherische aberratie der linzen.
Versi. en meded. DI. VII, 1857.

Oplossing van een stelkundig problewa, betrekkivg hebbende tot het vinden van den grootsten last, die door eenige
Verhand. D. VII, 1859.
ateunpunten kan gedragen worden.
van Malfatti. Versi.
Bijdrage betrefende het vraagstuk

en mededeel. D. XII, 1861.
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Beselsouwing over
betrekkingswilsers der vierkantswortels
onvolkomen vierkanten. Versl. en meded. D. XVII, 1865.
Nieuwe bijdrage tot het vormen der vergelijkingen, die de
uit din hoekpunt getrokkene Wen en diagonalen eens regelmatigen veelhoeks tot wortels hebben. Versl. en meded. Tweede
reeks, D. I, 1866. Van deze verhandeling is eene Fransehe
vertali
ng opgenomen in de Archives Neerlandaises. Tome I.
Bescheuwing van de* regelmatigen 267-hook. Versl. en
meded. Se reeks, D. II, 1867.
Over eene bijzondere eigenschap van evenwijdige krachten.
wier song gelijk nul is. Versl. en meded. 2e reeks, D. II, 1868.

tat

Fart. berigt.

BAERDT VAN SMINIA (Jhr. Mr. HOBBE), soon van
Hector van Sminia en Wiskje van Haersma, werd
den 80eten Sept. 1797 te Leeuwarden geboren. Na het onderwijs van Valentin us Sloth ouw e r aan de Latinsche
school genoten te hebben, werd hij in 1815 student te Groningen, en den 9den Dec. 1821 op eene dissertatie de Bootie,
doctor in de beide regten. Spoedig daarop werd hij lid der
ridderschap van Friesland en der provinciale staters, en na
overlijden van zijn oom Willem Li vius van Sminia, in
diens plaats grietman van Tietjerksteradeel (18 Febr. 1823).
Hij vastigde zich met jonkvrouwe Wiskj e Coehoorn v an
S c h e 1 t i n g a, met wie hij zich den 15den Junij 1823 in den
echt had verbonden, in zijn familiehuis te Bergum. Na den
dood van zijn kind, die een sterken indruk op hem had gemaakt, zonderde hij zich of en zocht voedsel voor zijn verslagen geest in goede boeken, bepaalde eerlang zijne neiging
tot de geschiedenis van Friesland en in 1827 verscheen zijne
Geschiedenis van de onlusten tusschen de Schieringers en de
Vetkoopers in Friesland. De schrijver het onvolkomene van
dit geschrift inziende, begon dat onderwerp in andere vorm
meer algemeen te bewerken tot eene Verhandeling aver den
toestand van Friesland in het laatste gedeelte der middeleeuwen,
een belangrijk, cloth niet uitgegeven geschrift.
.Zijne bijzondere kennis van dat duistere tijdvak gaf hem
later wader de .pen in de hand om in meer aangenamen vorm
romantische tafereelen nit het leven der hoofdpersonen van
dat tijdvak, als een reeks van bijdragen tot de geschiedenis
der onlusten tusschen de Schieringers en Vetkoopers in den
Frieschen Volksalmanak mede te deelen. Geen onderwerp boside
hem echter meer dan het opsporen en bewerken van levensbijeonderheden van beroemde waannen. Als eerste proeve gaf
hij in 1834 de levensschetsen van Tj aard Mock eta a en
Wybe Jarichs Jelkema in Mengeiwerk der Leeuw.
Courant, No. 14 en 28. In 1837 -volgde zin Nieuwe sawn.
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iijst can grietmannen met geschiedkundige aanteokeningen %
Eene voortzetting van dit werk gaf hij in 1851, toen ook hij onder den veranderden naam van burgemeester, aan het hoofd
van zijn gemeentebestaur bleef in de Naamlijst van de grietmannen, die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten
platten laude in Frieland zijn geweest. Ook had hij als tot
aanvulling van zijn Naamlyst een uitvoerige Geschiedenis van
het geslacht Camera bewerkt.
In 1841 gaf hij te Leeuwarden, Wandelingen van mijnen
oud-oom den opzigter door een gedeelte
van de provincie
Friesland, bevattende eene plaatselijke geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der grietenij Tietjerkster•
adeel. Uit de nagelaten papieren van een dorpspredikant,
bijeenverzameld door H. van Rollema.
Op gelijke bevallige wijze gaf hij in den Friesche Volksalmanak voor 1844 eene uitvoerige besehrijving van de antieke
orxma-state te Menaldum met historische herinneringen omtrent hare vroegere bewoners uit het geslacht van C a m s t r a.
Van tijd tot tijd deelde hij ook de vruchten zijner studion
mede in de Vrije Fries (S m i n i a was sedert de vestiging
van het Friesch genootschap lid) mede. Zoo als : over het
geslacht Aebinga, over den potestaat Juw Hettes Dekama,
over den kapitein Haring van Harinxma, enz.,
alsmede in
den Volks Almanak: over het geslacht Hillama, over Seerp
-Galama, over den raadsheer Jarich van Ockinga, over den
koveling .Rienck Bockema, over Oegeklooster ea Noordwolde
en over verschillende personen bij afbeeldingen van de Friesche kleederdragten uit de 16e eeuw.
In de laatste jaren zijns levens hield S m i n i a zich bezig
tot het onderzoeken van alba amicorum, die hem aanleiding
gaven tot de mededeeling van een aantal historische bijzonderheden. Drie dezer belangrijke overzigten zijn opgenomen
in D. VIII van de Vrije Fries, ook gaf hij een meer algemeen
verslag daarvan in den Folks Almanak voor 1858.
Van S m i n i a was gedurende vele jaren nit den stand der
edelen, lid der staten van Friesland, werd in 1848 daaruit
afgevaardigd als lid van de dubbele kamer der Staten Generaal tot herziening der grondwet, ook was hij ridder der orde
van den Nederl. Leeuw en curator van 's rijks athenaeum
Franeker.
Hij ov.erleed den 25sten Julij 1858 en werd te Vadkerk
begraven. Zijn levensberigt door E e k h off vindt men onder
de levensberigten der Maatsch. van Ned. Letterk, 1859.
Zie ook Eekhoff, Bal. van Leeuw.

BAERLE (SusAITNA VAN), dochter van Jan H e n d r i k s z.
van Baerl e, volgeus A I b. T h ij m. bewindvoerder der 0..1
4*
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J ado mine Hoo n, woonde met haar broeder en
zuster te Amsterdam, toen C. Huygens met haar in kennis
kwam. Zij w-erd den listen Maart 1599 in de Oude Kerk te
Amsterdam gedoopt en was eene schoone en geestige brunette, die zich in de kringen, waarin zij verkeetde, onderseheidde door haar geest en talent. Haar schildertalent leert
een versje van Bros te r h u i z e n ons bewonderen. Door spel
en zang boeide zij het oor, ook maakte zij verzen. Wij leeren
haar nit de gedichten van Hooft en H ny g e n s kennen.
Zij huwde in April 107 met H u y g e n s, aan de bruiloft
zat ook de oude Justin us van Nassau aan. Jacob v. d.
Burgh schreef bij die gelegenheid een echtgedicht, v an
B a.e r 1 e een Epithalamium. Zij overleed den 10den Mei 1637.
Zie van V 1 o t e n, Tesselschade Roemers en hare vrienden, bl.
65; Vaderl. Letteroef. 1821, bl. 168 ; Dietsche warande, D. VI,
b1.471; Koning, Slot te Muiden ; Hooft's Brieven; Gedichten, D. I,
bl. 265, 282 ; Nederland 1870, D. II, bl. 39 volg., 249; Huygens,
Korenbl. (1648), bl. 1047; Jon's s en, C. H. Studsen, I, b1.200 volgg.;
Schinkel, Nadere bijzonderheden, I. bl. 1; Archives de la maison.
de Nassau, T. III, p. 16; Versch. Ned. Gedichten, I, b1.! 16; Bar1a ei, Poemata 1. II, p. 385 ; Epist. ; Momenta Desultoria, p. 36,
III, 305.
n
699; Vondels Werke
BAERS (PARAsius), predikant te Hoogkarspel in 1580,
Leeuwarden in 1590, Bergen op den Zoom in 1605.
Hij schreef:

Een geestelycke, schriftmatige voorberijdinge tot den hey-

,
hocwerdignsamtAvodels,ghprickt

ende uitghegeven door . . . Tot Francker,

1600, kl. 8°.

Zie Eekh off, Bibl. van Leeuw., bl. 38; P a auw en Veeris, b1.12.
BAERLL (ADRIAEN VAN), stempelgraveur. Van hem is een
gedenkpenning (1781) op het zeegevecht bij Doggersbank.
Die medaille stelt voor twee schepen in gevecht. Van het
eene gaat uit lioezee de .Brit ruimt de see, op den 5den der
Oogstmaand 1781. Aan de keerzijde

.0 Batavier I God staeft u refit.
• Daar Zoutman met zip helden vegt,
• Herstelt hij de eer der vrije vlag,
I! Trots overmagt in eenen slag.
Zie Astrea, IVe jaarg., bl. 218; Cat. v. h. Penning- en liftestkabin.
van P. Smidt van Gelder, No. 4093 ; Kr am m.
BAERLL ADZN. (J. vAN), soon van de vorige. Op den
bovengemelden Oatalogus komen 2 penningen van hem voor,
nam., op het sluiten van het commercie-tractaat tusschen
America en de stad Amsterdam en op de alliantie tusschen
Frankrijk en de Nederlanden tegen Engeland,
door de
Rotterdamsche burgers.
Zie Kramm.
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- BAKE •(JonN), zoon van Her m an A dr i a a n, heel- en
verlosknndige te Leiden (zie dat artikel) en Mar gar e t
Mitchel 1, dochter van een Engelsch predikant te Rotterdam,
werd den 1sten September 1787 in genoemde stad geboren.
Ofschoon aanvankelijk tot de studie der regtsgeleerdheid opgeleid, openbaarde zich reeds op de Latijnsche school zijne
neiging tot de oude letteren, eene neiging die, door het voortreffelijk onderwijs van den toenmaligen conrector F. T.
Bosse ondersteund, eindelijk over de toekomstige loopbaan
des leerlings besliste. Hij behoorde later met v an H e u s d e
tot de uitstekendste leerlingen van. Wyttenbach, wiens
lessen hij van 1804—.1810 bezocht. Hij eindigde zijne literarische studie met het verdedigen eener dissertatie over Posidonius van Rhodus, die Wyttenbach met een .Epistola
critica begeleidde.
Bak h u i z e n ten Br i n k, wien wij hoofdzakelijk deze
levensschets danken, getuigde van dezen arbeid, dat hij een
schat van . kennis en belezenheid bevat, schitterde van fijn
vernuft en bewonderingswaardige netheid en verbindings gave.
De uitgaaf van P o s id o n i u s werd in 1820 door die van
Cleomedes Kwatzy 3tmoicc gevolgd. Reeds onder het bebewerken van Posidonius had Bake ontdekt, dat een
aanzienlijk gedeelte van de fragmenten van dezen aan C 1 e o.me d e s ontleend waren en hoeveel behoefte er aan een
ye rbeterden tekst van den laatsten bestond, en herstelde
di en vooral door een vlijtig en oordeelkundig vergeiijken van
de handschriften, welke vooral de Leidsche en Parijsche hoekerijen hem opleverden. Grooten lof zwaaide destijds L e t r o n n e
(Journal des Savants 1821, p. 707 volgg) aan deze nieuwe
uitgave toe. Ondertusschen was Bake ook in 1810, na verdediging van eenige juridische theses, hoofdzakelijk echter van
letterkundigen inhoud, tot doctor in de regten bevorderd, en
hij dacht er aan zich te Amsterdam als advokaat neder te
zetten. en zich daar inzonderheid op de handelspraktijk toe
te leggen maar eer dat voornemen tot uitvoering k wam,
werd hem een eigenaardige werkking aan de Latijnsche school
te Leiden aangewezen. Zijn vorige leermeester Bosse bekleedde daar toen het rectoraat en Bake werd hem als
conrector toegevoegd.
Niet lang intusschen na de herstelling der hoogeschool,
bleek het, dat de litterarische faculteit daar dringend versterking behoefde. Wy t t en b a c h en Tollius waren beide
bejaard. T o 11 i u e, ofschoon hij nog aan het onderwijs
deelnam, had in 1816 bet emeritaat verkregen; Wyttenbach
had voor een groot deel het gebruik van het gezicht verloren.
Be keuze voor den buitengewonen leerstoel viel op Bake,
en hij aanvaardde d en 258ten November 1815 zijn ambt met
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eene Oratio de priticipum fragicorum meritis, praettertitn Euripidis. Twee jaren later, toen ook Wyttenbach zijn 70
jarigen leeftijd had bereikt, volgde zijn benoeming tot gewoon
hoogleeraar, welke betrekking hij den 14dan junij 1817
aanvaardde met eene Or. de custodia veteris doctrisae et
elegantiae praecipuo Orammatici officio.
In een Latijn, dat
toen den keurigen stijl aankondigde waarin Bake later zou
echrijven, werd uiteengezet, hoe onvolledig de kennis was der
Grieksche oudheid, zoo als zij tot ons was gekomen echter
volledig genoeg om te bewijzen, hoe de overeenstemming
tasschen denken en zijn, handelen en spreken, in geen volkomener vorm uitgedrukt was dan bij de Atheners; hoe het
de eerste pligt van den grammaticus was, die door een oordeelkundige uitlegging aan te toonen ; maar hoeveel omvang
van kennis en van lectuur, vooral hoeveel fijn en geoefend
oordeel er noodig was om die Grieksche oudheid, welke als
een gebroken en verontreinigd beeld voor ons lag, tot hare
oorspronkelijke eenheid en zuiverheid te herstellen.
Behalve deze beide oraties heeft, voor zoover mij bekend
is, Bake nog 2 akademische redevoeringen gehouden, een bij
gelegenheid (9 Februarij 1825) dat N au t a more majorum, tot doctor werd bevorderd en een de humanitatis
laude bij het nederleggen van het rectoraat in 1829, een der
voortreffelijkste gedenkstukken van Bak e's Latijnsche stijl.
Zij was geheel in overeenstemming met het merkwaardig advies,
dat hij joist omstreeks denzelfden tijd en op uitnoodiging
der commissie voor het hooger onderwijs uitbragt.
ook bezitten wij van hem eene Hollandsche redevoering
over de welsprekendheid.
Voor Bake was de akademische loopbaan een loopbaan
van rozen en lauwren, hij bezat de gunst van alle weldenkenden en de in vloed van zijn onderwijs werd door een
uitgezocht tal van voortreffelijke leerlingen bewezen en gestaafd,
door proefschriften, die blijvende waarde hebben behouden,
zoo als, om enkele te noemen, die van van de W ij nperss e,
Blink Sterk, van Westrik, Bakhuizen ten Brink
en vooral die van Groen van Prinsterer.
Naast de taak om de studerende jongelingschap te vormen,
begreep Bak e dat een ander en zwaarder taak op de schouderen van den hoogleeraar der oude letteren was neergelegd.
Het was waardiglijk den last te torsohen van den roem door
Hemsterhuis, Valck enaer, Ruhnkenius en Wytten b a c h voor de Leidsche hoogesehool verworven, en toen
bij die last ontving van den wakkeren M e i n a r d u s
Tydema n, de verzamelingen van Scaliger, Vossius,
P e r i z o n i u s en de ana dier drie genoemde mannen to helpen onderzoeken, schiften en in orde te brengen. De vrucht
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van dien arbeid was in 1849 zijne Apeinie et Longini .1thethorsea. Ruhnkenins had vroeger de beroemde ontdekking gedaan,
van het fragment Texv y prropixtz van Lo n g i n u s te midden
van het gelijknamige boek van A p s i n e s. Welke bewijzen
er voor die ontdekking bestonden, waar Longinus te midden van A psin es aanving en welke volgens Ruhnkenius
de grenzen waren van het fragment, was een raadsel z66
ingewikkeld, dat W y t t e n b a c h alleen het scheen te kunnen,
maar niet te willen oplossen, en dat zelfs de beroemde F. A.
Wolf op eene ongepaste wijze met de geheele ontdekking
den spot had gedreven. Van toen af gevoelde zich B a k e,
vooral door eerbied voor R uh n k e n i u s, tot onderzoek geprik.
keld, inzonderheid door de schriften van Se guier en S p e n.
g e 1 over hetzelfde onderwerp en vooral toen de winderige
W a 1 z de ongewasschen handen aan den tekst van A p sines
had geslagen, zonder den mad en teregtwijzingen van zijn
schranderen en geleerden vriend T w e k h af te wachten.
Een van I3a k e's beste vrienden was de hoogleeraar J acobus Gee 1, wien hij het eerste deel zijner Scholica hypomnemata, gelijk Geel zijn Gesprek op den Drachenfels en
zijn Dio Chrysostomus aan B a k e, toewijdde. De eerste
vrnchten van zijn omgang met Geel was het plan van de
Bibliotheca critics nova, die met medewerking van P e e rlkam p, Hamaker en Thorbecke van 1825 tot 1851 in
6 deelen verscheen. In deze werden door B a k e de geschriften, over de Grieksche antiquiteiten en Cicero beoordead. Deze Bibliotheca werd door de Scholica hypomnemata
(1837-1862) gevolgd, waarin hij herhaaldelijk plaatsen van
Demosthenes, Isocrates en Lysias toelichtte en door
conjecturen verbeterde. Vooral hield hij zich met het toelichten
en herstellen van den tekst van C i c e r o, zijn meest geliefkoosde schrijver, bezig, waarvan o. a. zijn uitgave van Cicero
de legibus, L. B. 1837 en de Oratore, Amst. 1863, de vruchten
waren, als ook zijne disputatio de temperanda admiratione
eloquentiae Tullianae en de emendando Ciceronie oratore

ad M. Brutuns.
Het was onder de ingeving van B a k e, dat een zijner
voortreffelijkste leerlingen de eerste Catilinaria had verworpen;
anderen stonden op als verdedigers van hare echtheid en
onder anderen van dat beroemd exordium, dat eenmaal door
B ak e zelven als een proeve van Latijnsche welsprekendheid
was aangevoerd. Bake nam partij voor zijn leerling, en
dreef zijne meening tot die hoogte, dat hij aannam te bewijzen
dat in de besproken oratie geen drie woorden achtereen goed
Latijn of overeenkomstig het spraakgebruik van Cicero waren.
In weerwil dat Bake niet zelden met uitatekende geleerden verschilde, stood hij echter hoog in den vreemde als
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de waardige vertegenwoordiger der Leidsche philologie aangeschreven. Oak op het terrein der staathuishoudkunde
en finantie heeft Bake zieh eenigen tijd bewogen en
anoniem en met zijn naam verscheidene brochures in het licht
gege v en.
Hij was ridder van de orde van den Nederl. Leeuw en
lid van vele buiten- en binnenlandsche genootschappen, ook
van het Kon. Ned. Inst., later der Kon. Maatsch. van Wetensohappen.
B a k e is tweemaal gehuwd. Eerst met Elizabeth N
coline Sara Hoogvliet, den 258ten December 1820, 27
jaar oud, gestorven en vervolgens met J ohanna Maria van
R o ij e n. Diep trot hem het lang voorzien afsterveu zijner
tweede echtgenoote. Van dat oogenblik of zonken zijne krachten ineen, ofschoon zijn geest tot het laatst zijn veerkracht
behield; eindelijk stierf hij den 25aten Maart 1864, kinderen
nalatende. (*)
Zijn leerling
vriend Bakhuizen van den Brink,
schetste zijn beeld en Li.n dem an s, die hem in 1817 bezocht, geeft in zijn tier in Batavi•am suaceptum eon tafereel
van zijn huisselijk leven. Zijn portret bestaat in steendruk.
Hij gaf in het licht :
Posidonii Rliodii Reliquiae doctrinae coll. atq. Muer. J.
Bake. Acc. J. Wyttenbachii annot. L. B. 1810.
Prolusio acholastica de antiquisaima , Atheniensium Philoxena cat. (Lu gd. Bat.) 1811.
Cleomedes de sublimibus c. vers. Lat. Balforei et animadv.
J. B a k e, L. B. 1820. 8°. Ceomedea ex recens. Bakii c. adnot.
ed. C. C. T. Schmidt. Lips. 1822, 8'.
Over het fragment van _Longinus. 8°,
Over de vraag : of Plutarchus de auteur is van het stuk
irspl Zlpovc.
Narratio return .4.cademicarum se Rectore. 1828-1829, 4°.
De Xenophontis .Republica Athen. et de Vectigalibus Athen.
Traj. ad Rhen. 1831.
(Nova acta liter. Soc. Rheno-Traj. pars IF.)
Verhandeling over den invloed der Philologie, 8°.
Opstel over Reuvens, Ilamaker, 8°.
,

(*) Zijne aerate vrouw schonk hem drie kinderen : Pe g g i e, gehuwd
met den muntmeester Herman Adriaan Bake, Nicoline Johanna Cornelia, gehnwd met N.J.B.Kappeyne van de Copp e110, thans rector aan her gymnasium te Amsterdam, en Frans,
die stierf. Zijne tweede vrouw schonk hem W i h e 1 mina, gehnwd
met L odewijk R o y a a r d s, predikant te Oosterwijk; zij overleed
den 25sten Nov. 1844 ; Jan, proponent en hulpprediker te Pau in
1864 aan eene borstziekte overleden, en Frans C o r n eli s, ingenieur
van de staatsspoorwegen, gehuwd met mejufvronw Holleman. De
tweeds vrouw van Bake overleed 23 December 1863.
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Parentatio H. A. Hamakeri. L. B. d. 15 Oct. 1836, 8 °.
Leyd. 1836, 8°.
Redevoering over de welsprekendheid.
Scholica hypomnemata. L. B. 1835-1862, 5 vol.
'forte aanspraok over den Hoogl. J. R. van der Palm,
ter opening der vergadering van de Leydsche afdeeling der
Maatsch. van Fr. Kuneten en Wetenschappen. d. 15 Sept. 1840.
L. B. 1842, 8°.
Cicero de legibus ed. J. Bake.
Epist. ad L. C. Luzac (repet. ex 11 vol. Sehol. Hypomn.)
Carolo Timot. Zumptio.
Over het verband tu8schen grondbezit en staat8burgerschap
te Athens, 8°.
Epist. ad C. F. Hermann. L. B. 1844.
Gedachten over de publieke schuld. Leid. 1844.
Brief aan den beer Y. D. C. Suermondt over eenige
Leiden 1945.
rragen betreffende one Muntstelsel.
Over de vertegenu;oordiging der wetenschap. Leiden 1846, 8°.
Theses ad Disput. de locis praecipuis Humaniorum literarum
quas praec. J. Bake et Ho ffman Peerlkamp.
Brief aan C. A. den Tex over de graanwet. Leiden 1847, 8°.
Ap8inis et Longini Rhetorica ed. J. Bake Oxonii. 1849. 8 °.
Lie emendando Ciceronis Oratore ad M. Bruturn. L. B. 1856.
Over de Akad. boekerij te Leiden. (Konst- en Letterbode
1858, 8°.)
Levensscheta van Dr. A. van Goudoever voor de Verh.
der Maatsch. van Ned. Letterk. 1858.
Over de methode van onderzoek naar de echtheid of de
onechtheid van de op naam van Cicero gestelde eerste Catilinaria. Amst. 1859.
Rapport der commiesie van toezigt over Philologische nasporingen in de Spaansche bibliotheken. (Overgedr. uit de
rer8l. en Meded. der Eon. Akad. van Wetensch. Afdeel.
Letterk. 1860. D. V, bl. 181.
1861, 8°.
Lodewijk Caspar Luzac. (Konst- en Letterbode
Amst. 1863, 8'.
Cicero de Oratore. ed. J. Bake.
Emendatur liber tertiu8 Ciceronis de Oratore in Mnemos.
V—VII (1868.)
Disputatio de kge comitiorum opud Aeschinetn Timareh.
§53 (Ibid.)
(Vol. VI.)
Curae secundae ad Brutum Ciceronis.
Atakta. (Vol. 8, 9.)
De Nimothetarum tribunali in ittheniensium civitate. Vol. V.
Over den Stijl van Detnoythene8. 8°.
Over de studie der Grieksche Inscription.
(1840.)
Voor wie zijn de Gymnasien ingesteld?
Over de kwestie van het staats-examen.
Advie8 wegens het voorstel van C. G. Cobet, Delprat, Roorda
en Bake limp. ontrent het staats•ezamen,
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Op den Catalogis •zijner nagelaten bibliotheek, den 13den
en -.14aini October 1866 to Leiden door Br i 1 I en Nij hoff
verkocht,• komen nog vele boeken voor in margine door zija
hand beschreven.
te F. Lindemanni Orationee Sekcte XIV; Siegenbeek,
Ouch. *der Leidsche Hooges., D. I, bl. 427,9 42 , 445, 446, D. II, bl.
257; Jaarb; der Kos. Akademie van Wetensch. 1865; Annals* Acad.
L. B. 1,864,-1865; L. Studenten Alm. 1865 ; Brieves vas 4. B. Fakk,
late reeks, bl. 231; Muller, Cat. v. portr.

BAKHIJIZEN TEN BRINK (Mr. REINTER CORNELIS), den
268ten Febr. 1810 te Amsterdam geboren, genoot aan het gymnasium dezer stad, onder den rector Z ill e se n, zijn aerate
opleiding tot de wetenschap. Daarop hoorde hij, bestemd
voor het predikambt, de lessen der hoogleeraren van het
athenaeum, - vooral die van van L e n n e p, wiens aandenkcn
hij later gevierd iieeft in een artikel in den - Roast— en Letterbode. Na te Amsterdam een poos gestudeerd te hebben,
vertrok hij naar Leiden, om aldaar zijne studies te voltooijen.
Hier gaf hij zich hartstogtelijk .aan de genoegens over die de
akademiestad toen aanbood en h ij had in dat studentikoos
leven geheel kunnen ondergaan, had hij niet te Leiden twee
thannen gevonden die hem voor de wetenschap behielden,
Bake en G e e 1. Wat hij aan den eerste te danken had, heeft
deze in warme taal uitgesproken in zijn Ter nagedachtenis van
H. C. Bakhuizen van . den Brink. (Jaarb. der Kon. Akad.
van Fetenschappen 1865.), en wat de andere voor hem was,
blijkt uit zijne brieven en erkent hij zelf in zijne Epistola
critica ad Jacobum Geelium, opgenomen in Deel V der
Symbola litteraria. Geheel verdiept in de studie der Grieken,
list hij die der godgeleerdheid varen, naar daarentegen
verbond hij aan de philologie de studie der wijsbegeerte.
Daarvan getuigt o. a. zijne in 1842 geschrevene dissertatio
continent v arias lectiones de historia philosophiae antiquae.
Na zijne promotie kwam hij nog eens naar de akademiestad
terug en hield daar toen eenige voorlezingen om de geschiedenis der wijsbegeerte, die zoo gewaardeerd werden, dat men
er aan dacht om hem den leerstoel dier wetenschap te Leiden
op te dragen.
Volgens* zijir biografist liggen tusschen zijn eersten studiecursus to Leiden en zijne promotie eenige jaren, die hij te
Amsterdam doorbragt. Hij begon daar zijn loopbaan als
schrijver. Die loopbaan dealt zich van zelf in drie tijdperken,
het eerste toen hij bij uitsluitend philologie en fraaije letteren
beoefende, het tweede waar hij buitenslands eerst Grieksche
codices, daarna allengs meer andere opzocht, het derde toen
hij eerst in Belgio, vervolgens aan het rijksarchief de geschiedenis dos vaderlands tot het hoofdonderwerp inner studien
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koos, en waarin hij tot aan iijn dood toe met ijver volbntd
heeft.
Bakhnizen's eerste optreding als schrijver viel juist in een
tijd van reactie of omwenteling in onze letterkunde, toen te
Leiden een club opstond, die zich den naam van het Jong.
Holland toeeigende, te Utrecht door de Gekortwiekte Fawn sprak
en zich te Amsterdam het tijdschrift de Gids (1837) vestigde,
B a k h u i z e n werd een der eerste deelgenooten van het laatste
en wierp zich met alle kracht, maar ook met alien overmoed,
die hem eigen was, in het strijdperk. De eerste aanval was
tegen de oude Letteroefeningen, vervolgens tegen de MuzenAlmanakken. In den aanvang schreef hij anoniem, gaf ook
eenige novellen en had de hand in die van anderen met zijn
naam verachenen, in den eersten Jaargang van 'de Gids,
Vondel met roskam en rommetpot
en de beoordeeling der
nieuwe uitgave van Hooft 's Warenar, door den hoogleeraar d e V ri e s. Ook arbeidde hij aan het jaarboekje
Tesselschade, aan den Friend des Vaderlands en waarschijnlijk aan andere tijdschriften. Een jaar na zijne promotie begaf hij zich over Belgicnaar Duitschland. Blijkens zijne briefwisseling met Geel en B a k e, bezocht hij
ten bate der philologie, het nazien en het naauwkeurig
collationeren van vooral Grieksche codices, de bibliotheken
te Bonn, Heidelberg, Wolfenbuttel, Berlijn, Breslau, Krakau, Praag en Weenen en mogelijk nog andere en geraakte
bij die gelegenheid met de coryphaeen der wetenschap b. v.
Welcker, Ritschl, Brandes, Jahn, Schneide wind,
H a s e, 0 h m e 1, enz. bekend, legde zich te Praag en Weenen,
waar hij zich het laatste ophield, zoo op het Boheemsch toe, dat
hij op reis de novellen van
toen de meest gevierde geschiedschrijver, kon lezen. Ho s was te Luik, maar vooral te
Weenen, dat hij van de stadie der letteren tot die der ge.schiedenis overging. Te Weenen ontdekte hij o. a. twee
handschriften, die hem boven anderen aantrokken. Het eene
een bundel stukken over 's prinsen krijgstogt in 1568, het
andere een register, de briefwisselinge bevattende tusachen
Philips II en de landvoogdes M a rga re th a. Van het
eerste maakte hij uittreksels, dat hij zich later ten natte
maakte, het laatste schreef hij of ter uitgave dit plan kwam
echter niet tot rijpheid. Hij hield zich sedert uitsluitend met
het opsporen en lezen van bronnen, vooral voor de geschiedeni van • den opstand tegen Spanje, bezig. Gelijk Klu it
en de zijnen de staatsgezinde traditie, zooveel bet grafelijk
tijdvak aanging, opruimden, zoo daagde hij de Geuzentraditie
voor de vierschaar. Zoo onderzocht hij in sijne cartons over
de geschiedenie van den Nederlandschen vrtjheidsoorlog den
toestand van den opgestauen add, zjn gewigt. zijne Woe.
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lingen en:drat zijne plaats is in den grooten kampstrijd. Een
ander onderzoek betreft den bekenden G euzenhoofdman v a n
Br e d e r o d e.. Een andere heeft den tienden penning ten
onderwerp, naar aanleiding van een gelijktijdig vlugschrift
to Weenen bewaard. Andreas Rourlette en Nicolaas de
_Hammes , zijn de titels van twee andere opstellen, maar de
eerste leent slechts zijn naam voor een kritisch verhaal van
's prinsen togt over de Maas in 1568 en den roekeloozen
aanslag op Luik, door prof. Borgne t in het Fransch over- ,
Revue .nationale van 1847 en 1848 uitgege- geztnid
ven. Eindelijk behoort hiertoe nog zijn werkje over het
huwelijk van Willem I en Anna v an Sakse n, waarop
zijn in bet Fransch gesehreven opstel Rubens a Sieges een
toevoegsel is. Jammer dat zijne te Brussel gedane nasporingen nopens de inquisitie niet door hem zijn bewerkt.
Gedurende zijn verblijf in Belgie ondersteunde hem de
Nederlandsche regering, die eindelijk zijne bekwaamheden had
leeren waarderen in zijnen arbeid, en ontving meermalen van
hem hoogstbelangrijke rapporten betreffende het archiefwezen
en de . nog ongebruikte bronnen voor de geschiedents onzer
vrijheid, die door de Jonge en Groen van Prinsterer
zeer gewaardeerd werden ; bovendien had hij eenen aangenamen letterkundigen omgang met bekwame en geestige Belgische geleerden, en schreef ook nu en dan in Belgische
maandwerken, o. a. la retraite de Oharles Quint, analyse d'un
Ms. Bspagnol contemporain, in Compte rendu de la Comm.royale d'histoire. 1850.
Niet lang daarna keerde hij naar Holland terug en vestigde
hij zich te Leiden, en in 1851 werd hij als ambtenaar bij
's Rijks archief te 's Hage aangesteld. Zijne taak was een
bij de regering ingekomen overzigt van de Nederlandsche
archieven om to werken en volledig te maken. Op raad van
den rijksarchivaris werd besloten zich vooreerst tot het Rijks
archief en de overige te 's Hage berustende verzamelingen te
bepalen, en in 1854 verscheen het eerste stuk van het overzigt,
nog voor dat de archieven nit het oude lokaal naar 's konings
gewezen paleis op het Plein was overgebragt en geordend.
Na het overlijden van den rijksarchivaris J. C. de Jong e,
volgde hij hem. in die betrekking op. Doch de ijve,r waarmede hij zijn taak vervulde, belette hem niet belangrijke
xruchten van zijn pen aan het pnbliek mode to deelen.
Hiertoe behoort zijn doorwrochte verhandeling aver de
beteekenis van het woord visscherai, in vroegere stukken zijn
opstel over het eiland Marken of Afarkethoofd in de Vrije
en zijne
Aries, de eerste staatsvergadering van Holland
Ilect#tindensia in let. tijdschrift het Rijkaar•hief.

De roep zijner bnitengewone talenten deed hem ook voor
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andere werkzaamheden zoeken. Zoo werd hem in 1861 het
lidmaatscbap van den hoogen raad van adel opgedragen en
gelijk vroeger die der commissie voor internationale railing. In
1858 benoemde hem de regering tot afgevaardigde op het
internationaal congres voor den letterkundigen eigendom te
Brussel. In 1863 droeg zij hem met anderen het examen
der aspirant—commiesen van staat op, in 1855 en 1864 dat
der aspiranten voor het middelbaar onderwijs. In 1861 werd
hij tot curator van het Haagsche gymnasium benoemd en nam
ook werkzaam deel aan de volledige hervorming dier instelling. Hij was lid van verschillende letterk. genootschappen,
doch voor gees wetenschappelijk ligchaam arbeidde hij ijveriger dan voor de Kon. Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam. Belangrijk vooral waren de rapporten over Simplicius, over de bronnen voor de Nederlandsche krijgsgeschiedenis, over het Charterboek, over Leoninus, over den letterkundiaen eigendom, zijn uitvoerig gemotiveerd voorstel tot
het bearbeiden der geschiedenis van onzen waterstaat, en
4n Leven van John Bake.
Hij overleed "den 15,1en Julij 1865.
Zie L. Ph. C. van den Bergh, ter gedachtenis van Mr. R. C.
Bakhuizen van den Brink, in Jaarboek van de Kov. Akcidemie
van
Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam 1866 (waarasn wij onze sehets
ontleenden); Spect. 225, 238, 393; Backhuizen ten Blink, door C.
Busken Huet, Sept. 1869, No. 349.

BAKKER (Jhr. Mr. C.), noon van Jhr. J.W.J. Bakker
en vrouwe Sic hterma n, werd in 1799 regter in de arrondissements regtbank te Amsterdam, voorts lid van de Prov.
staten van Noordholland en van de tweede kamer der Staten
Generaal. Zoo groot was de achting, die hij genoot, dat van
de 2300 kiezers, 2269 hunne stem op hem uitbragten. In
het laatst van 1849 werd hij gouverneur van Overijssel, en
onder zijn bestuut genoot dat gewest veel welvaart en .werd
zeer ontwikkeld. Hij was ridder der orde van den Nederl.
Leeuw, grootofficier van de Eikenkroon, kommandeur der
late klasse der Guelpen order van Hanover, enz. en stierf te
Zwolle 1 Julij 1864.
Part. berigt.

'

BAKKER KOBFF (Mr. J.) werd op den 4den Julij 1789
te Amsterdam, waar zijn wader notarii was, geboren, ontving
van zijn jeugd of eene letterkundige opvoeding en volbragt
zijne studien in de oude letteren .en de regtsgeleerdheid aan
het Athenaeum in zijn • gebciortestad. Den 22,ten, Julij 1808,
dus op 19 jarigen leeftijd, werd hij 'doctor in de beide regten
aan de hOogeschool to Leiden, en
hetzelfde jaar was hij
te Amsterdam als hoofdcOnimies
factorij van het departe
ment van koophandel en kolonion werkzaam, en inzonderheid

belast met • de behandeling van de sham betreffende do
Mijnvaart,. In 1818 werden aan hew door den minister
F a 1 ek vele mostijeliike werkzaamheden bij het ministerie van
binnenlandsche zaken ppgediragen en bij kon. besluit van
26 Februarij 1822 de behandeling van het openbaar onderwijs,
de nationale nijverheid en de koloniale zaken, welke beide
laatste in het volgend jaar inzonderheid aan hem werden
toevertronwd. In 1827 werd hij benoemd tot referendaris
bij het ministerie van binnenlandsohe zaken en inzonderheid
belast met de werkzaamheden van de administratie der nationale nijverheid en sedert 1841 was hij geplaatst aan, het
boofd der 9e afdeeling. Hij genoot het voile vertrouwen van
Goldberg en Falc k, en op verlangen van den minister
van buitenlandsche zaken, baron V erstol k van Zoele n,
werden aan hem vele werkzaamheden aan dat departeinent
opgedragen, zoodat hij bij twee departementen werkzaam was.
Bij het sluiten van tractaten met buitenlandsche mogendheden
of het voeren van onderhandelingen werd zijne uitgebreide
kennis en scherpzinnig oordeel to bAlp geroepen. 'ben in
1849 de afdeeling, waarbij hij werkzaam was, werd opgeheven,
werd hij tevens eervol ontslagen met toekenning van waehtgeld. Was Bakker K o r ff om zijne grondige geleerdheid,
edele gevoelens en onvermoeide werkzaamheid hooggeacht, in
zijne handelingen blonk zijne liefde voor het vaderland en
het huis van Ora nj e nit. In 1813 vatte hij de wapenen
op en verJit bij zijne vrouw en kinderen en in 1830 namen
hij en zijn oudste won als vrijwilligers dienst bij de Haagsche schutterij. Ook bragt hij groote geldelijke offers aan zijn
vaderland, niettegenstaande hij geenszins bemiddeld was.
Ofschoon met vele ambtsbezigheden overladen, wist hij nog
tijd to vinden tot beoefening van het staatsregt en tie wijsbegeerte. Hij was made-arbeider aan bet Tijdschrift voor

wijs' begeerte en van het Athenaeum, Tijdschrift voor wetensohap
en kunst.
In 1830 verschenen zijne Besehowingen van de regterlijke
magt en in 1840 zijne Voorkzingen over gelooven en weten,
van Dr. J. E. Er b m a n, met eene voorrede.
In 1844 schreef hij over de noodzakelijkheid van de beoefening der wfisbegeerte, en in het volgende jaar zijne itaa.-

teekeningen op het vooretel tot herziening der Grondwet.
In 1809 gaf hij- in het licht: De Schildwackt of beschouwingen over staatsrecht en staathuishouding in 3 deelen en
Brkven over de brieven van Mr. J. C. Lipman aan Mr.
G. eiroen van !rinsterer.
In 1831: Nederland en zijne Koloniin, in 2 din.
In 1858: het gymnfisiaal onderwijs door Joh. Heinrich
Derwhardt (7), met eene voorrede, en
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in 1136CA: het Leesboek des Chriatelijkos gelogfeen Levet&

van

Dr. Ph. Marheineke, met eene voorrede.
Daarenboven schreef hij vele beoordeelingen an gesehriften
over godsdienst, staatkunde en wijsbegeerte, zoo als van 0 pzoome r, Pierson en anderen en hij was de hoofdredacteur
van bet Goudsche Kronyk8ke.
Door zich bijna elke ontspanning te ontzeggen en steeds
rusteloos te arbeiden, was het mogelijk dat hij zoovele en
zulke uitstekende bewijzen van zijne kennis en schranderheid
gegeven heeft. Hij was ridden der orde van den Ned. Leeuw,
der orde van St. Anna 2e kl. met brillanten, commandeur der
orde van den Verlosser en lid van verschillende geleerde genootschappen. Hij overleed te Leiden den Oen Febr. 1861.
Zie yeller Dagblad van Zuidholland, van den 10 Maart 1869.

BALFOORT (DIRK), rector der Latijnsche school te Culenborg, stierf aldaar 3 Nov. 1 8E3 6, in den ouderdom van
74 jaren, eene weduwe (P. Grey e) nalatende.
Traj.
Hij sehreef : De laudibus poeticis Apollonii .Rhodii.
ad Rhen. 1825.
BALLIN (JEAN), monnik te Clermaiitz, eene beroemde
cesterciense abdij bij St. Omer. Hij was een Vlaming van
geboorte, en waarschijnlijk nit Brugge, toen de reformatie
in zijn vaderland de overhand kreeg, daaruit gevlugt.
Hij liet een belangrijk stuk na, in 1589 of 1583 vervaardigd, dat voorkomt in l' Union, revue religieuse, Avril 1855,
bi. 78-84, en vertaald door H. Q. Jan s s e n, in zijn lierkhervorming te Brugge is uitgegeven.
Zie aid. D. II, 131. 286.

BANK (M. A. VAN DER), geb. te Dordrecht, werd predikant bij de Waalsche gemeente te Luik en te Utrecht,
waar hij overleed.
Hij schreef :
La libertd Chretienne. Sermon par l'Ep. aux Galates etc.
Vs. 13. Liege 182.5, 8°.

La-- voix du Pasteur au sein des malheures de la Patric
Utrecht 1831.

Sa Priere du Roi. Sermon sun 1 Rom. III: 9a, prononcI
Dimance ce 13 Mai 1849.
Le lendemain du couronnement de sa Majeste le Rol des
Pays-Bas Gailaume III. Utrecht 1849.
Le Samaritain charitable rappelle an souvenir des Chretiens
de ces jours. Sermon snr t'Evang. de St. Luc X : 376,
prononci Dimanche ce 24 4042 1853. Suivi d'une traduction
de la lettre pastorale adressie par la commission Syn.odak

aux eglisee reformie.des Pal/8.4as.

Utzecht 1852.
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Un temoignage de riconnaisanse. Sermon. sur :le Piectume
Lill, vs. 16-21,- ei‘‘coMmimoration de 40. annies de
ministers Evangailue, prononci ce 22 iivrit 1856.
Zie Catal. de ? Eglise Wallonne a Leide.

2e supplem., p. 57.

BAREND (Doove) was de vader van den beroemden kunstschilder Dirk Barendszen. Volgens van Mander was
hij een tamelijk goed schilder, van Wien (1604) op het stadhuis te Amsterdam gezien werd een tafereel, voorstellende
de opsehudding door de wederdoopers verwekt, die in 1535
de stad trachtten te vermeesteren. Zijn portret vindt men in
de Levens der schilders van van Mander. 8e nag.
Zie Kramm.
BARKENWERD (WIminx), architect te Utrecht. Hij
leidde den bouw der St. Victors-kerk te Xanten van 1487
tot 1492.
• Zie H. C. Scholten, Auszuge aus den Baurechnung der St. Victors-Kirche zu Xanten, S. VII; Kramm, Barlaer.

B.AJELLAER (A.), vermoedelijk een Zeeuwsch portretschilder.
Hij schilderde o. a. het portret van Cornelis van den
Brand e, overate van een regiment infanterie, overleden 1652,
en gegraveerd door Reinier van Per sij n.
Zie de la Rue, Heldh. Zeit.,
van Portr.

bl. 142; Kramm; Muller, Cat.

BARNEVELDT (HENDRIK vAx), omstreeks 1759 te Utrecht
geboren, gaf aldaar onderwijs in de teekenkunst, o. a. aan
Kram m. Hij was een bekwaam behangselschilder en overleed
in 1833 aan de cholera morbus.
Zie Kramm.
BART (PIETzs), te Antwerpen geboren, vestigde zich te
Leiden, waar hij den 3lsten 1601 Aryaentje Geri t
Sc ha e 6ke n huwde, en 'het volgend jaar, in de Lockhorststraat naast de groote of Latijnsche school, een hums kocht,
waar hij als teekenaar en • graveur tot zijn dood toe heeft
gewerkt; want hij is aldaar overleden en den 17d en Maart
1605 in de St.' Pieters kerk begravem
Den 16den Januarij 1607 hertrouirde zijne weduwe met
Ger yt H fir me n s z,, borduurwerker van Gyve r, gelegen in
Vrouwkeuslant, weduwenaar van Marytgen Huygen.
Bart graveerde deels gezichten , of prospecten van Nederlandsche steden, deels •plattegronden daarvan. De gezichten
zijn om den vorm der gebouvten en om het nitwendig cospersonen, op den voorgrond afgebeeld, opraerkelijk.
tau
De plattegronden stellen de steden geheel en al in opstand
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voor, en Diet alleen de openbere gebouwen zijn aldus daarop
afgebeeld, maar ieder woonhuis in het bijzonder. Zijn stiji
kan vergeleken worden met die van II. W i e r i x en zelfs
met den trant van George Peno z.
Men heeft van hem :
waarschijnlijk van 1596, 2
Een prospect van Dordrecht,
bladen langw: 4° .
Het plan van Amsterdam 1599, in 4 groote bladen met
den titel Amsklda ►num, urb3 Hollandiae primaria, emporium
Ook bestaat er een kleinere
tatius Europae celeberrima.
uitgaaf op 66n blad, 1597.
Tot ditzelfde plan behoorde een tweetal prospecten dier
stad. Het eene van den kant van het IJ, het andere van
de landzijde genomen. 1599, 1601.
seifbeelding der dad Franeker, 1598, met figuren van verschillende standen, een blad langw. 4°.
Een andere afbeelding dier stad, vlak van het noorden
gezien, 1601.
Van dezelfde stad was reeds in 1598 een plattegrond
verschenen op den blad piano.
Het groote slut van indegmde, West–Souburg in Walcheren, 4°. 1598.
Platter o.dd van Embden, in fol. van 41 duim breed en
30 hoog, 1599.
Plattegrond van Leiden, Con blad in folio, 1600.
Prospect van Leiden, die stad voorstellende van de Z.–W.
zijde aan den rechterboord der Delftsche Vliet, langw. 4°.,
1601.
Leeuwerden, de hooftstadt van Frislant, Leoverdia, metropolis Frisiae, den blad in folio, 1603.
V. or die stad had bij in 1602 een breed prospect fraai
gegraveerd, dat den heer Bodel N ij e n h u i s onbekend bleef.
Het stadhuis van Aliddelburg.
Prospect der stad Utrecht van de zuidzijde gezien , 6 blad.
langw. 4°., 1603.
bij
In zijn geest iq ook de plattegrond der stad Hoorn,
Velius, 4e dr. 1740.
Beleg en inname der seed Nijmegen door Pr ins Maurits,
14 Oct. 1591, in Orlees, N088. Laurencrans.
Beleg van Grave 18 Julij-20 September 1602.
Afbeelding van het vervollich v.
Exc no den vijant als
zij de ?dist gewm n hadden, in fol.
Slag by Nieuwprort 1600, fol.
60 plaatjes vita Ciristi, in zilver gesneden.
3 zeer schoone ronde ronde plaatjes, als boven voorstellende
Kruisiging en Opstanding.
60 stuks hQutsneden in 't Guide gebedeboek met alien zijn
5
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figuren des levens Jesu, seer devoit, vierich ende
menschen. Van nieuws oversien ende' verbeterd.

alley
Z. j.

Zie J. T. Bod e 1. N ij enbui s, de Leidsche graveur Pieter Bast,
1872, bl. 89;
in Handel. en Meded. v. d. Maatsch. van Ned. Letterlc.
Kramm.
BART (JAN), te Duinkerken in 1650, volgens V r o Iijkhe r t te Middelburg, geboren, verliet het ouderliike huis en
Dam te Amsterdam als scheepsjongen dienst. . Hij zou door
de Ru it er tot een bekwaam zeeman gevormd zijn, verliet
in 1672 ouzen dienst, werd vrijbuiter te Duinkerken en later
zeekapitein in dienst van Lo de w ij k XIV om in beide betrekkingen onzen koophandel veel afbreuk te doeti. Hij
overleed 17 April 1702.

Zie A. Richer, Vie de J. Bart ; Paris 1780, 12°, 1782, 12°, 1784,
12°, 1798, 12°, 1813, 12°, 1815; 12° ; L. E. P o urier, t loge hist. de
J. Bart, 1807, 8°, portrait; N. N. van der Est, Bist. de J. Bart,
Paris 1841, 8°.; Dist. de J. Bart chef d'Escadre sont Louis XIV,
Paris 1843, T. 2, V. 8; Leben der beriihmten Seefahrers J. Bart.
Leipzig 1792, 1807, 8°. Portr.; Noun. Biogr. Goner.; Hist. de la
Marine Franc., pat Eugene Sue ; Wagena a r, D. XVI, bl. 153, 253,
265, 317; Kobus en de Rive court.

.

BARTELMEUS PIETERSZOON (BROEDER), geboren te Amst.,
Regulier buiten Haarlem, was bloeiende in de 16e eeuw als
illuminateur en afschrijver. 0. a. schreef hij in 1561 op
papier een Getijdeboek, tot gebruyc ende behoef van &Aster

delechte Pietirs syn suster, wonende te 1' ilinstelredam in
Sinte Cl.iren Convent in de NOS.
Zie Kon in g, Cat. I, bl. 22.
BASTIAEN DIRCXSZ. is schrijver van een een zeer zeld-*
zaam boekske, getiteld : Klein Boet-Boecxken ofte Aenwijsinghe uit de H. S. Gevolgd door Somrnighe Lielekens.
Delft Jan Andriesz (1610?), 12°.
Zie Cat. v. d. Willigen, bl. 35.
BASA (FRANciscus), een Italiaan, smeedcle, kort nadat
e an J a u r e g u i den prins verraderlijk had door 't .hoofd
geschoten, met zekeren Spanjaard N i c o l a as Salced o, een
Waal Ni col aas Hugot of Laborde, en waarscbijnlijk
met den jongen graaf van Egmon d, een zamenzwering tegcn
het leven van den prins. Deze werd echter ontdekt en. Bas
vermoordde zich zelven in den kerker te. Brugge.

Zie J a n s s e n, Kerkh. te Brugge, D. II, bl. 231; 232.
BASSE (BARTHOLD ERNST VAN), griffier van den hove
provinciaal van Holland van Julij 1.557, tot in het begin van
1583. Kort daarop overleed hij.
R oy a a r ds gewaagt van hem en van zijn Memoriaal of
Quaatclapper in N. Kerk. 4rchief, 1). III, bl. 322.
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BASTING (J. H. C.), geboren te Enkhuizen den 20sten
September 1817, mogt het door zijn wilskracht, zijn •stalen
ijver en zijn veel omvattende taalkennis, bijna geheel door
eigen studie verkregen, gelukken de vereeniging tot het verleenen van pulp aan zieke en gewoiide krijgslieden, door
hem kortheidshalve het Roode Eruis (wapen van Zwitserlaud)
genoemd, in bet leven te roepen, en vooral later met hulp
van generaal K n o o p, in Nederland te grondvesten, doch
niet dan na het overwinnen van vele bezwaren, ja zelfs van
vermogende tegenwerking. Toch was bet op zijn ziek— en
sterfbed voor hem een troostende gedachte, dat hij zoo
boven bidden en denken, een doel had bereikt, waarvoor hij
waarschijnlijk zijn leven, door te arbeiden boven zijne kraalten, had opgeofferd.
Hij overleed den 24sten September 1870, te 's Gravenhage,
in den ouderdom van 53 jaren. Zijn lijk werd te
Duin ter aarde hesteld.
Professor J. Bossch a zegt in zijn geschrift Htt Roode
Kruis, nopens Basting: "Den officier van gezondheid dr.J. H. C. Basting komt de eer toe, het eerst onder ons
vuur te hebben gevat op het lezen van Un souvenir ds
Solferino. Hij vertaalde het, gaf het uit in April 1863 en
noodigde in eene inleiding en een naschrift andere belangstellenden uit, met hem een kongres, dat in September te
Berlijn stood gehouden te worden, te gaan bijwonen. Dat
kongres was wel een bijeenkomst van beoefenaars der statistiek, maar de statistiek had met ciifers bewezen dat er in
den oorlog driemaal meer soldaten omkomen door gebrek aan
verzorging dan er gedood warden door den vijand, en nu zou
te Berlijn een voorstel besproken worden, om de bedoeling
van Dunant (cLn Gemefschen burger I. Henry Dunant,
schrijver van genoemd •erkje ovt - r Solferino) aan een opzettelijk onderzoek te onderwerpen in een kongres te Geneve
te houden, den 26 Oktober van hetzelfde jaar 1863: Op
het congres te Berlijn verscheen van onze Nederlanders alleen
Bast in g ; de toenmalige minister van oorlog, hem op zijn
verzoek verlof verleenende om zich buitenlands te begeven,
had hem aanbevolen van deze zaak naauwkeurig kennis te
nemen. Het viel iuist Basting te beart, als rapporteur
eener sectie, in wier handen het voorstel van Geneve gesteld
was, een verslag uit te brengen, waarvan de konklusie door
hem met woordcn van belangstelling werd aanbevolen. Het
gevolg was, dat op voorstel van den voorzitter, graaf v o n
Eulenbur g, minister van handel, nijverheid en publieke
werken in Pruissen, onder een algemeene toejuiching besloten werd aan de uitnoodiging naar Geneve den steun der
vergadering te geven. Op dit kongres te Geneve nam nevens
5*
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B a s t i n g de oud-officier der Nederlandsche zeemagt C. W.
M. yin de Ve 1 d e deel aan de beraadslagingen, en van het-.
geen daar besloten is, heeft wederom Bast i n g ons verslag
uitgegeven in
gegeven in Eene roepstem tot mijn vaderiani,
April 1864."
In ifannen van beteekenis in onze dagen, dat bij den nitgever Kr u se m a n te Haarlem het licht zag, lezen wij, in
eene beschouwing over J. He n r y D u n ant en Het roode
lrw's, over dr. Basting het volgende
'Ben ijverig deel aan de werkzaamheden, zoowel te Geneve
als te Berlijn, werd genomen door onzen geachten landgenoot
dr. J. H. C. B ast i n g, thans eerste officier van gezondheid
tweede klasse bij het bureau van den inspekteur der geneeskundige dienst bij de landmagt, als vertegenwoordiger der
Nederlandsche regerin g. In Basting vond D un a n t een
mede-arbeider zoo als °hij dien moest hebben, wilde hij zijne
schoone plannen tot ve , wezelijking zien komen. De heer
B as tin g, bezield met dezelfde liefde voor de edele taak
welke Duna n t zich had opgelegd, voortvarend in het ontwerpen en uitvoeren van maatregelen, even ervaren theoretikus als bekwaam praktikus, bezit bovendien een groot voordeel dat Duna n t mist: de begaafdheid zich in verseheidene
talen te kunnen uitdrukken, en behalve de groote diensten
door den Nederlandschen officier van gezondheid aan den
G
• eneefschen: burger bewezen om een internationale instelling
in het leven te roepen, die onzer - eeuw tot !of en eer strekt,
was de hulp, welke de heer B as ti n g als tolk — om de
zaak doodeenvoudig bij Karen waren naam te noenien — aan
D u n a n t in de vergadering verleende, voor hem van onschatbare waarde, trou wens door hem erkend."
Part. berigt.

BATTEM (J. vAN) arbeidde in den trant van G e r a r d
v an B a t t e m. K r a m m vermeldt van hem eene teekening,
voorstellende een boselrijk landschap, waarin een talrijk
gezeischap zich vermaakt, fraai met dekverw en de Frijzen
uit het Ooaten, het kind Jezus aanbiddende en geschenken
oferende.
BAUD (JEAN CHRETIEN Baron), den 24'ten October 1789
te 's Gravenhage geboren, genoot te Anholt en Feijenoord zijn
opvceding en werd ter laatstgemelde plaats meer bijzonder
gevormd voor den zeedienst. Onder het eerste Fransche keizerrijk tot officier der marine wingesteld, vergezelde hij den
divisie-aeneraal Janssens, door Napoleon, na de inlijving van
Holland bij het keizerrijk, tot gouverneur-generaal van Z. K.
Ms. bezittingen ten oosten van Isle de France benoemd, aan
boord van bet fregat ,,La Meduse" naar Java, waar hij in
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April 1811 te Banjoewangie aanlandde. Van deze plaats reisde
hij met dien landvoogd, die hem aan zijn staf toegevoegd en
met de functien van particulier secretaris belast had over
land naar Buitenzorg en vervolgens naar Batavia, waar op
den 16den Mel 1811 de plegtige overgave` van het bestuur
door Da e n d e 1 s aan Janssen s, in tegen woordigheid van
Baud plaats had. Kart na zijn aankomst verkreeg hij zijn
ontslag als veofficier en werd als commies ten gouvernements
secretarie aangesteld met behoud zijner functien van particulier secretaris van den gouverneur-generaal, welke betrekkingen hij waarnam tot de overgave van Java aan de Engelschen.
Baud werd in November 1811 benoemd tot chief assistant
in the translators office en, bij de intrekking van dat bureau,
tot hoofdcommies ter secretarie van het gouvernement. In
Augustus 1813 deed hij aan boord van de •Adiniraal Drury"
als supercarga eene reis naar China en Kamschatka, die
ongelukkig
Na zijne terugkomst, bood hij op nieuw zijne diensten het
bestuur aan, dat hem in 1814 aanstelde tot first assistant
In deze betrekking
in the secretary's office at Batavia.
we) kte hij, onder de bevelen van de secretarissen van het
Britsch bestuur, en was hij o. a. ook belast met het registreren der Public Recordings van den luitenant-gouverneur
in Itade, zoodat hij zich met al de handelingen van dat
regeringscollegie kon bekend maken.
Toen in 1816 het eiland Java weder aan Nederland was
gekomen, werd Ba u d door den gouverneur-generaal baron
van der Capellen tot gouvernements-secretaris aangesteld.
Bij de inwijding der hooge regering van NederlandschIndie werd hij aangesteld tot algemeene secretaris en werkte
in die veelomvattende betrekkin g
mede om eene regelmatige uitvoering te geven aan r'de bij het regerings-reglement
van 22 December 1818 aangenomen beginselen van bestuur.
Na een tienjarig verblijf op Java, keerde Baud in Aug.
1821 naar het vaderland terug met zijne echtgenoote W i 1helmine Henrietta Senn van Basel, met wolke hij
den 17den Augustus 1815, gehuwd was en hem drie kinderen
schonk.
Te 's Rage gevestigd, benoemde Willem I hem tot lid
en secretaris der commissie, belast met het ontwerpen der
artikelen van overeenkomst, waarop die vereeniging, later bekend en beroemd onder den naam van Nederl. Handelmaatschappij werken zou. Hierop werd hij directeur voor de OostIndische zaken bij het departement van nationale nijverheid
en kolonien. Den Eden September 1832 vertrok hij, aan
boord der 'Prinses Marianne", als vice-president der Indi-
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sche regering wederom naar Java, om den gouverneur-gcneraal
van den Bosch bij te staan en hem bij vertrek op te volgen, hetgeen in 1834 geschiedde. Hij zelf vertrok, na het
bestuur van Nederlandsch-Indie aan de Eerens overgedragen te bebben, twee jaren later naar het vaderland terug.
De koning ontvino- hem met onderscheiding op het Loo en benoemde hem kort rtdaarna aan tot staatsraad in buitengewonen
dienst. In 1840 werd hij benoemd tot minister van kolonien,
ten vervanging van den graaf van den Bose h. Hij bleef
Minister tot 1848, toen koning Willem II, na eene ruime
grondwets herziening te hebben toegezegd, zijn toenmalig
ministerie veranderde.
Van 1850-54 trad hij in de tweede kamer op als afgevaardigde van het hoofdkiesdistrict Rotterdam en daarna in
1858 voor dat te Amsterdam.
In den laatsten tijd nam hij weinig of Been deel meer in
de publieke aangelegenheden des lands. Hij was een man
van een ernstig, vasthoudend karakter en zoowel in zijne
staatkundige als koloniale politiek nit voile overtuiging streng
behoudensgezind met eenige overhelling in de laatste jaren
naar iets meer vrijgevi ge denkbeelden en tempering van het
stelsel, waarvan hij de bkiemen had helpen leggen. Hij was
een sierlijk redenaar, die altoos, ook door hen, die met hem
in gevoelen versehilden, met onverdeelde aandacht werd gevoiced en wiens redevoeringen uitmunten door zaakrijkheid,
beknoptheid, ongedwongen voordragt en groote en veelzijdige
kennis van het onderwerp. In het burgerlijk leven was hij
voorkomend, hiilpvaardig en hoogst weldadig en zonder eenigen ophef. Hij was grootkruis der orde van den Nederl.
Leeuw, der Leopolds orde van Belgie en lid van verschillende
letterkundige genootschappen o. a. van de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde, ook was hij een der oprigters
van het Koninglijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indio te Delft en in de Bijdragen
door dat Iustituut uitgegeven, zijn onderschcidene opstellen
van zijn hand geplaatst, die van zijnen wetenschappelijke
talenten getuigen. Onder deze verdient zijn uitgewerkte
Froeve van eene geschiedenis van dm handel en he verbruik
van opium in Nederlandsch-Indie genoemd te warden.
Hij overfeed den 2l sten Jtinij 1869 te 's Gravenhage, en
werd den Pten Julij ter aarde besteld. P. M e ij e r schetste
zju leven.
Zie Konst- en Letterbode
Maatsch. van Ned, Lett erk.

BAUER (JoHAN

1860; Gids. Maart 1860 , Levens. van de
1860.

GODLIEB)

was factuurbewaarder op het

negotiekantoor to Batavia in 1803, in 1816 lid der advi-
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serende commissie, welke conarnissarissen-generaal zich toe.
voegden ter beoordeeling en behaiideling van hun nog vreemde
zaken. De overige leden waren N. Engelhard. Mr. H.
W. Muntinghe, L. Zegers Veeckens, J. G. van den
Bergh en W. B e rc khoff, secretaris was J. A. van M. i ddelkoo p. Deze commissie werd in Nov. 1817 ontbonden.
Zoowel onder van der Capellen als onder Daendels
was hij president van de algemeene rekenkamer in Nederlandsch-Indie.
Hij overleed te Batavia 16 Aug. 1823, oud 57 jaren. Na
zijn dood werd zijne benoeming tot Ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw ontvangen.
Part. berigt,

BAUER (J. H. C.), luitenant-kolonel bij het leger in
Nederlandsch-Indie. Reeds in 1823 beyond hij zich als kapitein-kommandant in de Padangsche bovenlanden, toen de
luitenant-kolonel Raaff tegen de Padries was opetrokken.
Hij stood aan het hoofd vau den aanval tegen de versterkte
kampongs Kotta-baroe en Pandoe-Sikee en werd bij die gelegenheid op den Pen December ernstig gewond. Voor zijn
uitmuntend gedrag werd hij in Mei 1824 ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse, waarin hij later tot de 3e klasse
bevorderd werd. Daarna nam hij een roemrijk deel aan den
oorlog op Java van 1825-1830, en na het eindigen. daarvan
vinden wij hem weder van 1831-1835 op Sumatra bij alle
gevechten, die in dat tijdvak noodig waren om dat eiland,
volgens de inzigten van den gouverneur,generaal van den
Bosch, aan bet Nederlandsch gezag te onderwerpen. Bauer
had toen den rang van luitenant-kolonel en was kommandant
der troepen op do Westkust van Sumatra. Hij overleed te
Salatiga den 5den November 1836. Na zijn dood werd zijne
benoerning ontvangen tot ridder der orde van den Nederlandsehen Leeuw. Hij bezweek aan eene ziekte, welke hij
door de vermoeijenissen van den Sumatraschen oorlog bekomen en die aanleiding gegeven had, dat hij kort te .voren
in het militair gezag aldaar was vervangen geworden.
Part. berigt.

BAUR (GAsPARD), in Frankrijk geboren, studeerde te
Sedan, koos vervolgens den krijgsdienst en .werd luitenant
onder de koninklijke hulptroepen. De vervolgingen, die de
Hervormden in zijn land moesten verduren, noodzaakten hen
de wijk naar Holland te semen. Te Leiden vatte hij genegenheid op voor de dochter van professor Gail 1 a r d. Daar
deze zijne dochter alleen aan een godgeleerde wilde uithuwelijken, ging Gaspard in de theologie studeren, werd in
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1681 als predikant bij de Waalsche gemeente te Leeuwarden beroepen en kreeg Susanna Gaillard ten vrouwe.
Hij overfeed er in 1733 en was de grootvader van den be-.
roemden hoogleeraar L. G. Vale k e n a e r en de overgrootvader van moederszijde van J. A. de Chalmo t.
Zie Chalmot, Woordenb.; Kobus en de Rivecourt.

BAUR (Jon AN ANTHONIUS), was te Harlingen, portretschilder en leermeester van zijn won B a u r (N icolaa s),
in 1767 te Harlingen geboren. Deze begon als behangschilder
en bepaalde zich later tot kabinetstukjes. Vooral muntte
hij uit in zee- en watergezigten met schepen. In 1807
twee gezigten van hem op de tentoonstelling te Amsterdam en Rotterdam door koning Lode w ij k voor het
rijks museum aangekocht. In het Haagsche museum vindt
men van hem vier stuks schilderijen, de slag bij Algiers
voorstellende.
Hij stierf te Amsterdam in 1820.
Zie E ekhoff, de Stedel. Kunstverz. van Leeuw.,

bl. 318, 319.

BAZELER (GtaLLAItts). Van hem bestaat een zeldzaam boek
in 1682 te Kampen uitgegeven en getiteld: Den nieuwen
vats
sontvloet. vertonende den oorspronck, begin en eynden
alle hope wateivloeden in 't Christendom en in 't bijzonder
in Need. voorpevallen enz. Het werk is geheel onzin.
BECK (H.) is schrijver van het tooneelspel de schadelooze
afdtvaaling. Amst. 1799.
BECHER (A. JuLEs), in 1803 te Manchester geboren,
studeerde in 1824 in de regten te Leiden en vestigde zich
te Elberfeld als advokaat. Na den dood van zijn vader in
1835 werd hij redacteur van het Journal du Commerce te
Keulen, en vestigde zich in 1836 te , 's Hage, werd docent
aan de muziekschool en lid der Maatschappij van Toonk unst. In 1839 verliet hij 's Hage, woonde te Londen,
Weenen en Baden, en Meld zich met de beoefening der
letterkunde en muziek onledig.
Zijn voornaamste werken zijn :
Liedtr, uitgegeven bij B e u s t e r, te 's Hage.
2 ouvertures.
Monologue voor klavier. 1845.
Quatuor p. instruments a cordes. 1847.
In hands. :
Der Tod Cesar's. Opera.
5 Quatuors op. 12 a 16.
Symphonic de re mineur.
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Ouverture—fattaisie p. orchestre.
Capriccio p. orchestre.
Adagio p. orchestre.
Fantaisie ilegiaque p. violon.
Concerto p. cor.
Marche funebre p. choeur et orchestre.
V erscheidene aria's, trio's, Lieder, choeurs a 4 voix d' nannies.
6 humoriaken p. plow), canons, etc.
Te Weenen, waar hij met Jellinek redactenr van den
Radikale was, liet hij zich te veel met politieke zaken in en
werd gefussileerd.
Zie Gregoir, Biogr. des artistes Musiciens Need., p. 9.
BECKER (FRIEDRIcR) arbeidde als zendeling te Palingkan,
onder de Dajakkers.
In 1836 uit ons vaderland te Banjermassing aangekomen,
had hij weinig lust daar te blijven, en begaf zich met de
zendeling B a rnstein naar Poelepetak en in 1840, na kort te
voren zich met de oudste dochter van den zendeling Bruckner
in het huwelijk te zijn getreden, voor goed onder de Dajakkers. Hij begon zich terstond op hunne taal toe te leggen
en was binnen korten tijd in staat die te spreken. Eerst behandelden zij hem met eerbied en hoorden naar zijne prediking,
doch zij wilden volstrekt geen afstand doen van hunne onkuischheid, dronkenschap en heidensche gruwelen, en naarmate hij zich daartegen verzette, begonnen zij hem te plagen.
Het eenigste wat hem nog eenigen moed gaf was eene school,
door hem met 2 knapen begonnen. Hij vond vervolgens
eenigen stean in zekeren N i c o d e m u s, eeu zijner leerlingen,
die door den resident van Banjermassing naar Palingkan was
gezonden, en o. a. de heidensche drinkgelagen op Zondag
verbood. Becker zocht door werken van liefde de afkeerige
horden te winnen, vertaalde de vier Evangelisten en Z a h n's
Bijbelsche geschiedenig in de Dajaksche taal en reisde naar
Java om beide te laten drukken. Toen bij na een vierendeel jaar terngIwam, was alles te Palingkan veranderd.
Van de bejaardsten bezochten 80 a 100, nu hoogstens 20, de
kerk en de scholieren waren op 7 na verdwenen. Drie jareu
lang duurde deze bange toestand ; doch Becker verloor den
moed niet.
Hij begon sun arbeid weder met lust, ondernam reizen in
het binnenste des lands, onder vele gevaren en moeijelijkheden
en ging op eenige plaatsen verder dan ooit een Europeaan
het gebragt had, altijd het Evangelic verkondigende. Op
Palingkan zelf verzamelde hij een kring van losgekochte slaven
rondom zich, die hem ja wel verdriet, maar later toch ook
stille vreugde verschaften. De resident werkte hem verder

74
in de hand, door te gelasten, dat zijne school moe6t bezocht
worden, en op nabijgelegene kampongs gelukte het hem ook
nog twee scholen op te rigten, in welke hij .2 hnopvolle
Dajaksche jongelingen tot schoolmeesters kon aanstellen.
Zoo mogt Becker in 1846 jubelen : „Nu is ,de lente voor
Borneo gekomen, en wel eene lente, zoo als Borneo sedert
de schepping der wereld er no Been gezien heeft." De
kerk moest vergroot worden, Christelijke liederen klonken
over de velden. De zendeling Beije r, die hem tot hulp
gezonden werd, vond een school met 150 kinderen en verder
nog kleinere scholen.
Doch Becker mogt het morgenrood slechts zien. Van
een bezoek op Java, om onderstand voor de zendingzaak,
teruggekeerd, werd hij krank, liet zich met vrou w en kinderen naar Banjermassing voeren, waar hij den 23sten September
1849 stierf.
Zie Maandber, 1849, No. VII, bl. 103, 1856, No. 6.

BECKIUS (JAc.), pastoor te Luxemb., gal' in het Licht :
Geestelycke aimetingh onzes tegenwoord. Christendoms en
predick-ambts in Duytslandt oft het beyde Christelyck ende
Apostoliseh sy Mysterium Crucis, dat is : verborgetitheyt des Cruyces Christi enz.
Z. pl. 1642, kl. 8'.
BECKMAN (Mr. H. WIARDA) was raadsheer in het provinc.
geregtshof in Noord-Holland gedurende ruim een jaar (van
14 Jan. 1857—April 1858) minister voor de taken van
Hervormde eeredienst, daarna lid van den raa , 1 vane staters
bij de reorganisatie van die staatsinstelling. In het vorig
jaar was hij een van die leden, die in het collegie zitting
bleef houden. Hij behoorde tot de afdeeling justiiie van den
raad van state, was ridder van den Nederl. Leeu w en overiced te 's Hage den 9d-en April 18
BEEK (P. v. D.), kunstgraveur in den aanvang dezer eeuw.
Van zijn arbeid bezitten wij een ovaal van Gebh. Lebr, von
in
Blucher, koninklific Prui2sisch generaal-veldmaarschalk,
pointilleer-manier in 't koper gebragt, middelmatige kunst.
Zie Kramm.
BEEKE (BERNARDUS) bloeide in het midden der vorige
eeuw en schreef het kluchtspel:
De jaloerse minnares of de bedroogen vrek. 1756.

-BEELDEMAKER (A. 0.), kunstschilder, b. v. van een
meisje met een hondje voor zich, in den trant van Maas,
door Kr a mm vermeld.
Zie Kramm.

BEELDESNIJDER (JAcoB DE), beeldhouwer te Haarlem,
vervaardigde in. 1432 voor de Groote Kerk aldaar een / / predikstoel vol werks en kunst".
Zie S cr iv e l i u s Beschr. van Haarlem, bl. 23 ; K r am m.

BEELDSNIJDER VAN VOSHOL (Baron GERARD JOHAN..
NES), zoon van Johannes Beeldsnijder, schepen te
Amsterdam, en van Henriette Everdina Beeldsnijder,
werd in genoemde stad den 30sten Mei 1791 geboren. Hem
viel een letterkundige opvoeding ten deel. Ten jare 1813
was hij als luitenant. onder de Amsterdamsche schutterij bij
bet beleg van Naarden. Op 26 jarigen leeftijd trad bij in
denechtmet Martina Adriana Maria van Toulon, en
gaf zich op den huize R tt pe lm on de aan zijn lust tot het
aankweeken van bloemen en zeldzame planten over. Na een
verblijf van 9 jaren aldaar, vestigde hij zich te Utrecht,
werd lid van de provinciale staters en legde zich toe op het
verzamelen van prenten, portretten en haudschriften, vooral
tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis en werd
directeur van bet Zeeuwsch Genootschap en lid der Maatschappij van Letterkunde en andere genootschappen.
Met behulp van geleerde vrienden gaf B e e 1 d s n ij d e r de
volgende geschriften in het licht :

Verbond en sineekschriften der Nederlandsche Edelen van
den heer Baron d' Yvoy van Mijdrecht, vermeerderd;met aanteekeningen en verrijkt met kna alle de facsimiles. Met
twee tabellen. Utrecht 1837, 8°.
Drie stukjes medegedeeld in de Kronyk van het Hislorisch
Genootschap te Utrecht.
1851, 8°.
J. Jansz. Beeldsnijder, met facsimile. (157 7 1588.)
Facsimiles van onuitgegemne brieven en andel e belavriike
stukken van beroemde mannen.
6 afleveringen. Utrecht
(1837),

4°.

Bet Album van Joannes Narsius van Dordrecht, lijfarts
en geachiedschriiver van Gustavus _Adolphus, koning van Zweden. Utrecht 1837, 8 °.
De Jesuiten en de Minnebroeders uit Maastricht verbannen
in 1638.
Mislukte aanslag van 's lands ',loot op eeniqe Engelsche
Firginie-vaarders. 1667.
Hij overleed te Utrecht den .19den April 1853.

Zie Hand. der Maatsch. van Ned. Letterk.,
van Huberts, enz.

BEELT

1853; Biogr. Woordenb.

. DE), K r am m vermeldt van hem een Zee-

strand, gestojeerd met figuren.
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BEEN (G. VAN), kunstgravenr, bloeide in het midden der
17e eeuw in Holland. Van hem gaan o. a. uit : De jonjifehuwden iu armoede en een ezel die gewasschen wordt.
Volgens Kra m m is dit laatste niet door hem gegraveerd.
Zie Le Blanc; Br amm.
BEEN (BERNARD JANSZ), in 1600 komponist te Utrecht.
Hij bragt de geschiedenis van de slack in Vlaandoren ten
jare 1602 in muziek, waarvoor hij 12 pond VI. ontving.

Zie Gfegoir, Schets van de Ned. Tooneelk., bl. 12.

BEER (Goma DE), een boerenzoon nit Friesland, was
gruttersknecht te Alkmaar. 's Namiddags de paarden naar
het land brengende, speelde hij met een lederen bal, den
kinderen ontnomen, en verwonderde zich dat die, omhoog
geworpen, achter hem neerviel. De oorzaak daarvan wenschende te weten, wendde hij zich tot een boekenist, die hem
de Wiskundige beginselen der natuurkunde van Pi b o Steenstra gaf. Hij kon dit bock niet begrijpen, waarin de schrijver telkens naar zijn vroeger werk : Grondbeginselen der
wiskunde verwees, en bragt het dus 's anderdaags terug, met
verzoek het aangehaalde werk te mogen hebben. De koopman
meende, dat hij het niet zou verstaan ; hij wilde het niettemin
beproeven, en reeds drie weken later kwam hij het eerste
boek weer huren, gelijk vervolgens de Grondbeginselen der
aterrekunde. Hij oefende zich op zijn zolderkamertje, des
nachts bij bet Licht van een kaarsje, zoo vlijtig, dat de advokaat Panneboete r, door den boekverkooper van zijn
leerlust onderricht, hem ontboden hebbende, verbaasd stood
over zijne kennis en hem deed aanstellen aan eene diaconieschool en tot lector aan het natuurkundig genootschap N. S.
S. S. voor een populairen cursus over de natuur- en sterrekunde.
Tweemalen 's weeks hield hij met den meesten bijval zoodanige lezingen en telde de latere hoogleeraar Ni e u w e n h u is
onder zijne leerlingen, die hij ook met de geschriften van
Spinosa en Descart as in kennis bragt. Toen Pieter
N i e u w la n d lector in de wis- en zeevaartkunde te Amsterdam werd, was ook bet oog op de Beer geslagen, maar
werd hem de voorkeur niet verleend, omdat hij geen andere
dan zijn moedertaal verstond.
Zie Domela Nienwenhnis, de zelfontwikkeling op het gebied
van wetenschap en kunst; Na,,. D. XVI, bl. 130, 385.

BEENEVELT (JAcoBA). Van dezo kunstenares bestaat
een zeer behanaselachtig geschilderd altaarstuk, voorstellende
Ohristus verbee;lijkt op den berg Thabor.
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BEERT (S. VAN), waarschijnlijk een Hagenaar, medeoprigter der Kamer van Pictura aldaar, in 1656 en van 1660,
1662 hoofdman dier kamer, in 1665 naar elders vertrokken
of overleden.
In deze Kamer waren van hem in 1657 een varkensmarkt
en eene fabel van Aesopus, daar de satyr wegloopt, omdat de

bow heet en kcud blies uit eenen
Hoe t vermeldt van hem:

Een keukentje.
Een korte gaerdetjen.
Een binnenhuisje, &tar eene vrouw bezig is met slagt
een varken schoon te ?neaten. 1643.
Ben markt vol gewoel, in 1743 voor f 18 verkocht.

van

Zie Hoet; Kramm,

BEERTA Jr. (JACOB) gaf in 1778 te Groningen een bundel gedichten uit, getiteld : Proeven van gedicht(n.
Zie v. d. As; Huberts.

BEGA (ABRAHAM). Zie Be gij n (A bra ha m) en Kr a m m.
B E GIN (PIETER), organist en carillonneur, in het einde
der 18e eeuw te Nijmegen geboren, heeft in het licht gegeven:

Korte verhandeling over het zingen en spelen in de HerNijmegen 1790.
vormde kerk van _Nederland.
De kleine muziekschool ter uitoefening van het Psalmgezang. Veere 1790.
Zie G r ego ir, Artistes Musician etc., p. 10.

BEGRAM VAN JAARSVELD (Mr. P. D.) werd den
1 8te: Dec. 1790 te Leiden geboren, den lOden October
1812 doctor in de regten, bij keizerlijk decreet van Napol eo D,
gegeven in het hoofdkwartier te Moskou, substituur-officier
van justitie, • in 1822 officier van justitie en in 1838 president der arrondissements regtbank te Gorinchem. Hij bleef
zulks tot zijn overlijden te Gorinchem 23 Julij 1866. Hij
was ridder van den Ned. Leeuw en kommandeur van de
Eikenkroon.
Part. berigt.

BEIMA (Dr. ELTE MARTENS) werd den nun Febr.
1801 te Oostermeer uit burgerlijke ouders, Mar ten El te s
Beima en Jeltje Simons van der Woude, geboren.
Reeds vroeg had hij lust in lezen en schrijven en maakte
hij op de dorpsschool groote vorderingen. Vervolgens bleef
hij zichzclven oefenen, vooral in de wis- en sterrekunde,
boewel bi,i can ‘,root deel van den dag zijn vader hielp in
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het bakkersbedrijf, met oogmerk om hem daarin op te volgen.
Et was • echter eene geheel andere bestemming voor hem
weggelegd. In die jaren zijner jengelingschap was predikant
te Oostermeer Her man n u s Bo um a n, van Idaard geboortig, die zich bier en vervolgens te Finsterwolde door zijne
godgeleerde studien zoo onderscheidde,. dat hij van daar beroepen werd tot hoogleeraar te Utrecht, van welke akademie
hij langer dan 40 jaren een groot sieraad was. Die trok
zich Beim a aan en aan diens catechisatien en verdere opleiding en aansporing had hij veel te danker ook ontving hij
onderwijs van hem in de Fransche taal. Bij zijn voortgezette
studien, zoowel in het berekenen als teekenen van wis- en
sterrekundige onderwerpen, genoot hij den omgang van een
commies bij de belastingen, Weenink geheeten, die veel
iiefhebberij in de werktuigkunde had.
Toen in 1823 Arj en Roe lofs van Hijum en Sieds
R i eii k s van Hallum eenige teleskopen vervaardigd hadden,
welke, voor de tentoonstelling te Haarlem bestemd, op het
gouvernementsgebouw te Leeuwarden ter beziehtiging gesteld
waren, gaf dit aanleiding, dat de toenmalige gouverneur van
Friesland, jhr. I. A e b i n g a van Huma 1 d a, een beminnaar
der wetenschap en voorstander van hare beoefenaars, zic`h den
jongen Be i m a aantrok. Hij verzocht van hem berekeningen en
teekeningen van de eklipsen, medegredeeld in den almanak, welke
hij in 't vorige jaar begonnen was uit te geven. ]deze voldeden zoo wel en de jongeling gaf zooveel blijken van aanleg,
dat deze edelman hem en zijne ouders voorstelde, om hem
op zijne kosten te laten studeren in de wis- en natuurkundige wetenschappen. Dit aanbod werd gretig aangenomen en
B ei m a in 1824. als student te Leiden ingeschreven, %Naar hij
vooral een steun vond in den hoogleeraar C. E k a m a, die in
hem een uitstekend mathematisch genie hoopte te vinden.
IJverig maakte on Beim a gebruik van de lessen van B k a m a,
en toen deze reeds in het volgend jaar overleden was, van
zijn opvolger U y 1 e n b r o e k en van de andere hoogleeraren
in de aanverwante vakken. Hij had zich een schat van ken=
nis verworven, toen hij in 1842, 'La het uitgeven eener
voerige dissertatio in 4°., de Annulo 'Saturn'', tot math. mag.
et phil. nat. doctor bevorderd werd. Hij gaf daarin de
vruchten van een diepzinnig onderzoek over dit merkwaardig
natuurversclaijnsel, door vele afbeeldingen toegelicht, en bewerkte dit geschrift in weer populairen vorm in het Nederduitsch, dat in 1843 verscheen onder den titel van Verhan-

deafly over den ring van Saturnus, van ,zijne eers!e ontdekking of tot op dot tegenwoordigen tijd. Een leesboek voor .alle
standen, me 40 aibeeldinven op 4 ste(ndruk platen. In
weer wit van daze jarenlang vocrtgezette astronomische stu-
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diet), was hij verpligt zich op een geheel ander yak van
wetenschap toe te leggen. Dr. F. K a is e r toch was prof.
Uy len br oek als lector in de sterrekunde opgevolgd en had
dit Yak ook geheel en waardig ingenomen. Curatoren der Hooge
school bodes Beima nu de betrekking van conservator aan
's Rijks Museum van Natuurlijke Historic te Leiden, en wel in
het yak van mineralogie en geologic aan. Het ordenen, beschrijven en onderzoeken van de rijke verzamelinc.; delfstoffen,
welke het Museum uit het kabinet van den beroemden B r u c k,m a n te Brunswijk en door latere aankoopen had verkregen,
was nu vervolgens ziju levenstaak. Hij vervulde die met liefde
eu ijver en getrooste zich groote opofferingen orn zich de
kostbaarste werken aan te schaffen, zoodat hij eerlang eene
schoone en uitgebreide bibliotheek bekwam (*). Ongehuwd
leefde hij tussehen deze zijne beste vrienden, die zijne kaisers
eerlang zoo vulden, dat er naauwelijks plaats overbleef voor
de vrienden, die hem bezochten.
Als geleider van een bong Friesch edelman, vergaarde hij
op eene reis door Europa en het Oosten veel kennis en bezocht hij de aanzienlijkste inrigtingen en geleerden, met wien hij
vervolgens in briefwisseling bleef. Sommigen hunner werken
als de Geologic van Leonhard, in 3 din. (1841-8850) en
de Kcsmos, van Alexander von Humboldt, in 5 din.
(1846-1863) heeft hij overgebragt en met zijne aanteekeningen
verrijkt. Van dit laatste werk gar hij daarna een veel vermeerderde uitgaaf (1863). Nog vertaalde hij eene populaire
Geologie van Leonhard (1846), een overzigt der aardrijkskunde, van Hoffmann (1854) en de aarde voor den zondvIced, van F i g u i e r en Frans (1866).
Als oorspronkelijk werk gaf hij eene Natuurkundige beschridring van den Aardbol, in tie nieuwe uitgaaf van Ui !ken 's
Volmaaktlieden van den Schepper.
Z66 leefde, zoo werkte Beima bijua 50 jaren land te
Leiden aan de bevordering der wetensehap, te midden van
een aangenamen kriug van geleerden en burgers, die zijne
eenvoudige braafheid vereerden en zijne altijd belangrijke gesprekken en mededeelingen op prijs stelden. Jaarlijks kwam
hij zijne familie en vrienden in Friesland bezoeken, en was
hij bij alien en in alle kringen welkoin. Hij overleed den
24sten Febr. 1873, in 72 jarigen oudereloui.
Hij was lid van verschillende geleerde genootschappen o. a.
van de Maatsch. van Ned. Letterk., wier lid VV. Eekhoff
van hem een levensberigt gaf in de feeuwarder Courant van
(*) Die voor de natuurkundige wetenschappen rijke en prachtige
bibliotheek is in Nov. 1874 verkocht. De belangrijke catalogus be-

staat uit Liner dan 7000 nommers.
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28 Dec. 1873, overgenomen in de Leidsche Courant van 24
Jan. 1874, door ons hier gevolgd.
BEIJR (MATH Eus DE), pastoor te Halteren, schreef:
Afweyringh des doodt-steecks van de transubstantiatie, den
welke,s eenen pred. hem beroemt ghegheren te hebben.
1638.
Zie Ro g ge, Geschrift. van de Ned. Herm Kerk, bl. 117.
BEIJERINCK (JAN ANNE), jongste noon van den inspecteur in het Iste district der Bovenrivieren, Willem B eij erin ck en Baukje Maria Dibbets, te Lent bij Nijmegen
geboren. Zijn vader overleed in 1808, dock onder leiding
van zijn oudsten broeder, M. G. Beij e rine k, in 1851 als
hoofdingenieur van den waterstaat in Zuid-Holland eervol
outslagen, zette hij zijne studien zoo gunstig voort, dat hij
in 1816 aangesteld werd tot assistent bij het onderzoek omtrent de vereischte middelen tot verbetering der uitwatering van de districten Nijmegen en Maas en Waal. Zijne
praktische kennis bezorgde hem in October van dat jaar eene
benoeming tot opzigter bij de blees- en pakwerken tot ontzet
van den Varikscben Schaardijk in den Tielerwaard, en in
1819, onder de leiding van de inspecteur-generaal B lank e n,
het toezigt op eenige kunst- en aardewerken, die werden
uitgevoerd tot het waken van het Groote Noord-Hollandsche
Kanaal, tusschen Amsterdam en het Nieuvve-Diep. In 1821
vervaardigde hij een kaart van den vaarwe e,,c tusEchen Vreeswijk en Amsterdam, en in de beide volgende jaren deed bij
de vereischte opnemingen voor het ontworpen Zederikkanaal.
In 1824 tot 6levc-aspirant benoemd, bleef hij werlizaam bij
de uitvoering der genoemde kanalen en onderecheidde zich
zoo, dat hem door B 1 an k e n het digten van den op 4 Febr.
1825 ontstauen doorbraak in den Waterlandschen Zeedijk te
Durgerdam en later het doen der opnemingen en waterpassingen voor het ontworpen kanaal door bet eiland Voorne
werd opgedragen.
In weer wil dezer werkzaamheden zette Beije rinek zijne
theoretische studien streng voort en na een in Julij 1825 te
Delft afgelegd examen, werd hij benoemd tot aspirant-ingenieur
bij den waterstaat. Den 2den Maart 1826 werd hij toegevoegd
aan den hoofdingeuieur J. W. de Thom e s e te 's Gravenhage,
'en belast met de opnemingen en voorbereidende werkzaamheden betrekkelijk de droogaiaking van de Zuidplas in Schieland en daarna met het opmaken van een ontwerp van een
kanaal van Graveuhage naar de Noordzee bij Scheveningen,
en na de eerste aanbesteding der werken tot droogmaking
van den Zuidp1m, werd aan hem, onder toezigt van den
hoofc1.-ingenieur J. W, de Thom6se en D, J. Thom kips,

de leiding van dit belangrijk werk opgedragen, hij vestigde
zich daartoe te Moordrecht. De staatknndige gebeurtenissen
waren oorzaak dat de droogmaking in November 1830 werd
gestaakt, in Julij 1831 weder langzaam voortgezet, in 1835
krachtig hervat. Gedurende 1835 tot 1843 bekleedde Beij erin c k de betrekking van commissaris voor het opnernen
en ijken der Rijnschepen, en werd in 1832 bevorderd tot
ingenieur van den waterstaat 2e kl. In 1835 vervaardigde
hij, met den ingenieur F. W. Conrad, een ontwerp van indijking en vergrooting der stad Rotterdam en werd in datzellde jaar geraadpleegd over de droogmaking en bet in cultuur
brergen van uitgestrekte moerassen in den omtrek van NieuwOrleans in de Noord-Amerikaansclien staat Louisiana. Toen
bet voortzetten der werken aan den Zuidplas besloten was,
wijdde Beijerinck zich geheel aan dit belangrijk werk en
bleef het besturen tot het tijdstip dat de groote waterplas in
een vruchtbare polder herschapen was.
Den 6den Nov. 1839 werd hij, bij ministerieele beschikking,
met zijn ambtgenoot P. Kock toegevoegd aan de commissie
belast met de algemeene leiding van de droogmaking van het
Haarlemmermeer. l-lij ontwierp het plan en bestuurde de
uitvoering van den ringdijk tnsschen Halfweg en de OudeWetering, van de beide stoomgemalen te Halfweg en Sparendam, van de gebouwen der stoompomp-werktuigen (le Leeghwater, de Cruquius en de Lijnden en van de verkaveling van
den nieuwen polder. Toen het meer in 1852 droog was en
de verkaveling aanving, benoemde de koning hem tot ridder
van den Nederl. Leeuw. In 1854 werd hij hoofdingenieur
van den waterstaat der 2e kl. en met den dienst in de provincie Zeeland belast. Hier gaf hij nuttige wenken, zoowel
bij het uitvoeren der zeewerken, als bij de beoordeeling der
ontwerpen van de Nederl. Maatschappij tot indijking der open aanwassen in de Ooster-Schelde en van den ZeeuwschLemburgschen spoorweg. Deli 30sten December 1857 tot
hoofdingenieur van den waterstaat der le kl. bevorderd, werd
hij in April 1858 belast met den dienst in de provincie
Zuid-Holland. Hier opende zich voor B eij erinck een
nieuw veld van werkzaamheden en behalve den arbeid, aan
zijn rijksbetrekking verbonden, z g hij zich nog met vele
commissien, zoo buiten- als binnenlands belast. Den 28sten
Maart 1866 werd hij benoemd tot inspecteur van den waterstaat en hij bleef in die betrekking te Hage gevestigd. Hij
maakte o. a. in dat jaar een ontwerp in groote trekken tot
bet afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen
van het gedeelte der Zuiderzee bezuiden de voor den afsluitdijk bestemde lijn van Enkhuizen over Urk naar het Keteldiep
bij Kampen, waardoor de IJssel hare vrije uitstrooming in de
6
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Zuiderzee behield en dat dug van minder omvang was dan
het door den ingenieur B. S. G. van D ig g e 1 e n in 1849
uitgegeven onderwerp tot bedijking en droogmaking der Zuiderzee en der Friesche Wadden in de Laauwerzee. Het ontwerp
heeft sedert tot grondslag gediend aan de verschillende commissien the door de regering benoemd zijn om over de mogelijkheid tot uitoefening dezer grootsche onderneming een oordeel nit te spreken. In 1867 was hij voorzitter eener door
den koning ingestelde commissie voor het verruimen en verbeteren van den Krommen Rijn tussehen Wijk bij Duurstede
en Utrecht, en lid der commissie, die belast waren met het
doen van voorstellen tot het wettig regelen der rijks- en
provinciale bijdragen aan de calamiteuse polders vary Zeeland
enz. enz.
Verscheidene geleerde genootschappen verkozen den werkzamen en kundigen man tot lid. De koningen van Denemarken,
Italie en der Nederlanden versierden zijn borst met ridderorden.
In 1870 verzocht en verkreeg hij ontslag nit 's rijks dienst
en den 27sten Maart 1874 overleed hij te 's liege.
gaf in het licht
Verhandeling ter beantwoording eener door het Bataafsch
Genootschap van Proefondervindelijke Wijsbegeerte uitgeschrevene prijsvraag, betreffende : „het maker), van een voldoend
ontwerp tot regelmatige vergrooting der stad Rotterdam met
eene gelijke beveiliging derzelve tegen hooge vloeden, zonder
dat de scheepvaart daardoor belangryke verhindering ondervinde. Met goud bekroond.
Geschied- en waterbouwkundige beschrilving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland, in Verhandeltng
van het Eon. Inst. van Ingenieurs 1851.
Memorie van F. W. Conrad, D. J. Storm Buyzing en J.
A. Beijerinck. betreffende den aanleg eener zeehaven te Scheveningen. 1855.
. Stukken betrekkelijk de bedijking en droogmaking van de
kleine plassen in Schieland, uitgegeven door het hoogheemraadschap van Schieland in 1859.
Rapport van den minister van binnenlandsche zaken door
wijlen den hoof dinspecteur van der Run en den hoofdingenieur
I. A. Beijerinck over hun bezoek ran eenige havens in Belgie
en Frankrijk in 1864. Op 's rijks kosten uitgegeven.
Nota, betrejleade de beantwoording der vraag gesteld sub
B in 's Konings Besluit van 10 Julij 1866, No. 68, houdende
de benoeming eener commissie van onderzoek ?mar het drinkwater in de door de thans heerschende epidemie meest geteisterde gemeenten. 1866.
Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijkcn, droogmaken
en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee. 1866.
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Zie zijne biografie door J. F. W. C o n r a d, voor de Maaiseh. van
Ned. Letterkunde.

BEIJERMAN (Mr. HUGO), zoon van Jacob Pieter
Be ij e r m a n, procureur en notaris, en M a r i a J a coba
Lich tevoor t, werd den Oen Febr. 1791 te Rotterdam geboren, kwam op zijn tiende jaar order de leiding van Ds.
Adriaan U ij tenhoven te Brouwershaven en ontving later,
met zijn vriend G. H. M. Delpra t, privaat onderwijs van
Nodel 1, rector der Erasmiaansche school te Rotterdam. In
1808 werden beide als studenten te Leiden ingeschreven.
Beij erm an wijdde zich aan de regten en werd in 1811,
na openbare verdediging van Theses, jur. utr. doctor, hield
zich gedurende een jaar te Parijs op, zette zich vervolgens
als praktiserend advokaat in zijne geboorteplaats neder en
wijdde den tijd, die hem van zijn praktijk overbleef, aan
letteren en kunst. Na twee of Brie jaren werd hem eene
uit een finantieel oogpunt zeer belangrijke zending naar de
Vereenigde Staten aangeboden en vertrok hij herwaarts. Teruggekeerd, viel hem de onderscheiding te beurt tot lid der Hall.
Maatsch. van kunsten en wetenschappen benoemd te worden
en moeht hij zich met A. Bogaers opgenomen zien in
een kleinen kring van vrienden, Tollen s, R e e s e m a, M e sseller t, Ni e r s t r a s z J r., wier omgang hem een krachtigen
spoorslag tot eigen ontwikkeling was. Hij hield voorlezingen
bij genoemde maatschappij, oefende zich steeds in de kennis
der ouden, doch vooral in de regtspraktijk.
In 1829 werd hij uit zijn vriendenkring, die sedert met
Lim bur g Brouwer vermeerderd was, geroepen en als
onderwijzer in de staatkundige aardrijksbeschrijving en de
geschiedenis van de scheepvaart en den oorlog ter zee benoemd
aan het nieuw op te richten Koninklijk Instituut der Marine te Medemblik, dat hij den 288ten Aug. van dat jaar
inwijdde. In 1831 werd hij tot hoogleeraar in de Nederlandsche geschiedenis, taal- en letterkunde te Deventer
benoemd en aanvaardde den 3den Mei zijn taak met eene redevoering over de noodzakelijkheid om aan de studerende fongelingochap reeds vroegtijdeg eene grondige kennis mede te deelen
van de taal, letteren en geschiedenis des vaderlands, zoowel
tot vermeerdering van eigen geluk in volgende rnaatschappelijke betrekking els tot bevordering 's lands toekomstig
welzijn. In het midden van 1839 benoemden curatoren der
Doorl. school te Amsterdam hem tot opvolger van v a n
K a m p e n. Hij behandelde voor zijne studenten Rheio:ica,
Stijl en Middel-Nederlandsche Letterktinde
en buiten den
arbeid voor zijne colleges was hij werkzaam voor het Kon.
Instituut, waarvan hij sedert 1842 lid was, wijdde even
als te Deventer een deel zijner krachten aan de Maatschappij
6*
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tot Nut van 't Algemeen, eu had, als lid van het hoofdbestuur,
een merkwaardig aandeel in de zarnenstelling van de wet op
het lager onderwijs. Slechts een enkele maal bewoog hij zich
op politiek terrein, doch op zestig jarigen leeftijd gaf hij nog
zijne krachten ten beste bij de oprichting eener handelschool
te Amsterdam. Ook was hij een verdienstelijk dilettant op
muzikaal gebied en bragt op uitnoodiging van Felix Meritis
op het concert ter nagedachtenis van den ontslapen a n
B r e e, een diep gevoeld woord van hulde aan zijn vriend,
die als componist en muziek–directeur meer dan bet vierde
eener eeuw stond aan het hoofd der voornaamste inrichtingen
van de toonkunst te Amsterdam toegewijd. Den 88ten Jan.
1857 sprak hij ter gelegenheid van het 2 5jaricr bestaan van
het Athenaeum Illustre eenige toepasselijke woorden, erlangde
in 1865 zijn emeritaat, en verliet Amsterdam voor 's Gravenhage, waar zijn eenige zoon zich gevestigd had en ontsliep
den 13deu Junij 1870.
Hij gaf in het licht :
Theses juridicae. L. B. 1811.

Over het schriiiven van de geschiedenis der Nederlanden.
's Hage 1828.

Redevoeriug over het hoog belang dat het Koningrijk der
Nederlanden ook thans nog heeft bij eene welingerichte marine.
Leeuwarden 18 29.

Over de noodzakelijkheid ona de studeerende jongelingschap
eene grondige kennis mede te deelen van de Mai enz.
Deventer 1831.

Toen, nu en dan, in Overijss, Alm. Tweede jaargang,

bl.

252-268.

Angerona door Aegidius Albertinus.

Ald. Derde jaargang,

bl. 262-273.

Bedevoering ten betoog dat het geenzins de Engelschen
zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, die
terzeljder tijd de drie gewichtige zaken de godsdienst, de
vrijheid en den handel ten meesten maatschappelfjken nutte
wisten aan te weitden.
1839.
Bijdrage tot een verslag van de belangrijke werken, welke
in het vak der Nedertandsche taal, gedurende het jaar 1840
zip; in het licht rerschenen, in Jaarb. van het Kon. Ned. Inst.
van wetensch., letterk. en schoonekunsten voor 1840. Anat. 1840.
Voorlezing over het Cluys–werck van Constantijn Huygens,
in Pad. Letteroef. 1842.
Lets over vrijdom van briefport vow' de leden der Tweede
Kamer, in Tijdgenoot, 1843, bl. 32-238.
Heeft onze Republiek zich na den Utrechtschen vrede van
1713 ten onrechte aan de buitenlandsche politick onttrokken?
in Tad. Letteroef 1843.
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Bijzonderheden rakende een qezantachap door onze Republiek in 1615 naar het Noorden afgevaardigd, ter bemiddeling
van den vrede tusschen Zwedera en Rusland? in
Vad. Letteroef. 1844.
Philips II, Antonie Perez en de .dragonezen. Eene
bijdrage om den eerste als mensch en koning te leeren kennen,
in Jaarb. van het Kon. Ned. Inst. 1844, bl. 85-103.
Met wat hart hebben de Staten van Holland en Oldebarncveld den graaf van Leycester in 1585 uit Engeland verwelkomd? in Pad. Letteroef. 1846.
Aanspraak ter aanwijzing van de staathuishoudkunde, vooral
in onze dagen, in Werke n der Maats. tot Nut van 't Algem.
Oldenbarneveld, de Staten van Holland en Leicester in
1580, alsmede terechtwijzing van den heer J. A. Mensinga
en antwoord aan den hoogleeraar H. Siegenbeek.
Deventer
1817.
Algemeen stenarecht behoudens maatschappelidke orde door
Dr. W. Cnoop Koopmans en Mr. Hugo Beyerman.
Amst.
1848.
De geschiedenis des vaderlands, een kostbaar erfgoed voor
Nederlandsche kindreen, en hun op de scholen noch te onthouden, noch vernainkt voor te stellen, in Werken der Maats.
Amst. 1852.
tot Nut van 't Algemeen.
De geschiedenis eerier openbaring van Gods wereldbeheer
en eene leerschool van levenswijsheid. Losse blaadjes der
werken tot Nut van 't Algemeen.
Amst. 1856.
J. B. van Bree herdacht.
Amst. 1857.
Feestrede ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van
het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
Amst. 1857.
Zijn leven, door Jo h. Dyser in c k geschetst, vindt men
in de Levensberiqten der leden van de Maats. van Nederl.
Letterk. 1871.
Men vindt Zijn portret in Arneterd. Stud.-Almanak 1849.
BEKKER (JOHANNES HEN RIMS), de zoon van den beroemden Balthasar Bekker, was van 1705 tot 1737
predikant te Jelsum bij Leeuwarden.
Hij schreef :
Sterfbedde van Dr. .Balth. Bekker.
Amst. 1698.
BELL (ROBERTUS) werd den 9den Febr. 1793 uit onbemiddelde ouders te Amsterdam geboren, op 12-jarigen leeftijd
in 1805 kweekeling, in 1810 eerste ondermeester der armenscholen. Na de vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland
werd hij aangezocht om in Beigie den post van hoofdonderwijzer te bekleeden, doch bij wiide Amsterdam niet verlaten,
waarna in 1819 zijne benoeming tot hoofdonderwijzer der
stads armenscholen, een betrekking die hij 50 jaren vervuld
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heeft, volgde: Ook onderwees hij, in den tijd die hem van
de stadsscholen overbleef, aan de huizen en in een paar bijzondere sehoien. Tot zijne leerlingen in de wiskunde behoorde
o. a. de hoogleeraar B i ere n s de H a a n. Hij had uitstekende
verdiensten als onderwijzer, beoefende ook de Hollandsche
taai- en letterkunde en zijne benoeming tot lid der Madtschappij van Ned. Letterkunde inzonderheid aan zijne verdiensten ten opzigte van het Nederland3ch Woordenboek,
uitgegeven door Dr. M. de Vi ies en Dr. L. A. Te Winkel,
te danken.
Hij nam ook eeu ijverig deel aan de zamenstelling van een
werkje, getiteld : Belooning voor &etoond' vlijt en goed gedrag
op de s:ads armenscholen te Amsterdam, destijds, na het 50
jarig feest van het verbeterd onderwijs op die scholen, in
dat jaar gevierd, tot prijs gegeven, waarvan later z. j. te
Amsterdam een tweede druk verseheen.
Ook gaf hij anoniew een Bloemlezing met enkele taal- en
geschiedkundige toeltchtingen, in de Volksletterkunde, uitgegeven door de vriend van armen en van rijken.
Ook bestaat er van hem een bundeltje gedichten voor
vrienden gedrukt en getiteld : ter gedachtenis, Amst. 1832,
vcornamelijk door medewerking van het genootsehap Nut en
Genoegen bezorgd. Er zijn nog verspreide gedichten van
zijne hand, die van zijn aanleg voor de poozy getuigen.
Hij overleed den 28sten Maart 1871, Coen hij den ouderdom
van bijna 81 jaren bereikt had.
Mr. Jeronimo de Vries schetste zijn leven, dat voorkomt in de Levensberigten der leden van de Maatsch. van
Ned. Letterk. 1.875.
BENNINK JANSSONIUS (Dr. RoELOF). Zie J a n ss o n iu s
(Dr. Roelof Iiennink).
BENTHEIM (CHRISTOFEL BERNHARD, Graaf vAN), tweede
zoon van den regerenden graaf van dien naam, die, na eenige
togten ale vrijwilliger gedaan te hebben in 1686 als luitenaut
bij de Admiraliteit van Amsterdam in dienst trad en daarna tot
kapitein ter zee door koning W i 11 e m bevorderd werd. Ofschoon
minder in de gelegenheid om uit te munten, toonde hij een
bekwaam, moedig en ijverig zeen3an te zijn, waarvan hij bij de
belangrijke overwinuing van La Hogue, in de bogten naar de
Middellandsche Zee en andere gelegenheden ontegenzeggelijk
blijken gaf. Hij sneuvelde in 1697 op den toot, under
kapitein v a n Z ij 1, naar West-Indie.
Part. berigt,

BENTIVOGGLIO (GuiDo), in 1579 te Ferrare geboren,
volbragt zijne letteroefeningen te Padua, vestigde zich te Rome
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en kwam in gunst bij Clemens VIII, die hem tot zijn
kapelaan en bij Paus Paulus V, die hem tot referendaris en
aartsbisschop van Rhoden benoemde en hem als nuntius naar
Brussel zond en later naar Frankrijk, waar hij in 1621 tot
kardinaal werd benoemd. Lod w ij k XIII schon.k hem in
1622 het bisdoin van Riez in Picardye, en de Abdij van
St. Valery, van welke laatste hij in 1627 afstand deed ten
voordeele van zijn neef, het bestuur van 't bisdom toevertrouwende aan den bissehop van Senez, om er zich later
geheel van te ontslaan om zich beter te wijden aan zijne
werkzaaaiheden te Rome.
Hij hield zich eenige jaren in Nederland op en schreef:
Verhaalboeken van de Nederl. provintieu, door R. Carpentier.
Nederl. Historian, door G1 a z e m a k er overgezet, die ofschoon niet vrij van partijdigheid, door H o o ft geprezen
worden.
Hij overleed te Rome in 1644. Al zijne werken zijn in
1668 te Venetia in 4° uitgegeven.
Zie Biogr. Univ., Biogr. gen. mod.;
bl. 11•

D o d t van Slensburg,

Grond. beoef. d. Geschied.

BERCKEL (Mr. HENDRIK ADRIAAN VAN), zoon vau mr.
H e n d r i k van B e r c k e 1, wethouder en burgenaeester van

Delft en Gijsberta Maria Albertina van der Kan,
werd den pen. Augustus 1809 te Delft geboren. Na zeven
jaren de lagere school bezocht te hebben, werd hij eerst op
het collegie Hageveld, en toen dat in 1825 gesloten was,
op de Latijnsche school te Delft in de oude talen onderwezen,
vervolgens studeerde hij in de regten te Leiden, promoveerde 26 Jan. 1831, op eene disse•tatie tie Sortibue en vestigde zich in 's Hage. In Julij 1832 deed hij net den heer
S e r r u r i e r een rein door Duitschland en Zwitserland naar
Napels en over Frankrijk terug. Van nu of bewoog hij zich
onvermoeid in het praktische leven, oefende zich in de notarieele praktijk te Delft, waar hij in 1842 plaatsvervanger
van den kantonregter werd. Inmiddels had hij in 1838 den
eed afgelegd als advocaat van den Hoogen Raad der Nederlanden en werd den 'sten 1816 bij dat collegie benoemd tot
lid van het bureau van consultatie in plaats van mr. C. M.
van der Kemp. Reeds in 1838 werd hij door den raad
van Delft benoemd tot armbezorger en regent van het Weezen-,
Oude Mannen— en Vrouwenhuis der R. K. gemeente. Later
bekleedde hij , behalve andere betrekkingen, die van curator
van het gymnasium te Delft en eindelijk die vau regter in
de arrondissements regtbank te Rotterdam. Va n B er c k e1
bleef gedurende ziju leven de oude talen beoefenen, vooral

Miter maakte hij de politieke en judicieele zijde van de
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levensforni der Nederlandsche Maatschappij tot het voorwerp
zijner studien, en telkens wist hij de vruchten van zijn onderzoek zoo handig in de natuur- en het volksleven te retrempeeren, dat zijne betoogen waarlijk schilderijen geworden zijn,
Ainielender van kracht dan de laatste doeken van Alma
Tathim a".
Hij schreef:
Ben Hallndsch dorp in de XIV eeuw in Dietsche H'arande.
De armenzorg van ouds burgellijk.
Delft 1857.
Het vaan als regtsteeken in Dietsche Warande.
Beoordeeling van _Rietstaps Armorial, en van van den
Berqhs zegfl- en wapenkunde, in de Gide.
B(ginselen van het oud Duitsch of zoogenaaind Middeneeuwsch regt. (Onuitg.)
Levenschets van mr. A. A, J. Meyer, in Handel. der
Maaltscli. van Letterkunde 1866.
Recensie van Leen- en Papier-Add in Gids 1865.
lets over de Arrondissementsraad van Rotterdam.
18111813. (Onuitg.)
Rotterdam geschetst in zyne voornaainste gebouwen.
Rott.
Hij huwde 2 Mei 1843 te Antwerpen Elisa Maria
Anton ia van de Vi n, die hem 5 kinderen schonk. Hij
overleed . Zijn leven is geschetst
door J. A. A l b e r din g k T h ij in en door de Maatsch. van
Ned. Letterk., waarvan van Berckel lid was, uitgegeven.
BERENSTEYN (PAUWELS VAN), in 1548 te Delft geboren,
verkreeg verschillende regeringsposten in zijne geboortestad,
als (lie van raad, schepen, burgemeester en thesaurier. Hij
woonde in 1625 nog de begrafenis van prins M a u r t s bij en
had het voorregt zijn gouden b•ui1oft met 12 kinderen en 30
kindskinderen te mogen vieren, welke gebeurtenis door een
gedenkpenning vereeuwigd is.
Zie van Loon, Ned. fist. Penn. II, 161.
ERRE (ARENT JUL1ANUS CAREL DE), oudste zoon van den
luitenant-kolonel Daniel de Be r e en van vrouwe A d r i a u a
Maria Eck van Tei ss terban d, werd den -zden October
1753 te Biezen geboren. Hij huwde den 13den Junij 1773,
te Koudum, zijnde toen vaandrig in het regiment van den
generaal-majoor Bentinck, Rede viva van der Haer,
dochter van Jan Willem van der Haer en van Nicasia de Jong e. Hij had den rang van kapitein titulair
en vendrig effectif. toen hij den 5den September 1777 op zijn
verzoek met deu rang van majoor werd ontslagen. Zijn broeder, die kadet was, volgde hem in den laatsten rang op.
Na in 1779 benoemd - te zijn als grietmnn van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde, nam hij deel in de staatkundige
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bewegingen, was lid der afgescheiden staten te Franeker.
Daarom week hij na 1787 uit en begaf zich naar Frankrijk,
beyond zich onder de Bataven in het leger van Dumouriez
en kwam als zoodanig in 1795 in bet vaderland terug, waaa
hij eene groote rol speelde onder de patriottische partij.
Zie van Sminia, Grietmannen, 312; Starnboek van den Frieschen
add, D. I, bi. 139 en Part. ber.
BERE (CYPRIANUS DE), broeder van den vorige, werd
omstreeks 1760 bij Steenbergen geboren. Reeds zeer jong
trad hij als kadet in 's lands dienst, werd in 1777 vendrig
effectif, in 1783 kapitein en in September van dat jaar kapitein-coEnmandant in het regiment van den generaal-majoor
Ho u s t o n. In 1793 woonde hij den veldtogt tegen de Franschen in Belgie bij en was tegeawoordig bij de gevechten
van Lincelles en Werwic. In eerstgenoeind gevecht veroverde
hij, met zijne couipagnie grenadiers, drie stukken op den
vijand.
Na de omwenteling van 1795 verliet hij den dienst en leefde
ambteloos op zijn buitenverblijf bij Bergen op Zoom. Na
Neerlands herstelling in 1 813 was ook hij bedacht oin het
vaderland van de Franschen te helper bevrijden en hij bood
zijne diensten den souvereinen vorst aan ; zijne oiiverschrokkenheid deed hem weldra voor het vaderland sneuvelen. Toen
het Engelsche Leger, onder sir Thomas Graham, in het
begin van 1814 Bergen op Zoom ingesloten had, besloot d e
Ber e, in overeensternwing met zijn schoonzaon, den toenmaligen kapitein der genie J. E. van G o r k u m, die zich in
bet Engelsche leger beyond, als toegevoegd aan den staf vau
den generaal T h. Gra ha m, een plan te beramen om de stad
bij yen assing te vermeesteren. Volgens hun plan had de aanslag
in den nacht van den 8sten opden Pen Maart 1814 plaats
en wel met het geweuschte gevolg ; de Engelschen geraAkten
binnen de vesting en de zaak zoude gelukt zijn, ware zij niet
door te geringen magt en met te weinig zamenwerking der
kolonnes ondernomen, zoodat de stad in den morgen van den
9den Maart weder moest verlaten worden. Hevig was de
strijd geweest ; in den aanvang sneuvelden of werden gekwetst
vele der hoofdofficieren, die den aanval bestuurden, waardoor
groote vtrwarring under de troepen ontstond, vooral daar de
strijd in den nacht plaats had.
De Bar e, die als Bids der 2" kolonne den aanval over
het ijs der grachteu geleidde, en de troepen bij den Zoomsluis
op den wal en zoo binnen de stad wilde brengen, stortte
zwaar gewond op het ijs der gracht neder, en viel den volgenden dag met vijf wondeu bedekt in handen der Franschen.
Vervolgens als krijgsgevangene gereclameerd en aan zijne
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bloedverwanten wedergeven, is hij in den schoot der zijuen
den 14den Maart 1814 ten huize van zijn zoon, Christiaan
La ch de Bar e, aan zijne wonden overleden. en den 16den
Maart, op orde van den generaal en chef van het Engelsehe
leger, naar Wouw vervoerd, alwaar hij met de eer aan een
hoofdofficier verschuldigd, ter aarde is besteld.
Hij was in 1783 te Bergen op Zoom in bet huwelijk getreden met Catharina Johanna Elisabeth van Hoek,
bij wie hij een zoon en eene dochter heeft nagelaten. Zijn
oudste zoon verdronk in 1807 te Leuven, waar hij studeerde,
nog gees 23 jaren oud.
De diehteressen Petronella Moens en Adriana van
O v e r s t r at e n bebben zijn dood bezongen ; de laatste maakte
op hem bet volgende grafschrift :
Ber e, der braven vriend en held, rust in dit graf!
"Zijn dapperheid, zijn trouw, deed hem, vol wooden, sneeven ;
tZijn imam, door Engeland op der helden rol geschreven,
.Dwingt eeuwig 't nageslacht en hulde en eerbied af."
Het wapen van de familie de Bere is een veld van keel,
waarop twee gekruiste degens van good.
Zie Le Grand, Verh. van de verrass. van Bergen op Zoom, p. 86,
107, 138, en de aanteeken. (de 3de kolonne aldaar genoemd, moet de
2de zijn); B o 88 c h a, Geschied. der staatsomwentel. in Nederl., D. III,
bl. 190-194, uit familie berigten aangevuld.
BERGERAC (JEAN MARTELLHE DE) sehreef:

Alemoires d'un Protestant condalland aux Galeres de Fraitce
pour cause de religion. Rotterdam chez J. D. Beman &
Fils 1757.
Van dit werk bestaat eene Hollandache en Engelscbe vertalina van hetzelfde jaar en bij denzelfden uitgever. Het oorspronkelijke is herdrukt te
Paris Societe Ecoles. du Dimanch a i'Agence 16 rue de
l'Abbage. 1865.
Berger ac was door aanhuwelijking verwant aan het geslacht
van Mr. J. P. Amersioord.
BERGH (PIETER" THEOD0011 HELVETIIIS VAN DEN), den
18den Febr. 1799 op een buitenverulijf nabij Zwolle gebbren,
sleet zijn eerste jeugd te Nijmegen, de woonplaats zijner
ouders, met welke hij later naar 's Hage vertrok. Daar vond
hij zijn werkkring als ambtenaar in de bureaux van het
gouvernement van Zuid-Holland, doch zwak van gestel en
lijdend aan oogziekte, moest hij vroegtijdig zijn pensioen
vragen en zijne ambtelijke betrekking neerleggen.
Van een kunstlievenden aanleg, was hij gelukkig beoefenaar,
zoowel van de toonkun6t als van de fraaije letteren; ook was
hij een uitmuntend schaakspeler. De Maatschappij tot Be,
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vordering der Toonkunst telde hem onder hare oprigters,
terwiji hij vroeger met Weiland, den vertolker van Jean
P a u 1 een Magazgn voor Loon- en schilderkunst had zamengesteld en uitgegeven, en het genootschap Oefening kweekt
Kennis benoemde hem tot lid van verdiensten, later eerelid.
Hij werd het eerst bekend in 1838 door de opvoering van
zijn berijmd blijspel de .&even.
Op de Neven volgde een kleiner berijmd blijspel in een
bedrijf, Hieronymu8 Janmaar, beide met bijval ontvangen.
In 1841 verscheen een nieuw tooneelwerk in 5 bedrijven,
dat als tegenhanger van de Nevin, de Nichten werd betiteld,
doch dat niet in dichtmaat was behandeld.
In 1853 verscheen bij A. C. Kruseman te Haarlem, een
Bundel proza en poezy, in 1860 herdrukt. Hij bevat behalve
een drietal vertalingen in proza, een 45ta1 dichtstukjes, meest
in vrolijken trant.
Na zoo buiten- als binnenlands met geneeskundigen, doch
te vergeefs geraadpleegd te hebben, werd hij eindelijk blind.
Zijn laatste werk was een Theepraatje, dat bij Ter Gunne
het licht zag.
Hij huwde in 1865 Maria Francina Brede en overleed te 's Hage den 10den Oct. 1873.
w. J. van Zeggelen schetste zijn leven voor de Maats.
van Letterk. waarvan hij lid was.
,

Zie Levensb. 1875.
BERG (SAMUEL JOHANNES VAN DEN), den 10den Jan.
1811 te 's Gravenhage geboren, werd, na de kostschool
van P. van der Veen, te Wassenaar, en drie jaren de
Latijnsche school bezocht te hebben, tot apotheker opgeleid,
ten einde wijlen zijn vader in de zaak, die reeds meer dan
honderd jaren door de familie van den Bergh gedreven
was, op te volgen. Bit geschiedde in 1814, en sedert
leefde hij tot zijn dood toe voor dat vak en de poezy,
en was hij cie medeoprigter van het letterkundige genootschap Oefening .kweekt Kennis. Ook werd hij herhaaldelijk
geroepen in 't bestuur van de Maats. Tot Nut van 't Algemeen,
en zijne daar en elders voorgedragen dichtstukken, ademen een
onafhankelijken geest en warme vaderlandsliefde.
,Hij beijverde zich" schreef ten Kate van hem, u om als
dichter het verledene aan zijn yolk voor te t lien ale leerschool der toekomst". Ook op menig ander g,ebied dan dat
der vaderlandsche herinneringen of opwekkingen, wist zijne
muze den weg te vinden of te banen, en de greep in 't voile
menschenleven, naar G ö t h e altijd belangrijk, was zijn meesterhand niet vreemd. Zijne verdiensten werden erkend door
verschillende letterkundige genootschappen, ook door de Maat-
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schappij van Letterkunde, die hem tot lid, door den koning,
die hem tot ridder van de Eikenkroon benoemde, en door
koning Leopold, die hem de Leopolds orde schonk. Hij
huwde in 1840 Maria Johanna de Kruyt, die hem 7
kiuderen, een zoon en zes dochters schonk. Hij overleed 22
December 1868.
Men heeft van hem:
Oden van Anakreon. (Met Ten Kate.) Gron. 1837.
Uitheemsche bloemen. Utrecht 1839.
De gevangene op den Kaukasus, naar P u s c h k i n. 's Gravenhage 1840.
Trudtsinde, eene legende. 1861. (Viet in den hamlet.)
Godgewijde zang en naar Th. Moore.
Utrecht 1841.
Erico IJV op • Grijpsholm.
Gravenh. 1841.
Het iicht van den Haarlem, naar Th. Moore, 1843.
.De zeeroover, naar Lord Byron. Haarlem 1843.
Edmund's Mandoline. (Minneliedrren.) Haarlem 1844.
Lama naar Byron. 1845.
.Een diclabundel voor mijn vaderland. Haarlem 1848,
Balladen en gedichten. Schiedam 1852.
Evangeline, naar H. W. Longfellow. (Met B. P h. d e
Kanter bewerkt.) Haarlem 1856.
Nieuwe gedichten. Schiedam 1856.
.Funtazy en levee. Aid. 1859.
Longfellow's gedichten. Haarlem 1861.
Geest en Bait. Liederen, Duitschiands dicitters nayezongen.
Ald. 1861.
lleden en verleden. Schiedam 1864.
De Geuzen, Epiesch gedicht, naar Seyffard. Deventer 1864.
Reintje de Vos, naar 't Horgd. van Hartman.
Utrecht 1865.
flit mijn zomer.
Schiedam 1868.
Henoch Arden, naar Alfred Tennyson. 's Gravenh. 1869.
Met W. Ho fdij k gaf hij nit : Gedenkboek des' opriyting
van het monument ter herinnering clan den volk.syeedt in

1830 en 31, 1850.
Zie zijn levensbeschriping, door W. J. van Z egg e 1 e n, in Levensb.
der Maats. van Ned. Letterk. 1869;
Hubert s en El be r ts, Biogr.
Woordenboek.

BERGSMA (CoRNELis ADRIAAN), zoon van mr. Witte in
Bernardus Bergsma en diens tweede vrouw Sjoukj e
Scheltem a, weal geboren to Leeuwarden 12 Mei 1798.
Met goeden uitslag legde hij zich toe op de beoefening
der natuurwetenschappen, eerst to Franeker later te Utrecht.
Gedurende zijn studententijd beantwoordde hij tot driemaal
toe uitgeschreven academische prijsvragen ; zoowel to Groningen ales te Utrecht en te Leiden werden zijne antwoordeu
den gouden eereprijs waardig gekeurd.
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In 1825 tot doctor in de geneeskunde bevorderd op eene
dissertatie : de Thea, vestigde hij zich als geneesheer te
Hoorn, maar werd reeds na verloop van weinige maanden
benoemd tot hoogleeraar in de wiskunde te Gent.
Ten gevolge van (le afsclieiding van Belgie, werd hij in
1831 benoemd tot hoogleeraar in de plant- en huishoudkunde
te Utrecht.
Hoew el door de omstandigheden aan de beoefening van
een geliefkoesd vak ontrukt, legde hij zich met verjongden
moed toe op de vakken van wetenschap, die hij zich thans
zag toevertrouwd. Getuige de vele geschriften, die sedert
van zijne hand het licht zagen.
Hij was in 1828 gehuwd met vrouwe Johanna The odo ra van Schermbeek en overleed in 1859. Uit zijn
huwelijk zijn zes zoons en drie dochters geboren.
Part. berigt.

BERKHOUT (AREND JAN), zoon van V o 1 k a r d u s B e r kh o u t, predikant te Schermerhorn, werd aldaar den 18d-en
October 1777 geboren. Na den dood van zijn ouders, vestigde zich zijne moeder te Alkmaar, en wijdde zich aan de
opvoeding van dezen eenig overgebleven zoon.
Hij docrliep de Latijnsche scholen en veel bregt tot zijn
ontwikkeling toe de kennismaking met Jacob Weld ij k,
toen predikant in de bedijkte Schermer, later te Bloemendaal
eindelijk te Gouda. In 1794 vertrok hij naar de hoogeschool
te Leiden en verliet haar, na zijne theologische studien
voleindigd te hebben, in 1801. In 1802 beriep hem de
Herv. gemeente van Etershem en Schardam, in 1804 die van
Woudrichem en 18 jaren later, in 1817, die van Zaandijk,
waar hij in 1856 emeritus werd.
Zijne meer dan gewone bekendheid in de theologische
wereld, bezorgde hem meer dan eene eervolle betrekking, ook
die van lid der Synode van Noord-Holland, bij welke gelegenheid hij de openingsrede in de Kloosterkerk te 's Hage
hield (1828). Bijzonder verdienstelijk maakte hij zich voor
de opleiding der jeugd en het onderwijs, inzonderheid na zijne
benoerning tot schoolopziener en tot lid der provinc. school-.
eommissie in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland,
en toen hij deze betrekking tot hooge ouderdom had bekleed,
legde hij ze, gelijk ook ziju lidmaatschap van het Nederlandsch
Onderwigers Genootschap, neder; het laatste benoemde hem
tot eerelid.
Ofschoon B e r k h o u t weinig aanspraak maakte op den
titel van letterkundige, daar verreweg het meeste wat hij
schreef en door den druk gemeen maakte in onmiddelijk verband stond tot zijne betrekking van leeraar en schoolopziener,
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eh de meeste dichtstukjes of verhandelingen van zijne hand
in tijdschriften enz. verspreid, anoniem geplaatst of slechts
met zijne initialer geteekend zijn, zoo erkende toch de Maats.
van Nederl. Letterkunde zijne verdienste als fiksch en bondig
schrijver, door hem in 1834 onder hare leden op te nemen.
Ook was hij lid van andere vooral van philantropisehe maatschappijen en ridder van de orde van den Nederl. Leeuw.
Hij is tweemaal crehuwd geweest, met Di d e r i k a He rdochter van den predikant D imin a H er anna cGeers,
derik Geers, te Loenen op de Veluwe, en met Elizabeth
van Door n, doehter van den kolonel van Doom, in
dienst van Willem V, en Jacoba Wilhelmina van
Ou wen all e r. Hij overleed den 24de" April 1858.
Van hem zijn in druk verschenen:
De spreuken van Salomon. Ben leerboek :•oor de scholen.
Gorinchem 1811.
Pit werkje is Wort na de uitgaaf door de Fransehe politie
opgehaald en zijn de exemplaren opgevoerd naar Amsterdam,
waar zij, bij de omwenteling van 1813, met het Inds waarin
zij waren, verbrand zijn.
Een vers in de lijkzangerz op D. Boot, in levee predikant
te Heusden. Ald. 1811.
Amst. 1816. De
Erumacher's cateckamus des Bjbels.
vragen tusschen zijn door B. ingevoegd.
Nog lets over het houden onzer ringsvergaderingen en
In Nieuwe bijdragen tot bevol
derzelver nuttige strekking.
dering van de kennis en verbetering van de Eeredienst enz.
D. I, st. 3, bl. 418.
Verhandeling over de vraag : wat leeren de schriften des
in
N. Verbonds van de aanbidding van den Zaligmaker ?
Krom's N. Christ. Magazijn, 2e D., le st., bl. 1.
Is het wezen of schtyn, waarkeid of dwaling, als men boven
Ald. 4e dl.,
alien het aterfbed v in een Christen roenit.
le st., bl. 64.
Proeve eener beknopte geschiedenis van het lager onderwjs
in one vaderland. Amst. 1821.
Zaandam 1824.
Gezangen bj Jezus dood en begrafenis.
De vereeniging en deelneming in zoovele goede inrigtingen
een teeken van den goeden geest in one vaderlands en
de bete wiarborg tegen het Rijk der dui8ternia. Rene
Perhandeling (anoniem), in den Recent ook der Recensenten,
17e D., No. 9.
Dat er kommer en gebrek, dat er zooveel knellende behoefle
is, is niet God, maar der me schen schuld. Ald. 1853, No. 4.
Ti oostgronden en uitzigten em ook nu by de zware ramp
des vaderlands alles goeda van tiod te verwackten. Leerr.
over At. 68, vs. 1, 2 en 5a. Amst. 1825.
►
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.Pe commissie voor de Grieken to Zaandijk aan hare medeburgers. Zaand. 1825.
De mensch een raadsel. Anoniem dichtstuk in den Rec. ook
der Recens, 19 D., No. 7.
Redevoering over de dweeperij, in van Kampen's, Magazyn voor wetens., kunst en letter. 7e dl., le st., bl. 1.
Redevoering over den invloed des Christendoms op slavenstand -en dienstbaarheid.
Nederland en de Maatschappij van Weldadigheid. Anomiem
dichtstuk. Beide in Friend des Vaderlands, le 8 ste s t .,
bl.623-59
Oejening voor jonge lieden, die reeds de scholen verlaten
hebben, voor het departement Koog en Zaandijk.
Een verslag
in Suringar's Berinneringen en wenken ter onderhou ding
van het geteerde voor jonge lieden, 3e D., 1 ste s t ., bl. 85.
Waaronz gelden doorgaans in het menschelijk oordeel meer
de gaven des verstands dan deugd en adeldona des harten?
(anoniem) in Rec. ook der Rec., 21e D., No. 1, bl. 15.
Leerrede over Psalm 7, vs. 17 en 18. Ter gedachtenis
van zijne 25jarige Evangeliedienst.
Zaand. 1828.
Voorlezing ter wijziging van den leeslust van jonge lieden,
in S tt r i n g a r 's Herinneringen enz., 3e D., 2e st., bl. 156.
Over het verband tusschen ongeloof en bijgeloof. Voorlezing,
in den Rec. ook der Rec., 22e D. p. 3. Mengelw., bl. 97.
B. F. Tydeman aan den heer A. J. Berkh,out, met Berkhout's antwoord in Rec. ook der Rec., 22 D., No. 7, bl. 269.
Nog een woord aan den heer B. F. Tydeman.
Ald., D.
22, No. 10, bl. 403.
.Redevoering over het onderscheid van grondbeginsel in de
vroegere en tegenwoordige .Nederl. opvoeding.
(Anoniem.)
Ald. D. 23, No. 10, bl. 413.

Moed en kracht werkdadig betoond, bij vertrouwen
op
Gcd, het eenige meerzeker middel tot redding des vaderlands.
Leerrede over 1 Sam. 14 vs. 6. Amst. 1830.
Voorlezing over het gebruik van zoovele wenschen in huis
en in de zamenleving, in den .Rec. ook der Becens., 23e D.,
No. 11. Mengelw. bl. 474.
Herinneringen aan den dag der openbare belijdenis voor
onze aankornende leden.
Gezangen op Jezus Hetnelvaart.
Zaand. 1834.
.Redevoering bij het 50jarig bestaan van de k/aatsch. tot
Nut van 't Algemeen.
Ald. 1835.
Het 200jarig bestaan van ons Christelyk bedehuis. Leery.
over 2 Mr. 6 vs. 20 en 21. Ald. 1842.
.Feestrede ter gedachtenis miner 25jarige Evangeliedienat
in de Hervormde gemeente van Zaandam, ever Hand.
26

vs. 22 en 23. Ald. 1843.
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Afecheid van de Evangeliebediening, mijn laatgte woord aan
4, vq. 7, 6.
de gemeente te Zaandijk. Leerrede over 2 Timoth.
Behalve kleine stukjes in de Evangelische lierkbode, het
Algem. Letterl. Maandechrift enz.
Ontleend aan 's mans levensbesehr. door A.. Beelo o, yam.
1858.
de Handel. der jaarl. verg. der Maatsch. v. Letterk.
BERKHOUT (NANNING), zoon van Victor Jacobus
Berkhout en Margaretha Jacoba Rappel, werd den
pen Maart 1784 te Malrsen geboren, en te Haarlem, werwaarts zich zijne ouders ter woon beget-en hadden, opgevoed.
Hij bezocht aldaar de Lat. school en vervolgens de akademie
te Leiden, waar hij in de theologie studeerde. Nit in 1806
tot proponent te zijn aangenomen, werd hij beroepen te Woudenberg, in 1808 te Velsen, waar hij met Mina Antonia
Hubr ech t, dochter van mr. J. J. Hubrech t, secretaris
van Leiden, en A. M. van Valk enburg (1818) in het
huwelijk trad, in 1817 te Velsen en in 1823 te Leiden, waar
hij den 2den November 1854 overleed.
Berkhout had groote verdiensten als Evangelieprediker
en heeft als zoodanig veel in geschriftes geleve r d. Zoo gaf
hij gedurende 5 jaren (1834-1838) maandelijks minstens
een stnk in het Dagboek, tea gebruike bij de huisselijke
Godsdienst, door zijn ambtgenoot J. E. V o et van Ca rn p e n
uitgegeven.
Ook gaf hij eene cpwekkende rede, uitgesproken in de algem.
vergadering van het Nederl. Zendeling Genootschap 1840,
toegpraken, door hem gehouden in de vergadering van het
Bijbelgenootschap, afdeeling Leiden, in de jaren 1831, 1833,
1848, 1853, en levensberigten van W. N. Munting en
J. E. Voet van Campen, in de Bijdrage It der Maats.
van Letterk., en van H. Cats, in de Boekzaal, in het licbt.
Zijn leven is door zijn ambtgenoot J. H. G. van I tte rs on aeschetst en komt voor onder de levensberigten der leden
van de Maats. van Ned. Letterk., waarvan Berkhout lid was.
BERKUM (HENDRIKUS VAN), .den 13aen Novemb. 1814 te
Wanswerd geboren, weri predikant te Wolsnm, te Stiens en
te Nieuw Beerta, waar hij d en 5den Nov. 1870 overleed.
Hij gaf in het Licht:
Len preek over de liefde, in de Morgenster 1852, No. 2 en 3.
De togt nair Ameland, een dichterlijk verhaal. Leeuw. 1850.

De Labadie en de .Labadisten, een bladzijde uit de geechiedenis der Ned. Herv. kerk, 2 dln. Sneek 1851.
Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der 17e eeuw. Sneek 1853.
f5choKinghuis en de Rif nieten, een bladzijde uit de geschie-
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denia van het Kosice
Leven in het Oldampt. 1730-..1750.
Ald. 1859.
Voorts vertaalde hij eenige werken over kerkgeschiedenis.
Zie Huberts en Elberts, Biogr. Woordenb.; de Boekzaal 1870
Eekhoff, Bib!. van Leeuw., bl. 233, 301.

BERLIJN (RupoLPH), uitstekend violonist, bloeide in zijne
geboortestad Groningen in bet midden der 18de eeuw. Op
kosten dezer stad werd hij naar Duitschland gezonden om
zich daar in de muziek to oefenen. Hij vestigde zich te
Mannheim en genoot er het ouderwijs van C. Stamitz, een
violonist van grooten naam. Berl ij n stierf in het laatst der
vorige eeuw.
BERLIJN (A. W.), komponist, in 1817 te Amsterdam
geboren, ontving les van B. Koch op de piano en de viool.
De hauboist M. L. K r e k zich bij Coeval te Amsterdam bevindende, nam hem onder zijne leiding. In 1839 vertrok hij
naar Leipzig waar hij veel nut had van den raad van Dr.
Flinck, een uitnemend contrepointist. In 1843 voerde hij,
op uitnoodiging van Koning Willem II, eenige zijner dramatische composities uit, waarvoor hij vereerd werd met het
officierskruis van de Eikenkroon. Berl ij n heeft meer dan 260
werken gecomponeerd, van welke verscheidene in 1844 in
het conservatoire te Brussel werden uitgevoerd. Zijne symphonie
in re majeur, aan L. S p o h r gewijd, werd te Cassel den
17den November 1857 onder directie van dezen uitgevoerd.
Berlijn was de stichter van het Muzikants-Weezenfonds
en de liedertafel Oefening heart Kunst. Hij vervaardigde
vele opera% voor het ThEratre Francais te Amsterdam en van
1836 tot 1842 werden er aldaar 12 balletten, een opera
en 3 drama's met koren door hem gecomponeerd en opgevoerd.
In 1840 stelde hij de opera Die Bergknappen, gedicht van
K ö r n e r, door van L e n n e p vertaald, zamen, en in 1842
voerde men zijn opera Proserpina op. vervolgens le Lutin de
Culloden, in twee acten, tekst van M. Ch. L o e r y, waarvan
verscheidene fragmenten op het concert, door Berl ij n den
Pen Mei 1846 te Parijs gegeven, zijn uitgevoerd. In 1847 werd
hij tot orkestmeester van de stadsschouwburg te Amst.benoemd.
Ook was hij directeur van de liedertafels Vriendschap en Kunst
en Zanglust, en overleed in Januarij 1870 te Amsterdam.
.

.

Zie Gr egoir t. a. p., bl. 14; .durst. Court. 21 Jan. 1870.

BERNARD, Hertog van SaksenWeima r. Zie Saksen
Weimar.
BERNARDI (J. H.), in 1708 of 1709 te 's Gravenbage
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geboten, 4serling van Pie ter van Dij k, sehilderde
matige portretten en overleed in 1765 of 1766 te •'s Nage.
BERNARDI (S.). Volgens Le Blanc een kunstgraveur
to Amsterdam, in • de eerste helft der 18e emir.
BERNHARDT (A.), luitenant-kolonel bij het 10de battaillon infinterie van het Nederl.-Indisch leger., muntte door
beleid en dapperlieid uit in de oorlogen op Java en Sumatra.
Hij overleed den igen Junij 1854. Het korps officieren van
bet genoemde bataillon plaatste ter zijner eere een bericht in
de Jay. Courant van 14 Junij 1856.
BERNIERA (JoHAN ANGELUS), een Italiaan van geboorte,
doch bier te lande gevestigd en van den Herv. godsdienst,
schreef:
Tijdverhaal der Nederl. Geschiedenis van 1579-1701.
Utrecht 1701. 8°.
Ilistoire Ecole siasticae a reformatione ad rostra tempora
compendium. Ultraj. 1703. Ed. 2. Ultraj. 1753.
De laatste uitgave is bezorgd door den boogie G u i 1. a b
Irhove.
Zie de Wind, Bibl. van Geschseds. Aanh., bl. 10; van Hasselt,
Gelet. *sandy., 1, 354; de B on d, Bibl. van Geschied., Aanh. bl.
10; Navoracher, D. VII, bl. 136, 285, D. VIII. bl. 18.

BERNLEF was een Friesch zanger, die in de 8ste eeuw leefde,
met zijne vrouw te Holwerd bij Dokkum woonde, en daar
wijd en zijd in den omtrek op winteravonden bij de landlieden
de groote daden der oude Friesen en die van hunne koningen
bezong. De zanger was blind en zijne vrouw riep L u d g e r,
den heiligen man uit bet Zuiden, die de armen het Evangelie
verkondigde en menige weldaad deed in hare woning, toen
deze op een Evangelische reis, ook in Holwerd kwam. Het
gelnkte L u d g e r den blinde te crenezen, en straks had hij
in hem een geloovigen broeder in den Heer gewonnen. B e r
1 e f bezocht den Apostel deze leerde hem de psalmen, die
hij an in plaats van zijne oude Wilde liederen over vete
en krijg onder zijne landgenooten zong. Hij bleef zijn
uieuwen godsdienst tot in hooge ouderdom getrouw en doopte
tijdens de vervolging der Christenen door de Saksen, 18 kin-.
deren, waarvan slechts twee in leven bleven.
Zie M o 11, Kerkgeschied. van Nederl., D. I, bl. 180.

BERM (CASPAR), de Nederlandsche Xav e r i u s, zoon van
Fra,nciscus Berse en Agnes , wend in 1515
te Goes geboren, studeerde te Leuven, verkreeg in 1536 den
rgaad van meester in de wijsbegeerte, nam dienst onder
Ka r el V in den oorlog met Frans I, die twee jaren cluurde

(09
Het lcrikslev en moede, betrok hij 'een der kluisen Van' den
berg Montserrat in Spanje en wijdde zich, onder
Benedietijuen , die den top bewoonden, aan de beoefening der
strengste boetvaardigheid. Weldra werd hij echter het kluisenaarsleven moede en begaf zich naar Lissabon, waar hij, blj een
edelman S e b a s t i a a n Moral e s, grootschatbewaarder van
Joan Ill, koning van Portugal, in dienst trad. Daar leerde
hij Ignatius P. Simon Rodriguez, een der eerste leden
der Societeit van Jesus kennen en begaf zich in 1546 in die
orde. Beret kwam hij als leekeubroeder in het noviciaat, hervatte
vervolgens zijne studien, werd tot priester gewijd, en omstreeks Jantutrij 1548 naar Figneiro gezonden om aldaar de
priesterlijke bediening te vervullen. Niet lang daarna vertrok
bij met eenige zendelingen naar Indie. Op reis had hijmet hevige stormen te worstelen, doch kwam behouden te
Mozambique, op de Oostkust van Afrika, de gewone aanlegplaats der schepen, die naar Indie voeren, aan, en verkoos
het hospitaal boven bet paleis van Ferdinand S os a,
gouverneur-generaal van het Oostelijk Afrika, waar hij liefderijk voor de kranken zorgde. Volgens zijn eigen verhaal,
was hij hun predikant, biechtvader, geneesheer, ziekenverzorger, huisknecht en kok. Na 16 dagen .op dit eiland
vertoefd te hebben, werd de reis voortgezet en den 3den Sep - tember wierp de at. Pieter" (zoo heette het schip dat de
paters voerde) voor St. Goa het anker. Terstond werden zij
door eenige paters van het Pauluscollegie ook in naam van
Franciscus Xa verius, verwelkomd. Spoedig trad Ber se
als leeraar op, terwijl hij tevens in het collegie onderrieht
gaf. Some predikte hij 5 of 6 maal in de week voor een onafzienbare schare, en haalde een groot-brahmin tot zijne leer over.
Van Goa werd ouze missionaris door den overste van 114 Pauluscollegie naar Chale, eene Portugeesche sterkte op dq trust van.
Malabar, tusschen Calicat en Tanor, gezonden, out aldaar een
huis te stichten, waar de novicen der societeit kowlen worden
gevormd, doch. X a v e r i u s, die hem op reis ontmoette, ketrde
dit plan niet goed en keerde met hem naar Goa terug, van
waar X a v e r i u s hem kort daarna naar Ormuz,, weer dam.
500 mijlen van Goa verwijderd, zond, terwijl hij zelf mar'
Japan vertrok. Hier volhardde hij in zijn moeijelijke en gewigtige taak, predikte en doopte vele Joden en Saracenen,
bezocht de kranken en trachtte alles voor alien te worden,
terwij1 hij zelf een toonbeeld van alle christelijke dengden
was, en de algemeene liefde genoot. .
Te Goa teruggekeerd, benoemde X a v e r i u s, na zijn wederkomst uit Japan, hem tot rector van het Pauluscollegie en
provinciaal van Indie. Hij ontsliep in den nacht van St.
Lucas, den 18den October 1559, in den ouderdom van 38
7*
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jaren, wadrvan hij er ruim 7 doorgebrsgt had in de Society
van Jesus en vijf in de missie.
Zis C. Berse, of de Nederl. Frapaseue Iseekius ease bijdrage tot de

geschied. v. Jesus in Indio v. 1546-53, door W. v. N., hoe. Jos. Rott. 1870.

BERTELIUS (JoBANNEs), in 1566 te Leuven geboren,
werd in 1596 abt van een Benedictijner klooster te Luxemburg en claarna van de abdij van Epternach.. Deze abdij werd
in 1596 door Hollandsche kriksknechten geplunderd en de
abt gevankelijk naar Nijmegen gevoerd, wear hij 5 maanden
later, na een betaling van 16,000 daalders, werd ontslagen.
Hij schreef o. a.:
Catalogue et series Episcoporum Epternacensium ; Historia
Iuxemburgensis etc. Een uitvoerig werk met meer kunde en
vlijt dan smaak en kritiek zamengesteld.
Hij overleed in 1607.
Zic Val. Andreas; F. Foppens.

BERTELMAN (JAN GEORGE), werd den 2leten Januarij
1762 (volgens Gregoir 1782) te Amsterdam geboren, ontving het onderwijs van den muziekmeester C. Ra n i t z op
de viool, doch door den dood van zijn vader, was hij genoodzaakt reeds vroegtijdig les te geven om in zijn onderhoud en
dat zijner moeder te voorzien.
Eigene oefening vormde hem tot een groot kunstenaar en
componist, hoewel zijne lessen hem niet veel tijd overlieten
om vele compositien te leveren.
In druk gaat van hem uit
Requiem voor drie mannenstemmen met orgel accotnpagnem.
Nissen voor vier atemmen met orkest.
Melodien d. Evang. gezangen bij de Herv. gem. v. drie stemm.
Quartet voor twee violen, alt en violoncello.
Liederen en romans, fantasia, variation enz. voor piano
forte en viool.
Hij was lid van versebillende muziekgezelscbappen, van de
de 4e kl. van het K. N. Instit. en ridder van den Ned. Leeuw.
Hij overleed den 25sten Jan. 1864 en werd in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam begraven. Zijn vrienden lieten het volgende grafschrift voor hem vervaardigen :
Juno Georgio
Bertelman
Nat. 178S, Dec. 1854.
Mus. Mag. Joist.
anima, pietate
vitae, medestia,
Ards praeatantia.
"levee magno.
Arnie. et Cult. p.
1854.
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Zie Gregoir I. a., p. 15, 16;

Verstag der algem. vergad. van het

Km. Ned. Inst.; Part berigt.

BERTELSMANN (Ca. A.), componist, geb. in 1811 te
Giitersloh in Westphalen, vestigde zich in 1829 te Darmstadt
en werd een leerling van den beroemden organist C h. R i n c k.
Omtrent lien tijd plaatste hij in een muziekaal tijdschrift voor
orgelmuziek eenige door hem vervaardigde compositien.
Eenige jaren later werd hij onderwijzer in de zangknnst
te Soest (Groot-Hertogdom van den Neder-Rijn) en in 1838
te Amsterdam, waar hij Estonia, in 1839 opgerigt, dirigeerde.
Ook deed hij zulks het groote muziekfeest in 1853 te Arnhem gevierd.
Men heeft van dezen meester vele compositien, o. a.: Drei
Elberfeld bij F. W.
Gesange far vierstimmigen Mannerchor.
Arnold: 10. Mein Vaterland, 2°. Wonne der Wehmuth, 3°.
Soldaten Trinklled.
Aurora, verzameling van koren.
Nederlandsche Liedertafel, verzameling van koren.
De dood van Willem IL elegie voor vier mannenstemmen,
woorden van J. J. Landmeter. Amst. bij Eck en Lefebvre.
Drei Gesange far eine Singstimme. Leipsich C. F. Peter s.
4 Lieder far eine Singstimme, woorden van J. Landmeter.
Amst. bij T h. J. Root haa n. Op. 22.
GlOckentone. Lied far 4 Mannerstimmen. Op. 27.
Zwei komi*che Oesange far Liedertafeln.
Op 29.
Vier Gesange fur vierstirnmigen Mannerchor. - Op. 46.
Wein-constitution, air met koor.
Nocturne fantastique pour piano.
Drei Lieder far eine Sopran oder Tenorstimme. Op. 40 enz.
De laatste jaren van zijn !even waren niet gelukkig. ln zijn
jongste Lieder stortte hij zijn hart uit in de volgende regels:
Keinen .huh m, kein Gluck
Lass ich zuruck.
Liao' nichts als Schmerzen besessen.
Hij overfeed te Amsterdam den 20sten November 1861.
Zie Gregoir, t. a. p., p. 17, 18.
BEUSECHEM (J, M. vAN), drossaard der Bataviasche
Ommelanden in 1804, sjahbandar te Batavia 1808, omgaand
regter in de Wester Afdeeling 1819, vervolgens president
van den Raad van Justitie te Batavia en, dit nog zijnde,
werd bij in 1832 door den gouverneur-generaal van den
Bosch belast met het zamenstellen eener statistieke beschrijving van Nederlandsch Indie, welke naar Nederland gezonden
werd en waartoe hem ter hulpe waren toegevoegd de gevvezen
resident van Pekalongan M. H. Ha 1 e w ij n en de hoofdcommies ter algemeene secretaxie J. P. Cornets de Groot.
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(Zie damage bet geachiedkundig t•verzigt der beoefening van
kunsten en wetenschappen in Nederlandsoh India in het
Tfidschrift van N. I. 1839, bl. 1084
Hij overleed te Batavia in 1847, en was - ridder der orde
van den Nederl. Leeuw.
Berigt.
BETMGEBARDIIS , ITENV) t zoon vanjokanmes Hendrik

B e olieslager te Breda, en Maria Mool on,ke r werd
dew soden October 1816 aldaar geboren, ontving opleiding in, het institunt van Provi 1y, kostschoolhonder eerst
te, lideirdiA en later te LIsselstein. Op 15jarigen leeftijd werd
hij geplaatst op bet notariskantoor van Roggen to Wijchen,
.,waar ,zijn, ouIste broeder toen. predikant was. Die werkzaam11,odeip sole4en weinig aantrekkelijks voor hem te hebben,
zoodat, na , ‘een verblijf aldaar van 2 of 3 jaren, zijn vader
hem in de ouderlijke woning terug nam, om in het olieslagers
bedrijf zich te oefenen ; doch ook dit beviel hem niet., In
1837 werd door . zijn vader een koffie- en aardappelstroop
fabriek te Kralingen aangekocht, die door zijn beide zonen
.(de. :andere was apotheker te Breda, doch die zaak leverde
. geem genoegzaam_ bestaan op) werd gedreven ronder de firma
gElebroeders Betz". Later, omstreeks 1848, Ili' het overlijden
van zijn broeder, en nadat het terrein der fabiiek voor een
deel door. de RijnspoorwegUaatsch. was aangekocht, werd
zij verp-laatst naar Delftshaven. In 1850 ging zij in andere
handen over.
Ondertusschen was hij in - 1841 in het huwelijk getreden
met mejufvrouw van Stayer e n, dochter eener bemiddelde
wediwe te Amsterdam. , Elij 12ragt toen zijn woonplaatst ..over
near Rotterdam, waar hij stil en gelukkig leefde, en, , daar
de werkzaamheden der fabriek niet bijzonder . tijdroovend waren, had hij gelegenheid in ovcryloed oa4 Dan zijne zucht tot
eigen oefening te voldoen. Te Rotterdam trail hij in 1849
in kerkelijke betrekking ,en leefde men hemkennen in zijn
buitte,ugewonen fauleg tot organisperen en administreeren. In
1854 werd hij lid van den gemeenteraad en tevens tot president van het burgerlijk armhuis benoemd. '
Daar wachtte he een. moeijelijke teak, waarin zijn organiseerend talent uitblonk. Niet slechts werd Loch in , dit jaar
de armenwet Uitgevaardigd, waardoor de armbesturen eene
.geheel nieuwe organisatie moesten ondergaan, mate juist
omstreeks dien tijtl is er in 't openbaar opgewezen hoezeer
-het armbestuur te Rotterdam in al zijne -deelen regeling en
orde .behoefde. De uitmuntende inrichting, waarin die tak van
openbaar leven thans, verkeert, is grootendeels zijn werk.
Groot was het deal •dat hij in 1858 en 1859 nam aan het
regelen. der gemeente finantien to Rotterdam; .00k was hij de
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steller van: het rapport der financieele eommissie, waarin aan
den raad voorstellen tot organisatie werden gedaan, die voor
een groat ideel werden aangenomen. Maar weidra wachtte
hem een belangrijker werkkring.
In 1859 moest, ten gevolge van de herziening der tabel
voor de verdeeling der kiesdistricten, Rotterdam nog een
derden afgevaardigde verkiezen voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, en zoozeer had Betz het vertrouwen zijner
stadgenooten weten te winnen, op zulk eene wijze had men
zijne talenten leeren waardeeren, dat hem met eene groote
meerderheid die gewichtige zending werd opgedragen.
Ook nu waren bet weder vooral de financieele belangen
van het vaderland, waaraan hij zich bij voorkeur wijdde. Meer
en meer schoot de overtuiging bij hem vaster wortels, dat
ons financiestelsel, vooral ook de gemeente-accijnsen, eene
belemmering waren voor de vrije ontwikkeling der welvaart
van de natie, en eene algemeene hervorming eigenlijk eene
levensquaestie was voor bet land. Vooral in de laatste redevoeringen die hij bij de beraadslagingen over de begrootingswetten in November en December 1861 uitsprak, en die als
resultant van zijne studien en werkzaamheden als lid der
Kamer beschouwd kunnen worden, blonk deze overtuiging
helder uit; zij kon gelden voor het programma van 't geen
hij, in een nieuweren en hoogeren werkkring zou hebben
te verrigten. Toen Thorbecke in Jan. 1862 voor de
tweede meal met het zamenstellen van een kabinet werd
belast, viel ziju keus onmiddelijk op B e t z, om hem tot
minister van financien te benoemen. Het vierjarig tijdvak
waarvan hij aan het hoofd der finantien stond, kenmerkte
zich door de meest doortastende hervormingen, die de schitterende zijde van het tweede ministerie Thor b e c k e zijn
geworden. De strekking van ons work gedoogt niet Betz
verder op zijn politieke loopbaan te volgen ; zulks is dan
ook reeds geachied.
Reeds voor zijn optreding als minister was Betz gewoon
voor de pers te werken. In 1857 ving hij met mr. J. A.
F r u i n en mr. P. P. Hubrech t, de uitgave aan van de

BYdragen tot de koalas van 'Mats-, provinciaal- en gemeentebestuur in Nederland, waarin menig opstel van zijn hand
voorkomt. Onmiddelijk na zijne terngkomst tot het ambteloos
leven, trad hij oak tot dit tijdschrift terug en vervolgde o. a.
zijne uitstekende financieele besehouwingen. Ook werd hij
in 't laatst van 1866 mederedacteur van het Ttydsehrift van
Nederlandsch•Indi4 waarin in de eerste afievering een reeks
van artikelen, onder den titel Bet kokniale vraagstuk van
ziju hand voorkomen. In 1867 veracheneu to 's Hage de
bekende Politick° Aesehouwifsgon, waarvan bet tweede gedeelte
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de lc
isle politiek bevat, welk uitvoerig .geschrift van de
hand van Betz is.
Hij overfeed den 20 8ten Mei 1868 en den 238ten Mei werd
zijn stoffelijk overschot naar het graf gedragen.
Zie verder van Hoe v el 1 Eau blik op het /wen van Gerardus Henri
Betz, in Tijdschrift voor Ned. /nee. 1868, bl. 419 volgg. ; de Economist, 1868, bl. 419; N. Rat. Cour., 28 Mei 1868.

BEVERVOORDE (ENGELBERT TAN). Toen de noodlottige
opstand, die in Augustus 1830 losbrak, zich nog niet deed
vermoeden en er voor den jeugdigen militair geene vooruitzigten bestonden, kreeg men berigt van den oorlog in 1825
op Java uitgebroken. Daardoor ontetond bij velen, vooral
bij jonge officieren van het leger, ook bij Bev e r v o o r d e,
de lust om zich aldaar eon betere toekomst voor te bereiden.
Spoedig onderscheidde hij zich aldaar door zijne dapperheid
en beleid, zoodat hij toen de oorlog was gegindigd, den
1 Odell Maart 1831, tot ridder van de Militaire Willem sorde
werd benoemd. Welhaast bood zich de gelegenheid aan nieuwe
laauweren te plukken.
Zoo lang de oorlog op Java duurde, had gebrek a an middelen de noodzakelijkheid doen ontstaan om ter Westkust
van Sumatra slechts defensief te ageren, doch milks had ten
gevolge dat de euvelmoed onzer vijande
n zoo hoog gestegen
was dat het hoofd des bestuurs besloot daaraan paal en perk
te stellen en aan den kolonel El o u t, die met civiel- en
militair gezag te dier Kust bekleed werd, de taak opdroeg
om het offensieve to hervatten en den vijand ten onder te
brengen. Elout vertrok dien ten gevolge in den aanvang
van 1831 naar Padang. Hij begreep dat het wenschelijk was
bij de onderneming van zulk een moeijelijke taak, zich door
een bekwaam officier als adjudant te doen ondersteunen en zijn
keus viel op Bever v o o r d e, die zich in den oorlog op Java
zoo gunstig had leeren kennen. Met veel onderscheiding nam
hij deel aan de gevechten die in de VII kotta's to Naras en
op verscheidene andere plaatsen ter Westkust van Sumatra
geleverd werden. Doch niet lang na zijne aankomst ter gemeide Kust, begreep de kolonel Elou t, dat hij van Eng elb e rt bekwaamheid en van zijne bijzondere geschiktheid om
met den inlander om te gaan, in het being van het Gouvernement, voordeeliger partij kon trekken door hem to belasten
met het civiel gezag
het regentschap Priaman. Het was
in die betrekking, °dat hij zich hoog verdienstelijk maakte.
Door onvermoeiden ijver wist hij zich hoog verdienstelijk
te maken. Door onvermoeiden ijver wist hij met voorname
vijandelijke opperhoofden correspondentie aan to knoopen,
bun vertrouwen te winnen, en velen hunner tot onderwerping

105
aan het Gouvernement over te halen, zoodat hij door overreding verkreeg, wat anders met de wapens zouden hebben
moeten gewonnen worden, en een uitgestrekt grondgebied zich
aan het Nederlandsch gezag on derwierp, terwijl hij ook door
zijn onvermoeid streven er veel aan toebragt, dat de beruchte
T o e a n k oe Nan Tj er di k van Naras, die na de overmeestering van zijne verblijfplaats, de wijk naar elders genomen
had, in 1832 bij het gouvernement in onderwerping kwam,
eene zaak welke van het hoogste belang geacht werd. Toen
daarna iu 1832 onze troepen naar Bondjol en Ran oprukten ,
bewees E n g e 1 b e r t op nieuw gewigtige diensten. Hij werkte
ijverig mede om de bevolking dier gewesten tot onderwerping
over te halen, en aan hem word de regeling van ons gezag
in die gewesten, waarvan het bestuur voor eerst met dat van
het regentschap Priaman vereenigd werd, voor een groot gedeelte toevertrouwd.
Toen in Januarij 1833 de conspiratie van de gezamenlijke
Padries en Maleijers tegen het Nederlandsche gouvernement,
te Bondjol en op eenige andere plaatsen, op eene zoo noodlottige wijze uitbrak, beyond En g e 1 b e r t zich in het landschap Rau, alwaar, order zijne leiding, te Pademan Tinggi,
eene redoute (bet fort Amerongen genaamd) was opgeworpem
Onbewust van hetgeen te Bondjol en te Loeboe—Sikaping,
alwaar onze posters afgeloopen en hare bezettingen vermoord waren, was voorgevallen, vertrok Engel b e r t met
slechts een zwak eskorte van Maduresche soldaten van Ran
naar Priaman, alwaar zijne tegenwoordigheid vereischt werd.
Dort voor zijn vertrek, ontving hij een brief van den Toeankoe
Moeda, die door de onzen tot regent over Bondjol en onderhoorigheden was aangesteld, en die hem aanraadde, om zich
op den voorgenomen tocht door een sterk geleide te doen
vergezellen, omdat hij voor den geest dier bevolking niet
durfde instaan. Engelbert stelde echter in de gezindheid
van die bevolking een te goed vertrouwen, en sloeg op die
waarschuwing, helaas ! geen acht.. Op zijn eersten marsch
naar Soender, alwaar hij des nachts verblijven moest, trof niets
bijzonders zijne aandacht. Den volgenden =igen van daar
weer afmarscherende, ondervond hij wel eenige moeijelijkheden
ter bekoming van transportmiddelen, maar ook dit baarde hem
geen wantrouwen. Op den verderen marsch naar Loeboe
Sikaping, geen kwaad vermoedende, met zijne Madurezen in
de schaduw gezeten zijnde, om van de vermoeijenis wat nit
te rusten, viel er onverwacht een schot uit het naastgelegen
woad, waardoor een der Maduresche soldaten, die voor E ngelber t stond, doodelijk getroffen werd. Ziende naar de
plaats van waar het schot gekomen was, ' ontwaarde -hij een
Padrie, die met de kwartiermuts van een jager van het late
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bataillon gedekt, weg lip. Nu begon Engelbert met de
zijnen voor het eerst kwaad te vermoeden, waarom hij den
wars& naar Loeboe-Sikaping, welke post niet meer ver of
was, met waakzaamheid ;voortzette, daar hii begreep, dat de
bevolking vijandig geworden was, het niet meer mogelijk zijn
zoude, den terugtogt near Rau te voibrengen. In de vlakte
gfskonen zijnde, vond hij &Maar een menigte Padries, welke
hem spottender wijze . toeriepen : Gaat maar near Loeboe
Sikaping, daar tult gii koelies, daar zult gij levensmiddel en
vinden! enz. Te Loeboe Sikaping aangekomen zijnde, vertoonde zich een schrikkelijk tooneel voor zijne oogen. Hij
vond onze sterkte afgeloopen, de bezetting op de gruwzaamste
wijze vermoord, en in de aldaar gevestigde infirmerie niets
dan lijken. Het hopelooze van zijnen toestand nu in zijnen
geheelen omvang inziende, daar geen terugtogt meer mogelijk
was, vergaderde Engelbert zijne. Madurezen om zich, en
bad hen, hem te verlaten, en zich van hunne militaire kleeding en wapens te ontdoen, zich te verspreiden en op zoodanige wijze ieder voor zich redding te zoeken, iets dat niet
hopeloos was, terwijl hij zich en hen alien voor verloren
field, wanneer zij bij elkander bleven, daar zij zich dan
nergens onopgemerkt zouden kunnen ophouden, en zijne
blanke kleur hem bovendien verraden zou. Maar de Madurezen waren niet te bewegen om alleen op hun zelfbehoud
bedacht te zijn ; vast besloten zij, one En gel b e r t tot het
uiterste bij to staan, en met hem te ontkomen of te sneven.
Eng e lb e.r t verliet dan met zijne zwakke, getrouwe bende,
dit akelig schouwtooneel, met het voornemen om rich zoo
mogelijk door de valid van Alahan Pandjang, langs Bondjol,
naar de Padangsche bovenlanden, alwaar onze hoofdmagt zich
beyond, to begeven. De vijand betwistte hem nu echter den
aftogt, en vervolgde hem onder een gestadig vuur, waardoor
sommige der Madurezen ligt gekwetst warden; zich met bedaardheid verdedigende, gelukte het hem echter eene rivier
op een uur afstands van. Loeboe Sikaping te bereiken, en
door. de duisternis begunstigd, in het daar achtergelegen
gebergte vge Bondjol de wijk te nemen.
Euim acht dagen zwierf Engelber t met de zijnen, van
levensmiddelen beroofd, in het gebergte road. Over dag
hidden zij zich steeds in het digste van het bosch verborgen,
terwijl zij des nachts trachtte zich naar de zijde der Padangsche bovenlanden te begeven, daartoe den loop der rivieren
tot rigtsnoer nemende. Het zwerven in de digte, bijna, ontoegankelijke bosschen, had hunne kleeding geheel vernield,
terwijl, aangezien zij niets dan bladeren en wortelen van
bonnie; en wat Wilde pisang tot voedsel hadden, hunne
kraehten door gebrek geheel waren uitgeput, en E n ge lbert
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die bovendien van geen sterke , ligchaamsbouw was, naar eene
schim geleek. Langzamerhand waren zij echter reeds ver
gevorderd, om het doel hunner wenschen te bereiken, toen
zij ongelukkiger wijze ontdekt werden door eene vrouw, welke
in het rijstveld arbeidde, en die dadelijk naar eene nabijzijnde
kampong liep, om te berigten dat zij Orang poetih (Europeanen)
gezien had. Weldra werd nu E n g e lb e r t met zijne zwakke
bende, door vermoeijenissen en ontberingen, niet meer in staat
zich door eenen spoedigen aftogt te redden
, met overmagt
aangevallen. De Madurezen verdedigden zich manmoedig, doch
het gevecht was slechts van korten duur, daar hun voorraad
patronen, die in het vorig gevecht bij Loebo•Sikapping reeds
zeer verminderd was, nu weldra geheel uitgeput werd. De
Padries openden een levendig vuur, hetwelk de Madurezen
spoedig dood of gekwetst deed nederstorten, tot dat En ge 1bert met slechts twee hunner, die door gebrek aan patronen
geen schot meer doen konden, overbleef. Deze beide Madurezen werden van achteren aangegrepen en gevangen genomen.
Verwonderd dat Engelber t, in weerwil van hun hevig vuur
niet gewond was geworden, scbreef hun bijgeloof hem onkwetstbaarheid (betoeah) toe; ofschoon slechts met een reeds
gebroken sabel gewapend, durfde geen hunner hem naderen,
maar wierpen zij hem met lansen en steenen, tot dat hij op
de knieen nederzeeg. Als over hun eigen wreedheid verbaasd,
had er een oogenblik poring plaats, maar nu trad een
hunner hoofden voorwaarts, stiet hem met geweld zijne
kris in de borst, haalde hem het hart uit het lijf, en
wierp het den zijnen toe, zeggende : uZiet dan of bet
hart van deten Europeaan anders is dan het onze." De
beide gevangen genomen Madurezen werden in den beginne
zeer zorgvuldig en afzonderlijk bewaakt ; vervolgens trokken
de Padries van hen partij om de behandeling te leeren van
de percussiebussen, welke zij op de bezetting van Bondj ol
hadden bait gemaakt. Daar de waakzaamheid langzamerhand
versiapte, ontstond er verstandhouding tusschen de onze en
deze beide Madurezen, en vormden zij het plan, om bij de
eerste geschikte gelegenheid te ontsnappen. Dit gelukte bun,
toen de Padries later naar Rau oprakten, om de onzen aldaar
aan te Casten. Bij het zwemmen over de rivier Masang,
welke zeer gezwollen was, verloor een hunner het leven,
zoodat het slechts een der Madurezen gelukken mogt, tot de
zijnen weder te keeren. Het is deze Madurees, die van het
omkomen van Engelbert en zijne lotgenooten, bij zijne
terugkomst een omstandig verhaal deed aan den luitenant
J. G. B o e l h o u w e r, die destijds tijdelijk in Indio diende,
en den luitenant Engelbert van Bevervoorde in het
civiel gezag over bet regentschap Priaman opgevolgd was
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Aan En ge lber t was kort voor zijnen dood, ter belooning van zijne ter Westkust van Sumatra bewezen diensten,
eene buitengewone bevordering te beurt gevatlen, doch hij
heeft het genoegen niet mogen genieten daarvan kennis te
dragen.
Zie H. M. Lange, Militaire Spectator, 8 D. 1840.

BEVERVOORDE TOT OUDMEULEN (Jhr. H. J. VAN),
was in 1810 officier der garde d'honneur, en werd als zoodanig in 1812 als adjudant geattacheerd aan den staf van den
Prins van Neufchatel en Wagram, waarbij hij den veldtogt
in Rusland onder N a p o l e o n bijwoonde. Hij begaf zich op
hoog bevel in Jan. 1813 tot den Prins Aartsthesaurier van
het Keizerrijk, 1:lertog van P l a i s s a n c e, Gonvern.—Gener.
der Hollandsche gewesten, residerende te Amsterdam, die,
gedurende de volksbeweging in 1813 de wijk naar Fraukrijk
nam en hem ontsloeg.
Paarop vervoegde hij zich, bij den generaal Kr aij en h o ff, bood dezen zijne diensten aan en werd terstond
tot diens luitenant-aide de camp benoemd. Hij nam ijverig
deel aan de verrigtingen en operation van den generaal als
gouverneur van Amsterdam en omliggende sterkten, ter herkrijging van 's lands onafhankelijkheid en ter benadering der
terugkeering van Or a n j e. Hij doorliep vervolgens de hoogere
rangen, een voor een tot en met dies van luttenant-kolonel,
in welken bij in 1862 werd gepensioneerd.
In 1814 was bij bij de belegering en overgave der vesting
Naarden en in 1815 behoorde t'hij tot de bezetting der vesting
Bergen in Henegou wen. Hij werd door koning Willem III
benoemd tot ridder van den Nederl. Leeuw en ontving de
irersierselen dier orde te Tilburg uit 's vorsten eigen handen.
Hij was gehuwd met E. van Westrenen van Themaat
en overfeed te 's Hage den 18deu Julij 1858.
Zie Amsterd. Cour., 21 Julij 1858•
BLAAUW (HENRI TEEIERRY DE), soon van Dirk de
Blaau W onderwijzer in de meetkunde te 'sGravenhage en
Ile dril a van der Vis, werd den 2 Pt" Julij 1818 te
'a Hage geboren. Na den dood zijns vaders vereenigden zich
eenige zijner leerlingen en vrienden om voor 'de opvoeding
van dien zoon te zorgen. Na het gymnasium doorloopen te
hebben, werd hij in 1835 als student in de godgeleerdheid
to Leiden ingeschreven en in 1844 als predikant te Gapinge
beroepen, waar hij in 1847 naar Hoorn vertrok. In - 1852
kreeg' hij gelijktijdig een beroep van Zwolle en Leiden.
Hij aan vaardde het laatste en bleef daar werkzaam tot am

109
zijn dood den 11den Mei 1858. Hij huwde in 1852 M. A.
T a k, van Middelburg, die hem met de geboorte van een
dochter en zoon verblijdde.
De B 1 a a u w was een man van buitengewone geleerdheid
en bewees zijne verschillende gemeenteu, vooral als herder,
belangrijke diensten. Hij was lid der Maatsch. van Nederl.
Letterk. Zijn vriend J. K n e p p e l h o u t schetste zijn leven
voor de Maatschappij.
Zie Handel. 1858.

BLEEKRODE (S.) in 1814 geboren, studeerde te Leiden en
werd hoogleeraar bij de Kon. Akad. tot opleiding van burgerlijke ingenieurs enz. te Delft. Hij onderscheidde zich door
Foote werkzaamheid, waarvan de talrijke door hem in onderscheidene tijdschriften geplaatste opstellen en enkele door
hem afzonderlijk uitgegeven geschriften, getuigen. In deze alle
treedt eene bijzondere rigting op den voorgrond, het scheen
niet zoozeer zijn doel te zijn door zijn schrijven der wetenschap
of het onderwijs bevorderlijk te zijn, maar meer bepaald
zijne kennis en zijne talenten ten nutte van de nijverheid te
besteden. Zijn eerste werk was zijn Technologische handbook,
dat wel is waar weinig oorspronkelijks bezat, maar dat toen
voorzag in eene behoefte, tot wier vervulling v66r dien tijd
in ons land slechts weinig of niets gedaan was. Gedurende
verscheidene jaren was hij een der hoofdredacteurs van het
Tijdschrift, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering
vlsn Nijverheid te Haarlem, later werkte hij mede aan het
Ti' schrift van de Prolksvlijt en laatstelijk nam hij geheel
alleen de redactie op zich van het Nieuwe Taidschrsft voor
de Niperheid, waarin hij het voornaamste trachtte te versamelen wat in buitenlandsche tijdschriften over de nijverheid
gevonden wordt en voor onze landgenooten wetenswaardig
kon geacht worde'n.
Het verzamelen, van allerlei statistieke opgaven op industrieel gebied was steeds zijn lievelingsarbeid en inderdaad mag
gezegd Worden, dat hij de gaven bezat van dit met talent te
doen. Gedurende 7 Jaren gaf hij daarvan het bewijs in het
door hem geredigeerd Jaarboekje, dat voor vele industrieelen
eene vraagbaak was, wanneer het te doen was om de beschrijving van nieuwe toestellen of bereidingswijzen, of als men
aangaande de productie van het een, of ander handelsartikel
statistische opgaven verlangde. Dat het hem ook aan geen talent
ontbrak van hetgeen hij zag, goed te zien en te beschrij yen,
blijkt uit zijne in het Algenseen Handelsblad opgenomen
artikelen over de Londensche tentoonstelling 'van 1861, die
later ook afzonderlijk zijn uitgegeven. Hij deed die beschrijving
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vergezeld gaan van allerlei statistische mededeelingen aangaande de productie van verschillende aldaar ten toongestelde
artikelen door hem aan verschillende tijdschriften en officieele
opgaven ontleend, die voor den industrieel niet zonder waarde
waren.
Zija onderwijs te Delft bepaalde zich tot mineralogie,
geologie en metallurgie, waarbij hij in de laatste jaren nog
de beginselen van dier- en plantenkunde voegde.
Hij overleed in het begin van Januarij 1862 op 47jarigen
leeftijd.
Schriften:
Versameling van uitgekzene verhandelingen over de leer
Groping. 1836. gr. 8°.
van de slate der kinderen.
Algemeene en bijzondere Technologie ; een handboek tot eene
wetensch. en pract. kennis van handwerken, ambachten, kunsten, manufacturen en fabrijken, volgens derzelver tegenwoordiq verband. Gron. 1842. 2 dln. Met atlas in 4•.
nieuwe verbeteringen en uitvindingen met betrekking
tot de wind- en korenmolens. Gron. 1845. gr. 8°. Met 6
platen.
Bijdragen tot de Homoepathie door S. B. en J. F. P.
Schanfeld, in vereenig. met meer geneeskundigen. Gron. 1836.
1 stuk. gr. 8°.
Jaarboekje van wetenschappen en kungen enz., onder redactie
van S. v. B. Rotterd. 1847.
Verzameling van uitgelezene verhandelingen over de leer van
de ziektens der kinderen, overgenomen uit de voornaamste
geneesk. werken en tijdechriften, door S. B. Gron. 1836. 1 st.
De tentoonstelling der nVverheid en kungen van alle volkeren, te Paris gehouden in 1866. 1-3 aflev.
De tentoonstelling der nijverheid van alle volken te Londen.
Geschiedenis en beschrOving der tentoonstelling enz.
2e verm.
uitg. 'sGravenb. 1862. roy. 8°.
.De werktuigen voor land-, tuinbouw en veeteelt. Perslag
der Tentoonstelling van landbouw-werktuigen te Londe,* in
1851, en:. 2e uitg. 1854. gr. 8°. Met houtgr.
Algemeene Encyclopaedie voor handel, scheepvaart, nijverheid
en landbouw, met betrekking tot alle handel- en oeconornische
wetenschappen, onder redactie van J. J. van Alberda, 8.
JJleekrode en anderen. Amst. 1858.
E. H Hartman, over metalen dakbedekkingen met lood,
kink, gegalvaniseerd ijzer en koper, enz. Met een voorwoord
van S. B. Amst. 1869. gr. 8°.
Opus posthumm ; bevatt. den laatsten arbeid aan het 'limo
tydschritt, gewijd aan alle takken van volksvlijt, nyverkeid,
Iandbouw, ngfinwesen handel, spoorwegen, telegraphic en
sheepvaart, onder redactie v. S. B. Rott. 1861. gr. 8°.
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Nieuw Tydschraft gewijd aan alle takken van volksvliji,
nijverlaeid, landboaw, mijnwezen, handel, spoorwegcn, telegrapkie en sckeepvaart, onder redactie van S. B.
Rotterd.
1859-1861.
Verkagen en Bleekrode, Beschouwingen over de Meekrap
bereidingen. Goor 1852. 8°.
Het praktisch volksboek. Museum voor natuur kunst en
wetenechap. Uitgegeven onder medewerking van S. B.' 1856—
1862. Sneek. kl. fol. Met houtgr. en p1.
De Volksvltjt. TOdschrift voor nijverheid, handel en scheepvaart. Uitgeg.
Zie Nederl. Spectator. 1862, bl. 17,
BLOM (Mr. GERARD THEODOOR) overleed den lsten Mei
1828, na sedert 1818 in de verschillende betrekkingen van
lid van het hoog geregtshof, van waarnemend resident van
Batavia, secretaris-generaal van het gouvernement en van
president van den mad van justitie, en laatst die van
procureur-generaal bij het hoog geregtshof van Ned. Indie,
advokaat-fiskaal bij de booge militaire vierschaar, dirigerend
lid van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen en van direkteur van het verhoogde millitaire
weduwen- en weezenfonds te hebben waargenomen. Hij was
een man van buitengewone bekwaamheden, trouw en van
een voortreffelijk karakter.
Zie javascho Courant, 1 Mei 1828.
BLUME (CAREL LuDwm), zoon van Christ iaan N
c o l a a s Ludwig Blume, koopman te Brunswi4k, en
Melusine Caroline Sophie Blume, werd den 9den
junij 1796 te Drechsler, geboren. Toen Duitschlands wakkere zonen te wapen werden geroepen om het gemeenschappelijke vaderland van de vreemde overheersching te helpers
bevrijden, kon niets den jeugdigen Blume weerhouden om
aan die roepstem gehoor te geven ; de vertoogen van zijnen
meer vooruitziendeu voogd mogten niet bates; Blume offerde
het grootste gedeelte van het hem overgebleven ouderlijk erfdeel op om zijne uitrusting te bekostigen en sloot zich als
vrijwilliger aan bij het in den bevrijdings oorlog zoo tieroemde
Liitzowsche jagercorps. Later begaf hij rich naar Nederland,
legde het voor de betrekking van militair apotheker 2e klaise
gevorderd examen of en werd den 29 step September 1814
door het geneeskundig bestuur over de Hollandache armee
tot die betrekking benoemd en den 6aen April 1815 als zoodanig geplaatst bij de ambulance voor de tweede divisie der
mobile armee in Belgic. Aan onzen beroemden Sebald
Justinus Brugmans toegevoegd, toen dezezecomu3itteer4
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werd, om nit Parijs terug te halen wat derwaarts uit Isiederlands netuurhistorische verzamelingen tijdens , de Fransche
overheersching - was te zamen gebragt, kweet Blume zich
uitnemend van zijn taak, zoodat B r u g m a n s hem aanspoorde
zich verder met de borst op de natuurhistorische en geneeskundige wetenschappen toe te leggen. Blume volgde dien
raad en werd den 9den Julij 1817 aan de Leidsche hoogeschool
tot medicinae doctor bevorderd.
Den Eden Oct. 1817 ontving hij, na afgelegd examen, zijn
diploma als officier van gezondheid 2e klasse bij de armee
of hospitalen, en werd den 28sten dier maand bij het Leidsche
hospitaal geplaatst.
Den llden Januarij 1818 eervol ontslagen met den rang
van chirnrgijn—majoor, werd hij den 28sten Maart daaraanvolgenden tot officier van gezondheid 2e klasse bij de troepen
in Neerlands Indie en den 28sten Mei van hetzelfde jaar tot
officier van gezondheid le klasse benoemd.
Kort na zijn aankomst te Batavia werd Blume aangesteld
tot adjunct van den directeur tot de zaken van landbouw,
kunsten en wetenschappen, welke laatste betrekking door den
hoogleeraar Rein w ardt bekleed werd. IJverig en weetgierig als hij was, onderscheidde zich Blume weldra in zijn
nieuwen werkking en wist zich onmisbaar te maken. Den
isten Julij 1826 erlangde hij, toen commissaris voor den
burgerlijken geneeskundigen dienst, tot welke betrekking hij
den 12den Augustus 1823 benoemd was, verlof om naar
Europa te gaan. B1 u m e had zich zijn verblijf in Indie ten
nutte gemaakt om een schat van belangrijke natuurhistorische
voorwerpen bijeen te brengen en zich daarvoor menig geldelijk
offer getroost, at zijne beschikbare oogenblikken had hij aan
het maken dezer verzamelingen, aan natuurhistorische onderzoekingen en vooral aan de studie der kruidkunde besteed.
Oorspronkelijk was Blume niet zoozeer botanicus als medicos, doch hij had veel lust voor de beoefening der natuurhistorische wetenschappen in het algemeen en voor die
der vergelijkende ontleedkunde in het bijzonder ; later door
de noodzakelijkheid gedrongen, legde hij zich met hart en ziel
op de studie der kruidkunde toe. Hij had namelijk het
wenschelijke betoogd om voor den geneeskundigen dienst in
0. I. gebruik te maken van de inheemsche planten, in de
pints van vele van verre adngevoerde, dikwijls mindeugdzame
medicamenten, die meermalen door de reis zeer geleden, ja
alle geneeskracht verloren hadden. Men sloeg acht op den
door hem gegeven wenk 'en droeg hem zelven den last op
om betreffende deze aangelegenheid het noodige onderzoek in
het werk te stellen en later bepaalde voorstellen te doen. Ten

elide zich naar eisch van deze lastgeving te kWijten, moest
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Blume de Flora onzer 0. I. bezittingen, waaromtrent its
die dagen nog zoo weinig bekend was, bestudeeren. Hij deed
dit met de gebrekkige hulpmiddelen die hem ten dienste
stonden, op een wijze, die ons bewondering afd wingt voor
zijn geestkracht, vasten wil, helderen veelomvattenden blik
en zijn uitstekende talenten. Immers, toen hij naar Europa
terugkeerde, was zijn naam als kruidkundige, door de uitgave
van eenige belangrijke werken, reeds gevestigd.
Kort na zijn aankomst in Nederland deed Blume de noodige stappen om bet plan ten uitvoer te leggen tot verwezelijking waarvan bij de reis naar Europa ondernomen had'
de uitgave namelijk op groote schaal van een werk over den
plantengroei in ooze 0. I. bezittingen, en weldra zagen de
eerste afleveringen der Flora Javae het licht. Blume schijnt
zijn voornemen om spoedig naar 0. I. terug te keeren, voorloopig uit het hoofd gesteld te hebben en dat voor goed te
hebben laten varen toen hij in 1829 door Koning W illem I
tot directeur van 's Rijks Herbarium te Brussel, met den rang
en titel van hoogleeraar, benoemd was, en hij zich den 29sten
April van hetzelfde jaar met Johann a A le t t a W i l h e
m in a Wa a r d en burg in den echt verbond. Het Rijks
Herbarium, waarvan de door Bl u m e bijeengebragte verzameling (1) de voornaamste grondslag was, werd vooral door de
zorg van J. B. F i s c h e r, daar Blume afwezig was, bij het
uitbreken der revolutie, met groote moeite gered en later naar
Leiden overgebragt. Blume wist, door zijne menigvuldige
betrekkingen, in 's Rijks Herbarium vele schatten uit allerlei
oorden der wereld te zamen te brengen, waardoor hij, wider
de krachtige medewerking der hooge regering deze belangrijke
inrigting gemaakt heeft // tot een sieraad van Nederland niet
alleen, maar van ons geheele werelddeel waarin zij naast soortgelijke verzamelingen te Weenen, Berlijn, Parijs en Louden
eene waardige plaats inneemt."
Te Leiden en des zomers op een buiten nabij Wassenaar,
wijdde Blume zich onverdeeld aan zijne kruidkundige studien
en aan de belangen der aan zijne zorgen toevertrouwde inrigting. Bij veel voorspoed was ook menige smartelijke beproeving
zijn deel ; bij vele eerbewijzen, die hij zoo buiten— als binnen
's lands mogt ontvangen, was ook hij, even als zoo menig
ander groot man, aan de miskenning van ijverzuchtigen vijanden bloJtgesteld. Gedurende zijn verblijf in de 0. I. had
Blume veel gewerkt en tot stand gebragt, reeds toen en later,
na zijne terugkomst in Europa, gewigtige diensten bewezen.
(1) De zoologische heeft B 1 u m e, tegen het genot eener lijfrente,
aan het Rijk afgestaan. Zij bevindt zich in 's Rijks Museum van Na,
tuurlijke Historic te Leiden .
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Vele waren zijne bemoeijingen in het belting van den tuin van
Buitenzorg, waarover hem het oppertoezigt was opgedragen ;
de cultures in het algemeen gingen hem zeer ter harte, in
het bjzonder echter willen wij bier vermelden, dat de kaneelen tabakscultuur zeer veel aan hem te danken heeft gehad,
dat hij zich ook bijzonder voor de vanielje en ramecultures
heeft beijverd en vooral dat hij het gouvernement heeft bewogen tot het overbrengen van den kinaboom naar Java. Ook
was hij de eerste, die het denkbeeld opperde en op de uitvoering herhaaldelijk ernstig aandrong.
Op Java was B1 u m e als kundig en ervaren arts hoog in
aanzien, steeds wordt met dankbaarheid erkent, wat hij deed
in het algemeen voor den geneeskundigen dienst in Nederl.
Judie, in het bijzonder voor de vaccinatie en ter bevordering
van het gebruik van in 0. I. voorkomende geneesmiddelen
en de geneeskuudige praktijk aldaar.
Door zijne kruidkundige geschriften heeft hij zich een blijvende naam verworven. Behalve eenige kleine stukken, gaf
hij de volgende werken in het licht:
Catalogus van eenige der merkwaardigste gewassen in 'stands
Plantentuin te Buitenzorg.
Tabellen en platen van de Javasche Orchiclien.
Bijdragen tot de Flora van Nederladsch
Enumeratio plantarum Javae, etc.
Museum botanicum Lugdono-Batavum. L. B. 1849. 8°.
Rumphia S. commentationes botnaicae inprimis de plantis
Indiae Orientalis. Amst. 1836. 44 fol.
21ntwoord aan den keer W. H. de Vriese. Leid. 1850.
Collection des Orchide'es les plus remarquables de ltArchipel Indien et du Japon. Amst. 1858. Livr. 1 et 1. Avec pl.
colories, een gedeelte der Flora Javae.
Flora Javae et insularum adjacentium. Nova series cum
Amimaginibus rnajore ex parte naturae coloribus expressae.
steiod. 1859. fol.
stirpium ex8.
Museum Botanicurn Lugduno-Batavum
oticarum novarum vel minus cognitarum ex vivis ant siccis
brevis expositio et descriptao, L. B. 1850-57. Ib. 8 Maj.
Opheldering van de inlichtingen van den Heer F. JungKuhn. Leyd. 1859. 8°.
Het zijn vooral de Flora Javae en de Rumphia, welke de
bewondering van geheel de beschaafde wereld hebben verwekt ; de voortzetting van eerstgenoemd werk is het laatste
gewrocht van zijne hand, dat hij de wetenschappelijke wereld
ten beste gaf; daarvan zagen 12 afleveringen het licht, die
uitsluitend zijn gewijd aan de behandeling van de merkwaardige orchideen, waaraan hij reeds vroeger zijne krachten beproefd
had en tot wier kennis hij zeer belangrijke bijdragen leverde;

de = daarbij behoorende platen zijn, met eenigzins gewijzigden
Fransehe tekst, ook afzonderlijk, onder den titel van Choler.
Orchideis, etc. uitgegeven.
Blume heeft gedurende zijn Leven veel eer genoten. De
Leidsche senaat schonk hem in 1845 honoris causa den titel
Hij
van Matheseos magister en Philos. Natur. doctor.
was commandeur en ridder van verschillende orden, met
meer dan eene medaille vereerd, lid van de Konink. Academie
van Wetensch. in Nederland, der Koninkl. Academie van
Wetensch. te Stockholm, het Fransche Instituut, de Caesarea
Leopoldino-Carolina, der Academia Naturae criuosorum, der
Holl. Maats. van Wetensch. te Haarlem, der Linnean Society te
Londen, der Societas Caesarea Naturae Curiosorum Mosquensis,
van het Kon. Botan. Gesellschaft te Regensburg, der Societas
Medico-Botanica Londinensis, der Natuurk. Vereeniging in
Ned. lndie, enz.
Blu me overleed den sden Febr. 1862, eene weduwe en 7
kinderen nalatende. Zijn portret vindt men voor de Flora
Javae.
Zie Ned, Spect, 1862, bl. 57; Annales Acad. L. B. 1862.
BOCKHOLTZ (J. VAN) werd 18 October 1816 benoemd
tot commissaris om het bestuur van Banjermassing op zich
te nemen. Hij kwam er den 2 3sten November en werd
door den Sultan goed ontvangen. De staat van zaken was
er ellendig. Het fort bevatte slechts bouwvallige huizen ,
die. op instorten stonden, de kazernen waren zoo slecht, dat
de troepen in een peperpakhuis gelegerd moesten worden,
het residentiehuis was in een onherstelbaren toestand. De
Engelschen hadden alles verwaarloosd, het kruid medegenomen, de affuiten der kanonnen lagen in stukken gebroken, een troep bannelingen zwierf rond, zonder toezigt,
geheel aan zieh zelf overgelaten. Eer aan eenige verbetering
te denken viel, moest van Bock ho 1 tz eene overeenkomst
met den Sultan hebben tot stand gebragt. Zoodanig contract
werd op. den 1 5t" JAnuarij 1817 gesloten. Daarop werd door
hem het bestuur georganiseerd en J. B. Benoit tot adsistent resident aangesteld. Deze bragt van lieverlede in
alles orde en regelmaat. V an Bock h o 1 t z keerde naar
Batavia terug toen den goeden gang van zaken voldoende
verzekerd was.
In Junij 1818 werd hij ook naar de Westkust van Borneo
gezonden. De vorsten te Pontianak en Sambas hadden zelf
verzoeht, dat op die plaatsen eene Nederlandsche bezetting
komen mogt. Van Bo c k holtz verrigtte hier echter weinig,
daar hij meestal ziek was, hetgeen hem belette om met
voortvarendheid te werk te gaan. Hij werd derhalve terug8*
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geroepen en in November 1818 vervangen door den majoor
N a h n i j s. In het jaar 1819 was hij te Batavia lid der
hoofdcommissie van verponding.
Zie Levenseheis P. G. van Overstraten,
211 noot.

door M i j e r -Brocha m.

1840-44. bi.

BODEL NYENHUIS (Mr. JOHANNES TIBERIUS), noon van
Everardus Bodel Nyenhuis en Magdalena Henrietta Luchtmans, werd den 2 &den Nov. 1797 te Amsterdam geboren, bezocht de Latijnsche scholen te Leiden,
onder rector Bo s s e, werd in 1812 aldaar als student ingeschreven en koos tot verkrijging van het doetoraat in de
regten tot onderwerp zijner dissertatie de Juribus Typographorum et Biblioporum in regno Belgico. L. B. 1819. Bij
gelegenheid zijner promotie schreef B i l d e r d ij k, wiens voorlezingen over de geschiedenis des vaderlands hij had bijgewoond,
een gedicht. Na zijn promotie kwam hij terstond op het
kaiitoor van L u c h t m a n s, maar trad eerst met zijne weerderjarigheid in Jan. 1821 op als deelgenoot in diens oudenen nienwen boekhandel en drukkerij, waarin hij 30 jaren
werkzaam is geweest en ook in deze betrekking was hij een
ijverig voorstander der fraaije wetenschappen, die sinds voor
velen een vruchtbare vraagbaak was door zijne uitgebreide
kennis. Alles wat door Luchtmans in die jaren werd
uitgegeven, ging door zijne handen en is door hem veel
vermeerderd en verbeterd geworden. Zoo maakte hij o. a.
een uitvoerig register op Siegenbeek's Gesch. der lloogeschool en de Table des Matieres op de Archives van G r o e n
van Prinsterer.
Na anderhalf jaar deelgenoot in de zaak van L u c ht m an s
werkzaam te zijn geweest, trad hij den 14den Augustus 1822
in den echt met Sophia Theodor a, oudste dochter van
den hoogleeraar H. W. T y d e m a n. Op deze huwelijksverbindtenis vervaardigde mevrouw B i 1 d er d ij k een gedicht.
Na haar dood, 20 Juli 1825, trad hij 10 April 1829 in een
tweedehuwelijk met Cornelia G-erardinaBrillenburg,
aan wier zijde hij 39 gelukkige jaren mogt beleven.
Had hij geene kinderen in zijne beide huwelijken; met
vaderlijke zorg verzorgde en behandelde hij zijne verzameling
portretten en houtsneeplaten, plaatsbeschrijvingen en kaarten,
aan de uitbreiding waarvan zijn levensdoel scheen verbonden
te zijn. Hij was een echte verzamelaar, een liefhebber bij
wien de goede en verkeerde gevolgen van de liefhebberij
zich ongestoord konden ontwikkelen. Ale bemiddeld man kon
hij, zonder zich opofferingen te getroosten, veel geld besteden
tot aankoop van. prenten en kaarten, waartoe zijn werkkring
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in de zaak van Luc ht mans hem ruimschoots de gelegen.heid hood. Daarenboven werd de uitstekende verzameling
atlassen en kaarten van alle deelen der aarde van den baron
van Heeckeren van Walien in 1834 bij verkoop zijn eigendom
en hij bleef zijn collectie tot ziju dood toe vermeerderen en
uitbreiden. Dat hij voor de cartographie bouwstof en kennis
bezat is door hem betoond in 1839, toen hij zijne 63 kaarten
van de provincie Utrecht met v an der Monde en in 1846
met Eekhoff 115 kaarten van de provincie Utrecht, na 8
jaren zoekens, beschreef en beoordeelde. In 1851 gaf hij
de lijst zijner 46 kaarten van Drenthe en in het Jaarboekje
der Posterijen die van zijne postkaarten en afstandswijzers
van zijn land. Van 1854 tot 1873 leverde hij aan den Belgischen kapitein der genie A. du Jar din aanvullingen op
diens lijsten van Belgische kaarten ea plattegronden in die
jaren gedrukt; want daar B o d el lange jaren voor de afscheiding van Belgie had verzameld, bezat hij 30 portefeuilles van
die gewesten. Nog deelde hij in 1861, naar aanleiding van
een prijsvraag, een lijst van kaarten en platen net betrekking
tot waterrampen mede.
Ook schreef hij twee uitvoerige verhandelingen over kaartteekenaars en graveurs, die over Floris Balthazar en zijne
drie zonen , in 1845 als correspondent der 2e kl. van het
led. Instit. voorgelezen en de in 1851 bij de MaatNed.
schappij van Fraaije kunsten voorgedragen, over den kaartteekenaar en graveur Pieter _Bart.
Behalve zijne beroemde verzameling van kaarten, bezat
B o d el eene uitnemende bibliotheek en hoe goed een gebruik
hij er van maakte, toonen, behalve zijne verslagen en beoordeelingen, registers, rapporten en kleinere mededeelingen,
Levensberigt van Mr. P. van Musschenbroek in Hand, der
Maussch. v. Letterk. 1824, bl. 38; lionst- Letterb. D. II,
bl. 67, 68.
Over hct ontzet van Leyden van Jac. Zevecotius, in Mnemes.
3e reeks. I. bl. 229-255.
Opgave van beschryvingen der gewesten, steden en plaatsen
in het Kon. der Ned. Met 2 vervolgen, in Friend der Vaderlands. 1830, bl. 205-207 ; 1831, bl. 188-215; 1834,
bl. 863— 893.
1anteekeningen vaa den Leidschen Hoogleer. Ev. Bronckhorst, rakende de Gesch. der Boogesch. van Leiden.
Eerste
gedeelte. 1591-1595, in Akad. Tijdschrift. I. 1830, bl.
223 —230.
Leven van Joachim Bodel, in Konst- en Letterb.
1833.
I. 309—.313.
Over den Nederl. Geschiedschrijver Jacques du Clercq. Ald.

1832. II-171-114.
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Lets over St. iievess Monsterkerk to Zierikzee.
A1d.1889.
II. 810 320.
Dr.• Johannes Smetius als Nederd. dichter, in Kist en
RoVaards Archief voor Kerlegeschiedenis. D. IV (1838), bl.
2S7 230.
Over het leven en de letterk. verdiensien van Frederik
de Houtnian, in N. Werk. d. Maatsch. der Nederl. Letterk.
D. III, 2, bl. 301 340.
Over Augustinus van Teylingen, in Konst
en Letterb.
II. 223.
.De wederopneming van Pierre Ainsle in de gemeenschap
der Herv. Kerk, nadat hij in de hitte der geloofsvervolging
in Frankrijk dezeive had afgezworen. in Kist en Royaards
t. a. p. D. VI (1835), bl. 259 260.
Lisle alphabcrtique d'une collection de portraits d'imprimeurs,
libraires, fonduers de caractei es d'eprenvcs. Leid. 1830
1868. 7 Lest es. 4°.
Over de uitspanning der voormalige Galdebroeders, in Schull
en van der Hoop's Bydr. Mengelw. V. 83.
lets over de watvisJiaardige die' en .op de Listen van Nederland gestrand of gevangen, in Konst- en Letterb.
1836.
I. 153--156, 163 169, 331 335.
Liist van den letterarbeid van Dr. B. A. Nauta, in Hand.
der Maatsch. van Letterk. 1839, bl. 12 14.
Over Jac. Zevecodus' Latijnsche treurspelen Maria Stuarta
en Maria Graeca, in Willems Belg. Moe. III. 293 396.
Nog iets over de Van Langren's (of Langeren's), in Konsten Letterbodo. 1840. I. 257 275.
Merkwaardig stuk betreffende de Nederd. Herv. gemeente
to Keulen in 1619 en bijzonderheden van den predicant Nic.
de la Banque, in Kist en Roijvards Archie,. X. 385 397.
Levensbijzond.rheden van den Nederl. Geschiedschrijver
Joh. Poutanus, meest geput uit deszelfs Album, in Hijkoffs
Bijdr. II. 88 109.
Brief van 27 Aug. 1840 aan Dr. W. R. van Hoevell,
inhondende nalezingen op tene verhandeling getiteld: Geschiedkundig overzigt van de beoefening van lcunsten en Wetenschappen in Nederl.-Indie, in Tijds. v. Neerl.-Indie. III
jaarg. 2e dl., bl. 154 167.
lets over Guillaume of Willem Mostaert van Alkmaer.
in
Z. en N. Holl. Alm. 1845, bl. 167 172.
Over de Nederlandsche landrneters en kaartgraveurs en
kunstgraveurs Eloris Balthasar en zijne 3 zonen, in Instituut.
V. 1845, bl. 216 .367.
De Evangelie-bestriding der Protestantsche lichtvrienden in
Noord-Duitschland, ten spiegel voor de Hervormde, ja voor
geheei de Protest. Kerk in Nederl.
Leiden. 1845.
-
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Bjvoegsel tot Miners Abdij van Marienweerd ; over een
oude kaart van 1664, in Kist en Roijaards Archief. D. V.
bl. 231

-

232.

Een standbeeld voor Graaf Jan van Nassau 1, in Konsten Letterbode. 1846. II. 100 105.
Twearlei gebed van de voormalige Directie van den Le-.
vantschen handel en Navigatie en Middellandsche zee, weleer
to Amsterdam gevestigd, in Kist en .Roijaards Archief.
D.
-

VI, bl. 492

-

494.

&taken betrefende de beschuldiging tegen de leer en de
beroeping van Ds. A. Rutgers van der Loef, ingeleverd bij
het klassik. bestuur van Leyden. Leyden. 1847. 40.
Waar ligt de Anna-Paulowna polder, in 0. G. Heldring.
de A. P. Polder. Awst. 1847. le aanhangsel, bl. 36, V 41.
Nog iets over Henrik Piccardt en Naschrift tot lets over
B. Piccardt, in Gron. Volks. Almanak. 1847, bl. 809 112
-

en 140.

Toevoegsel tot een stukje van Prof. Lewis over de beoefening der aardrijksk. in Nederl., in Konst- en Letterb. 1848.
I. 193-196.
Geteekende en gegraveerde portretten van Mr. W. B i 1derd ij k. Ald. 1849. II. 179-185.

Levensberigt van D. P. (G.) Humbert de Superville en van
F. A. T. Baron van Reifenberg. Handel. der Maats. van
Ned, Letterk. 1849, 1850.
Verhand. over de verdiensten van den Leidschen graveur
P. Bast, in Hand. en Meded. v. d. Maatsch. v. Ned. Letterk.
1852, bl. 89

-

110.

Bewijzen van Christel. liefde door beroetnde Nederlanders
aan Roomsch Catholieken, bovenal aan Jesuiten missionarissen
in de 17e eeuw (in N. Amerika) betoond, in Christ. Stemmen. 1852.

Levensberigt van F. W. van Mauvillon, in Handel. v. d.
Maatsch. d. Ned. Letterk. 1852. 82, 83.
Naamlijst der afgestorven leden v. d. Maatsch. van Ned.
Letterk. 1&52.
Rectification de la Description d'un plan topographique de
Gond., in Messager der Sawa. histor. de Belgiq. d, 1855. p. 3.
Levensberigt van A. Brown, in Handel. v. d. Maatsch. enz.
1856. 78 .83.
—

Levensberigt van Mr. Nicol. Corn. Witsen, in Nijhoil s
Bjdr. D. X, bl. 260 279,
Die Buchheindler Familie Luchtmans in Leiden, in Lempersz.
Bilderhefte zur Geschichte des Bucherhandels Köln.
Liefr.
-

IV. fol.

Levensberigt van W. Stevens, in Handel. v. d. Maatsch.
enz. 1857. 176-183.
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Jonas Nichailius, aerate pred. d. Ned. Here. Gemeente op
Menhattans of Nieuw Amsterd., in Kist en Moll. lierkhist.
Archie f. D. I. bl. 365-388. In het End. overgezet door
den gezant van N. Amerika te 's Gravenh. H. O. Mu r p h r yLatijnsche laandelsbrieven door het handelshuis S. en J.
Luchtmansop het einde der 18e eeuw naar Spanje gesehreyen. Facsimile.
Brieven van den Zweedschen kanselier I. A. Salvius aan
Hugo de Groot met inleiding van J. T. 13, N., in Handel.
v. d. Maatsch. 1862, bl. 91-130.
Bijvoegselen op Jonas Suyderhoef; Verzeichniss seiner Kupferstiche beschrieben von Johann Wusain in Truien, in Naumann's Archly. fur die Zeichn.-Kunste. Leipz. 0 vergenomen
door Dr. A. van der W i l l i g e n in zijne Aanteek. over
Haarlemsch sanders. Haarlem 1866, bl. 192-204.
Aandeel aan het Reperto ,inns der verhand. en bydragen
betrefende de geschied. des vaderlands, uitgegeven door de
commissie voor geschied. en oudheidk. van de M. v. N. L.
Leiden 1865, 1878.
Aandeel aan het reg'ster van Dissentateinnen en Oratien
ezzz. Leiden 1866.
Bibliogr. plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden. Amst. 1862, 1868.
Beschrijv. v. d. graveerkunst, votrstellingen van den slag
van Heiligerlee van 1513 tot 1869, in Bijdr. v. d. geschied.
en oudheidk. van de Prot. Groningen. VI D. 1 aflev.
Levensberigt van Dr. L. J. F. Janssen, in Handel. v. d.
Maatsch. v. L , tterk. 1869.
Daarenboven behoorde hij tot de medewerkers van v. d. A a's
Biogr. Woordenboek, redigeerde hij met zijn schoonvader H.
W. T y d e ma n, de Me serie der Mnemcsynz en gaf vele
artikelen in de Navorscher en elders.
Bodel was lid van vele letterkundige zoo in als buitenlandsche gencotschappen. Groot was de verplichtilig die vooral
de Maatsch. van Ned. Letterk. aan hem had, zij benoemde
hem bij het viercn van hun eeuw feest tot eerelid.
Hij overfeed te Leiden den 8sten Januarij 1872, in den
ouderdom van 74 jaren. Zijn portret bestaat in steendruk en
photografie. vermaakte zijne rijke collectie kaarten en
platen aan de biblbtheek der hoogeschool te Leiden.
Zie W. D. du - Rieu, Levensberigten der Alaatsch. van Nederl.
Letterkunde, 1873; Dr. J. L. C. Wijnmalen, in Ned. Spect., 18
Januarij 1872; T. Muller, in zagemeen Adresboek v. d, Nederl. Boekhandel, Amst. 1873, 18e jaarg.; Huberts, Elberts enz.; Biogr.
Woordenboek d. N. en Z. Ned. Letterk.

BOEIJE (Mr. IMAN) bekleedde verschillende betrekkingen
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was in het laatst van zijn leven staatsraad in buitengewonen
dienst en hoofd-administrateur bij het departement van financien. Hij was commandeur der orde van den Ned. Leeuw,
ridder der orde van St. Wlademir 3e kl., commandeur der
orde van Konstantijn met de ster, commandeur 3e kl. van de
Guelpen orde, commandeur der Danneborgs orde van Denemarken en der orde van de Zon van Perzie ; ridder der 2e
kl. van tie ster der orde van den Rooden Adelaar van Pruissen
en van de IJzeren Kroon van Oostenrijk. Hij overleed 17
Febr. 1860 te 's Hage.
Part. berigt.

BOEKEN (JoHANNEs), zoon van J ohannes Di rk Mey nd e r s B o e k e n, van Witmond in Oost-Friesland, en Ma r g ar et ha Jan s van Leu ni nge n, van Amst., werd den 15den
Oktober 1668 te Amsterdam geboren, door 1)o. Henric us
V o s tot de studie opgeleid, en begaf zich in het laatst van
1686 naar de hoogesehool te Giessen, verwisselde deze een
jaar later met die van Jena en bezocht ook in 1690 die van
Leipzig. Pas in het vaderland teruggekeerd werd hem reeds het
beroep naar de Luthersche gemeente te Monnikendam aangeboden. Twee jaren later (1692) werd hij met het lot tegen W
k e n s van Haarlem te Rotterdam beroepen. Terwij1 hij aldaar
in dienst was werd de gemeente door hevige twisten verscheurd,
en hem op eene synode te Amsterdam een stoot toegebragt,
aan de gevolgen waarvan hij den 19den October 1697 overleed, in den ouderdom van 29 jaren. Den 258ten October
werd hij plegtig in het graf der gereformeerde predikanten
bijgezet en des avonds van dien dag door den Amsterdamschen
leeraar H. V o a eene lijkrede op hem gchouden. Het ontbrak
ook niet aan rouwklagten, tranen, treur- en twistgedichten,
lijkpligten, lijkgedachtenissen, enz.
Hij gaf in het licht :
Nolulen opgestelt bij forme van Relaes, van 't gene can
hem, als gecommiteerde van de Rotterdumsche gemeente, ter
synodale vegadering tegenwoordig zijnde tot Amsterdam is
wedei varea op den 26 Junin 1698. Troost-dicht aan de
Lutherschen kerk binne4 de stud Gouda over het afsterven
van den Eerw. Godzal. Weigel. Ileere D. Laurentius Lange.
Rotterdam 1697. 4°.
Zie H, V o s, Paulus; heylige onversehilligheyt in Leven of in sterven.
Rott. 1697. 4° ; J. C. Schultz Jacobi, Geschied. d. Ev. Luth. Gem.
te Rotterd., bl. 166-214, 419.

BOB RS (M. F. W.) was M e e r man 's letterkundige
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vriend en eerste advocaat der Oost-Indische Compagnie. Hij
averieed in 1816.
BOERS (L. A.),, luitenant, onderscheidde zich door de verdediging van de Lunette St. Laurent bij het beleg van Antwerpen, 1832. flij werd later bij het Indisch leger overgeplaatst,
deed zich aldaar als een dapper officier kennen en was de
oudste kolonel bij de infanterie en kommandant der eetste
militaire afdeeling op Java, then hij in 1862 overleed.
Zie. Bosscha, Ned. Heldendaden te land. D. 111, bl. 764.

B o ESEKEN (SUSANNA MARIA), den 12den Maart 1821
te Lunteren in Gelderland geboren, huwde van Velthove n,
kapitein ter koopvaardij, met wien zij in 1861 naar Cheribon
vertrok, waar zij den 23sten Jan. 1866 overleed. Zij was
geene onverdienstelijke romanciere en dichteres. Verscheidene
harer novellen plaatste zij in tijdschriften, en hare losse gedichten o. a. in de Evangelie Spiegel: Maria en Martha,

Gelderland, Tydstroom,

enz.

Afzonderlijk verschen van haar :

Twee gevangene op het slot van den Bergh. 's Hage 1848.
Alomenon, Een geschiedk. verhaal. Schiedam 1851.
oorspronkelijk Nederlandech verhaal uil den
grofelijken tVd. Amst. 1852.
Zie Huberts, enz. Biogr. Woordenboek.
BOESEKEN (MIJNALDINA ADRIANA ANTOINETTE), zuster
der voorgaande, den 12den Junij 1825 te 's Heerenberg geboren, was eerst pleegzuster en daarna adjunct-directrice in
de cellulaire . gevangenis te Amsterdam, waar zij den 23sten
November 1871 overleed.
Zij schreef:
.De Reegzuster. 's Hert. 1854.
Judas de Maccabeer. Ald. 1856.
Geerke van den Eltenpae.
Amst. 1862.
Een verhaal op waarheid gegrond. Ald. 1862.
Voorts plaatste zij verschillende losse gedichten en prozastukken in den Evangeliespiegel, Maria en Martha en Tijd-

stroon.
Zie Huberts t. a. p.
BOETSELAER (Mr. PIETER AEXANDER Baron vAN), in
1758 te Amsterdam geboren, was seen man in vele wetenschappen ervaren, van vaste trou w, heilige beginselen van
godsdienst, regt en pligt, nooit wankelende, zoo wel edel
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door verdiensten als door geboorte, den eerenaam van verdienstelijk burger waardig."
Hij bekleedde de betrekkingen van vice—president van het
amortisatie—syndicaat, lid van den raad te Amsterdam, curator van het Athenaeum en der Latijnsche scholen, hoofdbestuurder en voorzitter van den raad van bestuur van de
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, president van
de sub—commissie van weldadigheid, en was kommandeur der
orde van den Nederl. Leeuw. Hij overleed te Amsterdam
den 28sten Oct. 1826 in den ouderdom van 68 jaren.
Zie "but. Cour. 20 Oct. 1826.

BOGAE1tDE VAN TER BRUGGE (Jhr. ANDRg J EAN
Louis Baron VAN DEN), den Pen Jnlij 1787 te Gent geboren,
was de noon van Andre Franc ois Eugene en Maria
de Larebeeke van ter Brugge, en werd door een
gesupprimeerd kloostergeestelijke, die den eed van haat tegen
het koningschap geweigerd had, in de Vlaamsche, Fransche
en Latijnsche ta'.en en door een Vlaamsch schilder in het
teekenen en schiideren onderwezen. Zoodra de Nederlanden
van de Fransche overheersching bevrijd, zich onder eenen
scepter vereenigd zagen, werd hij in 1816 lid der provinciale
staten en der ridderschap van Oost-Vlaanderen. Den &len
Julij 1820 werd hij burgemeester van Waesmunster, waar hij
zich met zijn ouders gevestigd had. Twee jaren later werd
hij distrtctscommissaris van het Land van Waes en vestigde
zich to St. Nicolaes ter woon. Wat hij in die beide betrekkingen tot stand heeft gebragt, daarvan strekt bijna elke
bladzijde zijner Beschrijving van het Land van Wises tot
getuigenis. In 1828 werd hij tot districts- en militie—kommissaris naar Gtent verplaatst. Hier vond van den B ogaerde meer tijd voor zijne lief hebberij studien, bouwde er
een geheel nieuw huis, begon zich meer bepaald op toe te
leggen een kabinet van schilderijen te verzamelen. Naauwelijks
was hij echter voor goed te Gent gevestigd of koning Willem I,
bij wien van den Bog a e r d e om zijn practischen geest
en gematigde denkwijze gunstig bekend was, benoemde hem
den Ven Febr. 1830 tot gouverneur der provincie NoordBrabant. Naauwelijks was hij met het beheer van dit gewest
bekend geworden of de Belgische revolutie brak uit en hij
was in de gelegenheid bewijzen te geven, dat hij met hart
en ziel de belangen van den koning en het oude Nederland
was toegedaan, zonder de moeijelijkheden te ontzien, welke
hij als Belg van geboorte en grondbezitter in Vlaanderen
te verduren had.
Ondanks de tegenkanting kweet hij. zich steeds in zijne
hooge betrekking, als ware hij een geboren Nederlander, en
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°riving hij van den koning menig WA van persoonlijke
hoogacbting. Zoo werd hij in 1831 ridder, in 1840 kommandeur der orde van den Nederl. Leeuw, in 1 838 staatsraad
en in 1840 kamerheer des konings. Besloten rich met zijn
gezin duurzaam in ons vaderland te vestigen, kocht hij in
1835 de grondheerlijkheid Heeswijk en Dinther aan en herbouwde het oude kasteel., zoodat de buitenmuren met
allerlei beeldhouwwerk uit den voortijd versierd en het inwendige geschikt werd tot eene verzameling vau schilderijen,
oud- en zeldzaambeden, alles smaakvol bijeengebragt, terwijl
al de vensterramen met oud geschilderd glas voorzien waren.
Tot Ran zijn dood ging hij voort zijn ridderlijk verblijf met
allerlei kunststukken en oudheden te voorzien. Bekend als
schrijver over het district St. Nicolaes, voorheen het Land
van Waes, vond bij hem het alnzoek van vele zijden gereeden
ingang om ook eene statistieke beschrijving der provincie
Noord-Brabant in bet licht te geven. Een prospectus van
dit werk werd in 1833 rondgezonden. De staat van oorlog
waarin wij oils -bevonden deed deze onderneming staken. Doch
hij stoud aan het hoofd eener commissie die het plan ontwierp
tot een provinciaal genootscbap van kunsten en wetenschappen,
dat • hij den 8 8ten Maart 1837 met eene retie inwijdde. In
1842 werd hij eervol nit zijn ambt ontslagen en op dienzelfden dag tot oppersehenker en groot-officier van het huis
des konings benoemd. Sedert trok hij zich op zijne goederen
te Heeswijk err Dinther terug, wijdde zich geheel aan den
landbouw en de beoefening van kunsten en wetenschappen.
Hij overleed den 12den Jan. 1856, in den ouderdom van
67 jaren. Hij huwde den Sleten Februarij 1821 jonkvrouwe
Eugenie Therese Barbe Gislaine der erfridders Papelans, graven de Morghoven, gezegd van der Strep e n. Hij was eerelid en lid van vele binnen- en buitenl.
genootschappen van kunsten en wetenschappen, landbouw,
nijverheid, ens. Zijne levensgroote afbeelding versiert een
der wanden van het gebouw van 't prov. Brab. Genoots.
en, door den directeur der teekenschool D. Dubois op steen
gehragt, voor den Amanak voor de prov. Noord-Brabant van
den jare 1839 den 258ten jaarg.
Hij schreef :

Bet district van St. Nicolaes, voorheen Land van Waes,
provincie O.-Vlaanderen, bschouwd met betrekking tot deszelfs
natuur-, staat- geechiedkunde, gevolgd door eene bjzondere
beschr#ving van dice stad, dorp of yemeente in hetzelve
gelegen. St. Nicolaes 1825. 3 dln. 8°. Met afbeeld.
Froef op de aanmoediging en uitbreiding der linnentoeverijen
in Ooet-Vlaandercn. Gent. 12°.
Rapport no la culture et la manipulation de la 9arance,
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a la Societe d'Agriculture et de Botanique a Gand, in
Messager des Scienses et des Art8 de Gand, pour l'annee
1828.
Vlugtig overzigt der geschiedenis van Belgic en die van
Polen, toegepast op de tegenwoordige gebeurtenimen tot 1
Jan. 1831. 's Bosch 1831. 8".
Essai sur l'importance du commerce, de la navigation et
de l'industrie dans les provinces, formant le Royaume des
Pays-Bas, depuis les temps les plus recules jusqu' en 1830.
La Ha3e et Brux. 1845. 3 vol. 8°.
Ook in het Nederduitscb :
Proeve over de belangrijkheid van den handel, de scheepvaart en de nijverheid in de gewesten die van 1813-1830
uitmaakende het Kouingrijk der Nederlanden, uit de bests
1830.
bronnen en van of de vroegste ttyden tot den jare
's Hage 1845. 8°.
H erm a us, vindt men onder de
Zijn leven, geschetst door C.
1858; Huberts, in Biogr.
Levensber. d. Maass. v. Ned. Letterk.
Woordenb. ; Pantheon Biograph. Unvers, 1856 ; Jonrnal de Gand du
Y Fevr. 1820; de ztardbol, Beschriiv. der Nederl. bl. 578; Geschiedbl. 81.
en dardrijksk. beschrtjving van Noord-Brabant,

BOGAERS (ADRIANUS), zoon van Frans Bogs e r s en
Maria Elisabeth Guicherit, werd den Wen Jan. 1795
te 's Gravenhage geboren, bezocht vroeg de hoogeschool,
promoveerde op zeslien-jarigen leeftijd te Leiden in de regten
en werd terstond advokaat. Nevens de regtsgeleerdheid
beoefende hij de wiskunde, waarin hij als landmeter een goed
examen aflegde. Achtervolgens werd hij benoemd tot regter
en tot onder-voorzitter der arrondissements-regtbank te Rotterdam. Den uden Julij 1828 trad hij in den echt met
Maria Elisabeth Gleichman, die hem op 31 Mann
1829 een zoon en dochter nalatende, ontviel. Eerst in
1832 op 37jarige leeftijd deed Bo gaers zijne intrede in de
letterkunde met een dichtstuk Volharden (11 Novemb.1832),
een klein gedicht, dat een man openbaarde in wien de podzy
en het kloekste verstand met de rijkste vinding vereenigd
waren. Eens het ijs gebroken zijnde, bruischte Bogaers
als 't ware de poezywereld in. In 1855 gaf hij Jochebed,
/men tafereel tintelend van gloed en gevoel, prachtig van
versbouw, getuigende van ongemeene meesterschap over
vorm en taal". Weldra volgde de tocht van Heetnskerk naar
Gibraltar, door de Holl. Maatsch. met goud bekroond. Dit
keurig gedicht werd 5 jaren later gevolgd door Adams eerstgeborene, Oat gewrocht meer tweespraak dau verhaal, is zoo
kiesch ale; dichterlijk in fiksche alexandryne gelijk zijn Jockebed behandeld, waarmee Bogaer s de reeks van gedichten
van langeren adem besloot."
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Op dezen trite van , dichtstukken ,volgden, na eau tijdruinte
van 16 jaretx, drie bundels tot het verhalende yak behooreude.
In 1856 verschenen zijne Ballades en Romancen, waarvan
hij in 1862 eene tweede nitgave bezorgde, doch ruimschoots
verrijkt . met andere soortgelijke stukjes, zoodat het een nieuwen
bundel mag heeten, en den veranderden titel van. Balladen
ten voile rechtvaardigt. Reeds in
Sri andert dicktstukjes
1852 waren zijne Dichtbloemen uit den vreemde verschenen.
In 1859 sloot Bo ga ers zijne dichtbundels met de Gedichten,
ffeene geurige verzameling, eene terugspiegeling van wat
geestigs, wat vernuftigs, wat luimigs door hem ook was geschreven." In 1851 bekroonde de Koninkl. Akademie van
Belgie zijn overheerlijken Lierzang ter nagedachtenis van de
konivgin van Belgie. In 1857 verschenen : Bet Met.ilen
Kruis 27 Aug. 1856, in 1857 Toll _no (bij den dood van
Toll en s), by de onthulling van het standbeeld van Tolle=
(24 Sept. 1860), Jubelzang 1813-1863. In 1871 gaf N.
Beets, Bogaers gezameVe gedicliten, zooveel mogelij k naar
tijdsorde gerangschikt, in 2 din. in het licht. Op lateren leeftijd
hield hij zich bijzonder met de taalstudie .bezig en verrijkte
hij de Taalgids met vele bijdragen, die met anderen door
prof. Brill te Rotterdam in 1872 onder den titel van
Taalkundige optellen werden in bet licht gegeven.
Van Bogaers werkzaamheid op taalkundig gebied, getuigen ook zijne glasariums op dichters de XVII eeuw, a. o.
op de werken van van A nn a Bij n s, V on del, Bilderdij k,
van welke eenige door den druk aan het publiek zijn medegedeeld.
Voorts bestaat er van zijne hand eene Ferhandeling over
de uizerlijke welsprekenheid, die door de Holl. Maatsch. werd
bekroond.
Bogaers was een vurig beminnaar van reizen, heeft bijna
geheel Europa doorkruist en overleed den 1 lden Augustus
1870 te Spa, eene dochter, jonkvrouwe Elize Boga ers,
nalatende.
Hij was ridder van den Ned. Leeuw en lid van vele letter-.
kundige genootschappen, o. a. van de Maats. v. Ned. Letterk.,
op wier verzoek F. A. Snellaer t zijn leven beschreef, die
voorkomt onder hare Levensb. van 1871.
Zie ook }In berts, enz., Biogr. Woordenb.; Schotel, Tollens en

zijn tijd; Spectator 1870.

BOIJE (HENRI CUs).

Zie Boie

endrik).

BOIS (LODBWOK HENDRIK DU), den 22aten Mei 1786 te
Heusden geboren, werd op 12jarigen leeftijd ala kadet ge-
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piaatst hij het eerste bataillon Bataafsche artillerie, met
bepaling van de lessen aan de artillerieschool te Breda bij
te wonen. Hij verkreeg den 15den April 1802 den rang van
tweeden luitenant bij dat bataillon en den lfiden Julij daaraanvolgenden dien van eersten luitenant bij het Indische
leger en vertrok naar Suriname. In 1806 keerde hij naar
het vaderland terug, werd aldaar ingedeeld in het vaste corps
artillerie, en in 1808 kapitein tweede klasse bij bet Koninkl.
corps der artillerie en genie. Bij de aanhechting van Holland
aan Frankrijk in 1812, benoemde de keizer hem tot kapitein
der artillerie le kl., in 1814 verkreeg hij een eervol ontslag
uit Franschen dienst en wijdde sedert zijn Leven aan zijn
vaderland. In 1817 werd hij majoor, in 1820 luitenantkolonel, in 1830 kolonel.
In 1802, 1803 en 1804 nam hij deel aan de krijgsbedrijven in de kolonie Suriname, werd door de Engelsche krijgsgevangene gemaakt en nam na zijn ontslag (1816) achtereenvolgend deel aan de krijgsverrigtingen in het Hessische,
Hannoversche, Zweedsche, Pommersche en Saksische, van
1806-1810. In 1810 was hij bij de verovering der vestingen Hamelen en Nieuwerburg, kommandeerde hij de artillerie
in de linie van Amsterdam, het front van Noord-Holland
en, bij het Fransche Leger geplaatst, werd naar het leger van
Portugal gezonden.
In 1811, 1812, 1813, 1814, nam hij deel aan de voornaamste veldslagen en gevechten in Spanje en had het bevel
over de artillerie in de belegerde citadel van Begonne, toen
hij den Franschen dienst verliet. In 1815 nam hij deel aan
de veldtogt met en van Frankrijk, diende gedurende den
opstand in Belgie in de Citadel van Antwerpen, bij het mobiele leger. Na zijn pensioen verkregen te hebben, vestigde
hij zich to s'Bosch, waar hij in Julij 1867 overleed, in den
ouderdom van 81 jaren.
.

Part. berigt.
BOJONS (CRISTOFFEL GODLIII3) was in 1807 Kapitein aide
de Camp en in 1808, tijdens Daendels, Majoor Kommandaut
van fort Lodewijk, bij Soerabaija.
Later opgeklommen tot Kolonel, keerde hij in 1821 naar
Nederland terug en verongelukte met de Arinus Marinus
volgens het verhaal daarvan in de Javasche Courant van
17 Maart 1821.

Part. berigt.
BILT LA MOTTE (CORNELIS VAN ERLACH VAN DEB),

zoon van Mr. Zyw ert Diederik van der Bilt la
Motte en Perina van Loo, werd den 8 Augustus 1828
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te 'sliertogenbosch geboren, vertrok met zijn ouders met ter
woon naar s'Gravenhage, later naar Goes en eindelijk, nadat
bun niet aanzienlijk vermogen tot niet was versmolten, te
Bezoijen in Noord-Baabant. Hij werd eerst bij den Haagschen boekhandelaar K. F u h r i besteld. Toen deze gefailleerd was, kreeg hij eene plaatsing bij eene Engelsche Maatsehappij, die zich ten doel stelde indijkingen te bewerkstelligen aan de Z. 0. zijde van Zuid-Beveland in den omtrek
van Fort Bath. Doch welhaast moest hij ook deze betrekking vaarwel zeggen en zich naar Noord-Brabant, waar zijn
ouders zich gevestigd hadden, begeven. Hier begat hij zich
om in zijne bthoefte en die zijner ouders te voorzien, tot het
schrijven van novellen, terwij1 hij tevens, eerst bij de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, vervolgens bij bet Haarch Dagb'ad.
later te Brussel bij een courant werkzaam was, later werd
hem de redactie van de Rosendaalsche Courant opgedragen.
Hij was lid der Maatsch. van Nederl. Letterk. en overleed
den 8111en October 1868.
Zijne talrijke novellen en schetsen vindt men in Europa,
de Vaderlandsche Letteroefening,Neder!and, Holland, Vergeet
my niet, Almanak voor het goede, Gelderland, enz.
Afzonderlijk verschenen :
Het oude hull (n eene vertelling voor meisjes. 1855.
Een kerkgang te Tilburg.
1855.
De roman van Blijdenhoeven, benevens andere verhalen en
gedichten. 1857.
Wandeling op de Delftsche tentoonstelling van oudheden.
Ao. 1863.
Schetsen over Java. 1858, enz.
Hij vertaalde ook uit het Engelsch fan Ashferd Owe n,
Georgine, Drietal novellen uit den vreemde.
Otilia Wildermuth,
Nora, een levensbeeld nageschetat.
Zie zijn levensberigt door Dr. W ij nmale n, in Bjjlage tot de
Hand. der Maatsch. van Ned. Letterk. 1869 ; Hubert s, Biogr: Biogr.
Woordenb.

BINGER (GERsoN), violonist, zoon van L.
a r, in
1774 te Amsterdam geboren, ontving zijn musikale opleiding
van P r o e g e r te Amsterdam, en liet zich op zeven jarigen
leeftijd aan het Hof te 'sHage hooren. Hij onderscheidde zich
vooral in de uitvoering van zware stukken, op het eerste
gezigt, had een uitstekend geheugen en speelde de studien
der groote meesters van zijn tijd uit het hoofd.
Hij verloor vroeg zijn vader en was genoodzaakt naar
Duitschland te vertrekken om in zijn onderhoud te voorzien.
Te Mannheim speelde bij met den beroemden odie
tti
♦ erbaasd was over Binger's spell

12 9
Te Amsterdam teruggekeerd, huwde hij, ging naar tonden en keerde van daar naar Amsterdam terug. Pooh ziju
talent was zeer afgenomen, en daarenboven werd hij doof.
Hij keerde in 1841 naar Louden terug en overleed eenige
tijd later. Van 16 kinderen overleefde hem slechts 'Sen.
Zie Gr,
egoir, p. 19.
BISCHOFF (BENJAMIN), gen eraal-majoor, kommandant van
het Indische leger, werd den 22sten Sept. 1787 te 's Gravenhage geboren. Zijne ouders, later verhuisd naar Loenen, waren
Benjamin Bischoff en Catharina du Moulijn. Zijn
vader behoorde tot den militairen stand, doch had het daarin
niet verder gebragt dan tot den rang van sergeant. lntusschen
had de jeugdige Benjamin door zijn gunstigen aanleg,
de aandacht op zich gevestigd van den generaal J a n ss e n s, door wiens bemiddeling hij in 1801 als cadet bij het
le bataillon mariniers en in 1802 als zoodanig bij het 9e
bataillon jagers geplaatst werd, welk laatste bataillon met
dien generaal, na den vrede van Amiens tot gouverneur van
de Kaap de Goede Hoop benoemd, in datzelfde jaar derwaarts
vertrok. Op den 25sten Maart .1805 werd de cadet Bischoff
toen nog Been 18 jaren oud, tot tweeden luitenant bij dat
corps benoemd, woonde als zoodanig in 1806 de verdediging
van de Kaap tegen de Engelschen bij en kwam, nadat die
kolonie door de onzen verloren was, tengevolge der deswege
met den vijann geslotene capitulatie op 11 Junij 1806 in
het moederland terug. Reeds op den .20sten Jalij van dat
jaar zag hij zich weder in dien rang bij het 3e regiment
jagers geplaatst, doch die plaatsing werd op 17 Februarij
1807 gevolgd door de benoeming tot eersten luitenant
adjoint bij den staf van den als gouverneur-generaal naar
Indie bestemden generaal Daendels. De oorlog met Engeland maakte het destijds noodzakelijk, dat de derwaarts
bestemde officieren den overtogt deden op schepen onder
onzijdige vlag. De eerste luitenant B i s c h o ff deed hem
uit dien hoofde in dat jaar over Noord-Amerika, op een
schip Bier natie en werd spoedig na ziju aankotnst te Batavia
en wel op 16 Mei 1808 benoemd tot kapitein-adjudant
bij het regiment dragonders op Java, welke benoeming den
24sten Junij 1809 gevolgd werd door die tot luitenant-kolonel
bij hetzelfde regiment. Hij had toen den ouderdom van 22
jaren nog niet had oereikt. vEene schoone loopbaan voorwaar, maar ook geheel den man waardig, die ze betrad."
In dien rang woonde hij den veldtogt in 1809 en 1810,
onder de onmiddelijke bevelen van den gouverneur-generaal
Da end e Is tegen het rijk van Bantam, bij en werd hij, bij
het nemen eener vijandelijke batterij aan het hoofd van
9
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Pet'je na4 Pandeglang, zwaar aan den
zijn eseadron te
linkerarm en in de linkerzijde door een geweerkogel gekwetst,
met dat gevolg, dat die 'arm steeds stijf is gebleven. In 1811,
then de Engelschen eene landing te Batavia deden, onderscheidde
hij zich herhaaldelijk door zijnen koenen moed en onder anderen
door bet redden van den generaal A l b er ti, die de vijandelijke troepen op den weg naar Meester Cornelis voor de
zijnen aanzag, doe') zijne vergissing bespeurende, zijn paard
omwendde, waarop de vijand hem een salvo uit de geweren
nazond, waardoor de generaal elf wonders bekwam, van het
paard- stortte en gevaar liep krijgsgevangene te worden. De
luitenant-kolonel B is choff, zich met zijn escadron in de
nabijheid bevindende, vloog op den vijand in, dreef dieu terug
en ontzette den reeds omsingelden generaal, die daardoor behouden in het kamp te Meester Cornelis terugkwam. Na de
capitulatie van Jatra in dat jaar, werd de luit.-kol. Bischoff
als krijgsgevangene, welk lot hij met zooveel anderen deelde,
over Bengalen naar Engeland gebragt, alwaar hij bleef
tot dat in bet einde van 1818 Nederland het Fransche juk
afgeworpen en het zijn plaats ale onafhankelijken staat in de
rei der volken hernomen had. Alstoen keerde ook hij naar
het vaderland terug en werd op 20 Februarij 1814 als majoor
bij het 8e bataillon landmilitie geplaatst. Op 17 September
1814 kreeg hij eene benoeming tot luit.-kol. bij het late
bataillon van het 5de regiment van linie, bestemd naar Indie,
doch N a p of eon I in Maart 1815 van Elba in Frankrijk
teruggekeerd zijnde, zoo werden de troepen naar Oost- en
West-Indie bestemd, tot eene brigade gevormd en bij het
leger te velde gevoegd, door welke omstandigheid de init.kol. Bischoff l'het beleg van Quesnoy en Valenciennes met
zijn bataillon bijwoonde, doch reeds in Aug. 1815 naar zijne
vorige garnizoensplaats, Haarlem, was teruggekeerd, waarna
het insehepen der troepen naar Oost-Indie aan den Helder
in .October en het uitzeilen op den 2 Viten dier maand plaats
greep.
De luit.-kol. Bischoff werd met het grootste gedeelte
zijns bataillons op Z. M. lienieschip de .Amsterdam" lucrescheept en bereikte Batavia met dien bodem den 17den M e i
1816. Twee maanden later vertrok hij aan het hoofd van
400 man van dat bataillon als kommandant naar Makassar.
De Engelschen waren aldaar destijds met de Bonieren in
oorlog, doch bij de komst der Nederlanders hielden de laatsten
zich stil aoodat er gedurende het verblijf van den luit.-kol.
Bischoff, dat voortduurde tot in April 1818, aldaar niets
belangrijks voorviel. Hij benuttigde intusschen zijn ledigen
tijd, leergraag als hij was, tot vermeerdering zijner weten,

ecbappelijke kennis, vooral omtrent het wapen der artillerie
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en was op I Januarij 1817 benoemd tot 2de kolonel en op
20 September van dat jaar (alstoen 30 jaren oud) tot komn3andant van het 5de regiment infanterie. Bij zijne terugkonist
op Batavia in Mei 1818 aanvaardde hij het bevel over dat,
geheel uit Europeanen bestaande, 2000 man sterke regiment
en werd op 23 Junij 1818, ingaande van 9 December 1817,
hij betzelve beuoemd tot kolonel. Op 20 Julij 1818 werd
hem de betrekking opgedragen van inspecteur der troepen,
in welke hoedanigheid hij onmiddelijk eene inspectie hield
over het leger op Java en in de Molukken. In het begin
van 1819 te Batavia teruggekomen, trad hij aldaar in het
huwelijk met Elizabeth van Heemskerk van Beest,
oudste dochter van den kolonel ter zee van Hee mske rk
van Bees t, uit welk huwelijk een zoon en twee dochters
zijn gesproten; zijnde die zoon als eerste luitenant der genie
te Palembang noodlottig om het leven gekomen.
In datzelfde jaar nam de sultan van Palembang zulk eene
werkdadige vijandelijke houding tegen de Nederlanders aan,
dat het noodig geoordeeld werd eene sterke expeditie derwaarts te zenden, waarvan bet opperbevel aan den schout-bijnacht W o 1 t e r bee k, opgedragen, terwijl dat over de daartoe
behoorende landmagt aan den kolonel B i s c h o ff toevertrouwd
werd. Die expeditie had geen gelukkigen uitslag en de
kolonel keerde met bet grootste gedeelte der troepen, die
geen deel hadden gekomen in de gevechten, als moetende de
vijandelijke batterijen eerst door de zeemagt vernield en tot
zwijgen gebragt wordeu, hetwelk niet gelukt was, naar Batavia terug, alwaar hij bleef tot in April 1821, toen hij
hetzelfde bevel verwierf bij de tweede expeditie tegen Palembang, onder het opperbevel van den generaal—majoor D e
K o c k. Intusschen was ook door de komst van den generaalmajoor van G e e n, die benoemd werd tot kommandant der
infanterie en cavallerie, de betrekking van inspecteur der
troepen ingetrokken en de Bischo ff weder geplaatst bij het
18e regiment infanterie, het voormalig 5de.
De tweede expeditie tegen Palembang liep gelukkiger af,
en de overwioning was volkomen en te danken aan het beleid
en de gepaste maatregelen van Bischoff bij bet landen der
troepen en het bestormen der vijandelijke batterijen, niet
minder aan den bedaarden moed, waarmede hij die hagehelijke onderneming bestuurde, waarbij een sloep, waarin hij
zich beyond, zoo lek werd geschoten, dat hij zich door het
zwemmen naar eene andere redden moest. Z. M. koning
Willem I beloonde hem voor die gewigtige diensten door
de benoeming tot ridder der Willems Orde van de 3de klasse.
Van die expeditie in Augustus te Batavia teruggekomen,
bleef hij aldaar aan het hoofd van zijn regiment, zonder
9*
.
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deel te nemen aan de intusschen plaats hebbende kleinere
oorlogen op Sumatra, Borneo en elders, tot op het laatst van
1824, wanneer er gednrende het verblijf van den gonv.-gen.
van der Cap ellen te Makasser hevige onlusten met Boni
uitbraken. Hij werd toen benoemd tot gouverneur en militaire kommandant van Makasser en vertrok derwaarts aan
het hoofd van 1000 man om voorloopig en tot de komst
van den generaal-majoor van Gee n, opperbevelhebber van
de gansche expeditie, dat kommandement nit te oefenen,
terwijl hij eerst later en wel op 30 Julij 1825, toen Boni
getuchtigd was, de civiele betrekking van gouverneur aanvaardde. Ook aan die tuchtiging nam de kolonel B i s c h o ff
als kommandant der eerste kolonne een werkdadig deel en
de generaal van G e e n gewaagde van hem in zijne rapporten
met den meest mogelijken lof, hetwelk voor beide]] te prij.
zeuswaardiger was, dewijl het bekend was, dat zij over de
wijze van het voeren van dien oorlog zeer in gevoelens verschilden. Evenzoo kon de kolonel Bischoff, als gouverneur
van Makasser, zich niet vereenigen met de bezuinigende
maatregelen van den kommissaris-generaal Du Bus de G
sign i s, die hij als zeer schadelijk en onhoudbaar voor dat
gouvernement beschouwde en hij besloot zoowel om die reden,
als omdat hij door eene hevige buiksongesteldheid, de spruw,
die deerlijk zijne krachten ondermijnde, aangetast was, om
eervol ontslag uit zijne civiele en militaire betrekkingen en
pensioen te verzoeken, welke beide hem bij gouvernements
besluit van 5 Junij 1827 werden toegekend, waarop hij zich
met zijne familie te Batavia den 18aeu November van dat
jaar aan boord van het particulier schip tSchoonverbond"
naar Nederland inscheepte en den 10aen Maart 1828 aan den
Helder aankwam.
In Indie iniste men Miter ongaarne den wakkeren, beleidvollen, moedigen krijgsman, op wien menigmaal het oog
geworpen was, als ten voile berekend voor de moeijelijke
taak tot beeindiging van den in 1825 op Java uitgebrokene,
zoo kostbaren, steeds voortdurenden oorlog. Bij zijn kortstondig verblijf te Batavia, voor zijn vertrek flair Nederland,
bood de kommissaris-geueraal D u B us de Gi zig ni e s, die
hem toen eerst leerde kennen en waardeeren, hem onder nadere
goedkeuring eene benoeming tot generaal.-majoor, kommandant
van het Indische leger aan, doch hij moest uithoofde van den
ongunstigen staat zijner gezondheid, tot welker herstel een
koel klimaat geeischt werd, dit aanbod van de hand wijzen.
Intusschen werd hij in Nederland, voornamelijk ten gevolge
van szhrijven uit Indie, spoedig aangezocht om die betrekkin g
werkelijk te aanvaarden. Zijne gezondheid eenigzins hersteld
nam hij die aau, werd daartoe bij Z. M. besluit van
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11 September 1828 benoemd, vertrok reeds in December met
Z. M. fregat ,,Nehalennia" weder naar Indie, onder vergunning de Kaap de Goede Hoop aan te doen, er zoo noodig eenigen tot verder herstel zijner gezondheid te verblijven, waarvan hij slechts voor een korten tijd gebruik maakte en kwam
d en 13den Mei 1829 te Batavia aan. Doch niet dadelijk kon
hij zich naar het leger te velde begeven. Verre van hersteld
te zijn, had zijne ziekte zijne krachten gedurende de rein
nog meerder ondermijnd en hij rust noodig. Hij bleef te
Batavia tot in het begin van Julij, doch hij kon het verlangen om de eervolle task, die op hem rustle, te volvoeren,
niet langer wederstaan, hoe zwak hij ook nog was. Hij begat*
zich op rein naar het leger te velde, hij bleef tiSn dag te
Buitenzorg, bij den kommissaris-generaal D u Bus de G izigni es en vertrok toen naar Tjipannas, waar hij een
hernieuwde aanval zijner buikziekte kreeg. De daar aanwezige adsistent-resident en inspeeteur der koffijkultuur F ische r, geleidde hem daarop naar Tjanjor, te zijnen huize,
alwaar hij binnen 24 urea, in den ouderdom van nog geen
4 2 jaren, bezweek.
"De generaal B i s c h off was krijgsman met hart en ziel,
echter zonder eene te overdreveue vooringcnomenheid met
zijnen stand. Hij had zich zelve gevormd, want leiding en
opvoeding waren hem in zijne jeugd weinig ten deel gevallen
en niettemin bezat hij veel wetenschappelijke kennis, vooral
in het krijgskundige, was zeer belezen en de Engelsche,
Fransche en Hoogduitsche tales waren hem evenzoo eigen
als zijne moedertaal. Streng in zijne bevelen, doch tevens
hoogst regtvaarlig en billijk, daarbij beleefd jegens zijne on dergeschikten, in den hoogsten graad bezorgd voor hen en
het welzijn van den soldaat tot in de geringste kleinigheid
nagaande en behartigende, was hij door alien, die onder hem
gediend hebben bemind. Moedig in het veld, doch bedaard,
koen, beleidvol, zelfs in de hagchelijkste oogenblikken van
het gevecht, een stoutmoedig ruiter tevens, zoo bezat hij alle
vereischten van een voortreffelijk generaal. Hij voerde eene
pede pen en had voor zijnen tijd veel kennis van Indische
zaken. Ook waren zijne inzigten omtrent de Iudische staatkunde meerendeels juist en gegrorid. Bekend met het karak ter van de Bonische vorsten door zijn vroeger verblijf to
Makasser en vooruitziende, dat daardoor, vooral ten gevolge
van den trotschen acrd, die ben bezielt, groote botsingen bij
de komst van den gouverneur-generaal aldaar ontstaan zouden, die bloedige gevolgen konden hebben, zoo was hij de
eenigste, die in 1824 den baron v an der Cape 11 en afried
zich derwaarts te begeven, in tegenovergesteld geval een
geduchten oorlog voorspellende. De tijd leerde, dat hij gelijk
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had en zijne inzigten omtrent het ,gouvernement van Makasser zijn mede door den tijd bevestigd. Onwillekeurig boezemde hij alien die hem naderden eerbied en hoogachting
voor zijnen persoon in, welken indruk verhoogd werd door
ziju schoon, mannelijk gelaat en geevenredigde, eenigzins
gezette, meer dan middelmatige gestalte, terwij1 zijne gewoonte
om, te voet zijnde, zijnen stijven linkerarm steeds op den
rug te doen rusten, zijne uit de natuur eenigzins trotsche
hooding eerie statigheid bijzette, welke dien on willekeurigen
indruk nog vermeerderde. Strikt eerlijk in al zijne daden en
handelingen, stierf hij onvermogend."
Part. berigt.

BOEKE (JAN), den 14 April 1805 te Zaandam geboren,
werd tot zijn 19de jaar voor den handelstand opgeleid, leerde
vervolgens gedurende anderhalf jaar de Latijnsche en Grieksche
talen bij Ds. van der Le e, doopsgezind leeraar op een
naburig dorp, werd in 1824 kweekeling aan het Doopsgezind seminal ie te Amsterdam, in 1829 proponent, gedurende
een half jaar doopsgezind leeraar te Nijmegen, in 1830 te
Amsterdam. Hij huwde Jenny de Stoppelaar Blijdensteim en overleed op den huize Ithijn en Vecht te Breukelen, den 9 Juli 1854.
Bo et e was een uitmuntend herder en leeraar, meest werkzaam
op maatichappelijk gebied, en zeer bemind bij zijne gemeente,
oprichter der Louise-bewaarschool te Amsterdam, lid van het
hoofdbestuur van het BiPelgenootschap en van het Nut van
't Alge.meen.
Hij gaf, bebalve een paar Nuts-Verhandelingen, (Schuite-

praatje over de beleefdheid. — Over het dierenplagen. —
lets over ooze wijze van begraven), in het licht
llandleiding bij het onderwijs in de christelijke geloof- en
pligten-leer. Amst. J o h. M ulle r 1851 2e dr.
Schriftuurlitike Katechismus. Ald.
Benvondige ea beknopte Handleiding by de voorbereiding
tot den doop. Ald. 1841.
Part. berigt.

BOG AARDT (FREDERIK), adsistent resident te Palembang,
geboren op de vaste kust van Indie, te Chinsurati, van waar
zijn wader, met het geheele gezin, in 1826 naar Batavia
overkwam, Coen on ze bezittingen op de vaste kust, volgens
het Londen's traktaat van I7 Maart 1824, aan Engeland
waren overgeven. Na bij de algemeene secretarie tot eersten
kommies te zijn opgeklommen, werd hij in 1836 aangesteld
tot adsistent - resident te Palembang. Eerst verloor hij er
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Peccato tot Doctor der Godgeleerdheid bevorderd werd , welk
geschrift te Franeker 1618 in 4°. het licht zag.
Niet lang na zijne promotie , den 7deu October 1619 werd
L'EMPEREUR tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en in de
Hebreeuwsche taal aan de Harderwijksche Hoogeschool aangesteld. Ofschoon hij als zoodauig veel werk maakte van de eerste
bediening , was echter de hoofdinrigting zijner studie de Oostersche taalkunde. Na ongeveer acht jaren te Harderwijk beide
vakken met roem onderwezen te hebben , werd hij naar Leiden
beroepen als Hoogleeraar der Hebreeuwsche en Chaldeeuwsche
taal, onder den titel van gewoon Hoogleeraar , en aanvaardde
zijnen post met eene redevoering de Linguae Hebraeae Dignitate
et Militate. (Lugd. Bat. 1627 4°.) In 1633 werd hem bij
het onderwijs der genoemde talen , nog de tank opgedragen
om tegen de Joden te schrijven , van waar hij den zonderlingen
titel van Hoogleeraar der Joodsche verschilpunten zal verkregen
hebben. Niet lang mogt echter de Leidsche Hoogeschool zich
in zijn licht verheugen , daar hij reeds den lste Julij 1648
overleed , nadat hem kort te voren het Professoraat der Godgeleerdheid tevens was opgedragen. In 1639 werd hij door
Graaf JOHAN 1VIAURITS , Gouverneur van Brazilie , tot Raad aangesteld, welke eervolle benoeming evenwel geene andere invloed
op zijne .bedieningen aan de Hoogeschool uitoefende , dan dat
hij er in meerdere of mindere mate door belemmerd werd in
zijne overige bezigheden.
WEINTGEN DE WITT
L'EMPEREUR was in 1622 gebuwd met
van Amsterdam. Eene voortreffelijke afbeelding van hem hebben
JOHANNES ,
wij aan J. SUYDERHOEF te danken. Zijn broeder
eene dochter van den Hoogleeraar
,
ABIGAEL
THIJSSEN
die met
gehuwd was, was eerst predikant te Lei
ANTHONY THIJSSEN ,
derdorp , later te Brielle, eindelijk te 's Gravenhage , waar hij
den 22sten Augustus 1637 overleed in den ouderdom van 42
jaren en begraven werd in de klooster kerk , in welke tegen
den noordmuur aan de oostzijde van den predikstoel een gedenkteeken ter zijntr eere is opgerigt.
zoo wel eigene
De gescbriften van CONSTANTIJN L'EMPEREUR,
als door hem bezorgde, zijn behalve de genoemde
ERPENII Gram matica Chaldaeica , Syra et Aethiopica , Talniudis Babylonici codex Middoth , Amst. 1628 12°. herdrukt ,
Lugd. Bat. 1630 , 4° , 1659 , 8°.
SJOMARI Lyra Davidi8 , Lugd. Bat. 1628 , 4°.
Lugd. Bat. 1630. 4°.
Tractutu8 Middoth , sive de mensura
et
aliorunt,
commentatio
in
Jesaicum Hebr. et
ABRANIELIS
Lat. Lugd. Bat. 1631, 8 0 . Fran. 1685 , 80.
Lugd. Bat.
KIM.CHI , Introductio ad scientiant etc.
Moses

1631, 80.
Amst.,
D. JOSEPHI JACHIADAE paraphrasis in Danielen
1633 , 40.
Hebr. et Latin.
D. BENJAMINIS A TUDELA

Itinerarium
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BOON MESCH (ANTHONI HENDRICUS VAN DER), zoon van
Hendrik Carolus van derBoon Mesch en Elizabeth
Jacoba van Braam, broeder van Adrianus Leonardo s, werd den 15 April 1804 te Delft geboren, bezocht
aldaar de Latijnsche school en genoot tevens het onderwijs van Van Eybe n, apotheker van het Gasthuis, in
de scheikunde. In 1821 werd de Latijnsche school te Delft
met de Akademie te Leiden verwisseld, .waar zijn broeder
Hendrik toen het onderwijs in de scheikunde waarnam.
Gedorende de vijf jaren die hij aldaar doorbracht, beantwoordde
hij drie prijsvragen, die met gond werden bekroond. Twee
waren van scheikundigen, een van letterkundigen inhoud.
In 1826 verliet hij de hoogeschool, na verdediging eener
dissertatie de montibus igne ardenlibus Insulae Javae eorumdemque lapidibils, die de onderscheiding wedervoer in het
Duitsch te worden overgezet. Spoedig na zijne promotie (26
Jnlij 1826) werd hij tot Lector in de scheikunde bij het
Indische collegie in de Industrieschool te Leiden en kort
daarna (6 Jan. 1829) tot buitengewoon hoogleeraar in de
scheikunde aangesteld. Den 24 Mei 1829 aanvaardde hij
zijne bediening met eerie or. de Chymiae artibus conjunctae
fine et ollicio.
In deze oratie vinden wij de rigting aangewezen waarin
v. d. B. M. zich in zijn volgend levee bij voorkeur heeft
bewogen. De toepassing der scheikunde op fabriekwezen en
landbouw was toch het terrein, waarop wij hem steeds met
het meeste genoegen werkzaam zien. In 1836 werd hij gewoon hoogleeraar, en na het overlijden van Prof. Wt te w a a 1
werd hem bet collegie in de landhuishoudknnde opgedragen.
Toen bij in 1848 de rectorale oratie de rebus academicis
nostra praesirtiem aetate justo pretio habendis
zou houden
werd hij in bet uitspreken er van verhinderd door den dood
zijner echtgenoot, Adriana Daniela Hermanna Mobach i u s Qu a e t. Sedert dien trenrigen dag had hij nimmer
den moed de rectorale oratie bij te woven.
Daarna heeft v. d. B. M. nog 25 jaren de betrekking van
professor in de schei- en landhuishoudkunde waargenomen.
Den 6 October 1859 mogt hij het nieuwe chemische laboratorium met een plegtige redevoering openen.
Behalve zijne dagelijksche collegien over de scheikunde
hield v. 'd. B. M. nog openbare lessen, in de 'cheikunde
van meer populairen aard voor nijveren en landbouwers, ook
nam hij spreekbeurten waar in de maatschappij Diligentia
te s'Hage, (waar van hij in 1833 buitengewoon honorair lid
was) en in de eerste klasse van het Kon. Ned. Just. (later
de koninklijke akademie van wetenschappen), waarvan hij lid
was. In vereeniging met zijn medeleden G, J. Mulder en
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G Simons werd door hem een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de ondeugdzaamheid en de spoedi ge veraankelijkheid 'van het papier en de iniddelen om deze gebreken te
ontdekken. Niet minder dan 34 soorten handpapier en 30
soorten machinaal werden onderzocht.
In het Ve deel de Vers 1ag en Mededee!. van de Eon.
Akad. v. wetens. vinden wij een belangrijk stuk van hem,
over de bepaling van aicoholgehalte in vioeistoffen, die . beltalve
alcohol en water nog andere stoffen bevatten.
In dit en
veel andere stukken toonde hij een eigenschap te bezitten
die door vreemden dikwijls in de Hollandsche geleerden
wordt gewaardeerd, namelijk een ruime kennis van de Geschiedenis in de literatuur van het behandelde onderwerp.
In het Vile deel dier zelfde Verslagen era Medaleelingen
wordt de uitslag mede gedeeld van het onderzoek van water
door F. W. Conrad bij een zijner reizen naar Egypte en
Palestina uit de Doode zee medegebragt.
Eene der helangrijkste onderzoekingen waaraan v. d. B. M.
bij de koninkl. Akademie heeft deelgenomen was die over
de oorzaken van zelfontbranding van stollen in schepen geladen.
Behalve van de Akademie was hij ook lid der 1VIaatschappij
ter bevordering der Nijverheid, wier algemeene vergaderingen
hij 44 jaren als afgevaardigde, directeur of voorzitter en sedert
1871 als eerelid bijwoonde. Van 1833 tot 1872 nam hij
onafgebroken deel aan de Redactie van het door die Maatschappij uitgegeven tijdschrift.
Behalve van de gemelde was v. d. B, M, lid van vele
inlandsche en buitenlandsche genootschappen, ridder van de
orde van den Nederl. Leeuw, commandeur dcr orde van
de Eikenkroon en vervolgens Groot-officier.
Hij overleed den 12 Augustus 1874, en werd te Delft,
zijne geboorteplaats, begraven.
Zijn leven werd door A V r o 1 i k voor de Levensschetsen
de Maats. van Ned. Letterk., waarvan v. d. B. M. lid was,
geschreven.
Behalve de vermelde geschriften gal bij in het licht.
Coynrnentatio in gnaestionem chemicam : veram fermen
tationis venosae naturam investigare et indolem huic
fermentationi producendae idonci determinare nee non e egfficienti experimentorum serie eruere, quaenarn sint aerie carbonici in hoc fermentatione pada 1821, en Annales Acad.
Ganday. 1820-1821.
Commentatio ad Quaestionern literarium: Quaeritur comnientatio Historico-antiquaria in qua 1°. exponantur quaecunnque ad censum et censuram Romanorum pertinuerunt et
2°.
Elsa censorunt exhibeantur, e guibus appareat, accurate
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citatis veterurn locis, quid a cessoribus, munerissola ipsorum ration habita dignum tnemoratu peractum sit in Annal.
Acad. Ganday. 1822-1823.
Responsio ad quaestiomem physicam : Exponantur humi sive
terrae tertilis natura, criteria et wins in Ann. Lttgd. Batay.
1824-1825. •

Digsertatio de montibus igne ardentibus . insulae Javae eorumdenique lapidibus. L. B. 1826.
Oratio de Chymicae artibus conjunctae fine et oftcio. L.
B. 1829.

Leesboek der scheikunde met toepassing op kunsten en fabryken 3 dn. 1831.
Over den invloed der natuurkundige wetenschappen op de
nijverheid, 1834.
Over de foeselolie 1836..
Over de beoefening der natuurkundige wetenschappen voor
den landbouw in Nederland 1846.
. Oratio de rebus Academicis nostra praesertim aetate, junto
pretio hebendis. 1848.
Redevoering gehouden als voorzitter der Maats. der Nederl.
Letterk. te Leiden 1850, in Rand en Nederl. dier Maats.
1850.

Levensbericht van Jhr. M. J. W. van Vredenburch.
1850.

Md.

Onderzoek der vulkanioche asch van den vuurRpuwenden
berg de Kloef op Java, in Versl. en mededeel, der Kurt.
'Acad. v. Wetens. 2d R. le D. 1865.
Veralag over een auk ijzer afkomstig van een zeer grooten
meteor steen, bewaard in den kraton van den Soes6ehoenan
van SoeraLarta, in vereeniging met E. H. v o n B a u m h au e r in Verslag. 2e B. lie D. 1866.
Behalve vele kleine mededeelingen, bevat het It)dschrift
der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid nog vele stukken van den Hoogl v. d. Bo on M e s c h,
die alle opgenoemd worden in zijn Levensb. door A. V r o
in de Levensb. d. Maats. v. Ned. Letterk. 1876.
BOONZAJER (CORNELIS GERARDUS), "noon van Corn elis
Bo on zaje r, rector der Latijnsche school te Gorinchem en
Johanna Cornelia van Appeltere, werd den 15 den
Augustus 1788 te Gorinchem geboren, den 28sten December
1808 aangesteld tot Procureur voor het geregt van Heeren
Schepenen van Gorinchem, en den 19" April 1809 tot Notaris. Den 1 September 1854 verzocht en verkreeg hij zijn
eervol ontslag.
Van den 15 November 1850 was hij ambtenaar van den
burgerlijken stand, en van 6 Junij 1854 Dam hij bovendien
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de betrekking van Wethouder waar. Den 12 Februarij 1858
ontving hij zijn ontslag.
B oonzaje r beoefende de dichtkunst, doch het vak waaraau hij vooral zijne krachten wijdde, was de munt- en penningkunde. Reeds in 1805 begon hij te verzamelen en de
catalogus zijner coilectie werd na zijn dood door den hoogl.
van der C hij s vervaardigd en uitgegeven. Veel dienst
bewees hij aan de uitgave van bet vervolg op van Loon en
liet eenige handsebriften dit vak betreffende na.
Bij de beoefeuing der penning- voegde hij die der oudheidkunde en had ook een kabinet van oudheden bijeengebragt,
en ,niet alleen was hij steeds bereid anderen bijtestaan ; maar
in 1849 gal hij met J o n k r. J. G. W. M e r k es in het
Geschiedkundige aanteekeningen betreffende he slot
Licht
Loevestein. Nog had hij verschillende handschriften over
oudheidkundige onderwerpen zamengesteld.
In een almanak over de provincien Zuid- en Noord-Holland,
in 1845 door A. J. v an der A a uitgegeven, plaatste hij
een handschrift betreffende het voormalige klooster ter
Hem, buiten Schoonhoven, en een lijst der boeken, en dit
klooster gedrukt. De bibliotheek der Maats. van Ned.
Letterk. bezit van hem eene lijst van de uitgaven der weoken,
van Hugo de Groot. Ook gaf hij _zeer vele bijdragen (alle
met de letters C. G. B. geteekend) in den Navorscher.
B o o n z aj e r was lid van verschillende letterkundige genootschappen huwde in 1813 Helena Sophia Bernardina
Andre s, die hem den 8 Januarij 1831 door de dood ontrukt werd. Hij overleed den 4 April 1863.
Zie zijn levensberigt, door J. H. H o 1 w e r d a, achter de Hand. de
Maats. v. Ned. Letterk. 1863 H n b er is enz. Biog. Woordenb.

BOOTSMA (Ero VAN) was de zoon van El e s s el van
B oo t a m a, die in 1548 te Kollum woonde en van His H eringa van Camstra. Epo huwde met Rinthje Gabb e s van Aes g e ma en woonde met haar te Kollum, vrij
zeker op de aldaar gelegen "Bootsma-state". Hij werd in
Januarij 1568, te gelijk met zijnen zwager Frans Huygh es
ingedaagd en, wegens niet-versehijning, den 88ten September
daaraanvolgende verbannen. Het jaar zijner terugkomst bieef
ons onbekend, maar zeker is het, dat hij later, welligt in
1579, grietman werd der gemeebte Kollumerland c. a. Onder
ziju bestuur, ten jare 1583, vindt men het f erst wielding gemaakt van het plan, OM het Dokkumer-diep of te sluiten,
hetwelk onder zijn opvolger hervat, doch eerst in 1729 werd
tot stand gebragt. In 1584 deed hij vrijwillig afstand van
de grie enij en werd J e 1 ge r v an Fey t s m a in zijne plaats
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Zie Stamboek van den Frieschen adel, Bootsma, gerr. I en 2 en
aantt , Camstra, cant. 47; en Resolutteboeken van Kollumerland.
BOXMAN (Mr. ABRAHAM), zoon van Da n i e l Box man
en Margat etha Sp ij k e r, werd den l7den October 1796
te Gorinchem geboren, werd, tien jaren oud, toevertrouwd aan
de zorg van den predikant A. J. Berkhont te Woudrichem,
vervolgde zijne studie aan de Latijnsche school te Gorinchem,
onder den rector G. W. Boot, en werd in 1811. tot de
hoogeschool gepromoveerd. Reeds te Leiden legde hij zich
op de dichtknnst toe en sticbtte met eenige andere studenten
een dichterlijk gezelschap, onder de zinspreuk : Door oefening
leert men, op. Blakende van vaderlandliefde nam hij in 1813
en 1815 de wapenen op, en den 15den Maart 1816 werd hij
docter in de beide regten, na het verdedigen eener dissert.
de .Legicus Roma norum Sumptuarus.
Na te 's Hage zijn
eed als advokaeat te hebben afgelegd, ging hij tot voortzetting
zijner studien naar Gottingen, waar hij Heeren over de
geschiedenis en ;B o u t e r w e c k over de aesthetiek boorde. In de
ouderlijke woning teruggekeerd, hield hij zich alleen met de
oude en nienwe letterkunde onledig en hield voorlezingen in
het letterkundig genootschap Bescheidenheid en verlichting,
gaf verschillende dichtstukken in het licht. Snoedig werd
hij tot eervolle betrekkingen geroepen. In 1819 werd hij lid van
den gemeenteraad, waarin hij tot zijn dood toe zittinehad, in
1832 wethouder en in 1842 burgemeester, welke betrekking hij
tot 1854 bekleedde. Ook werden hem andere bedieningen
opgedragen, zooals die van auditeur bij de dienstioende schutterij,
lid van den militieraad, plaatsvervangend renter in de arrondissements regtbank te Gorinchem. Ook was hij een trouw
regent van eenige godshuizen, curator der Latijnsche
school en lid van verschillende commiseien. Niet alleen werden hem de stedelijke maar ook gewestelijke belangen
opgedragen. In 1848, toen de storm der staatsveranderingen
in Europa losbrak, werd hij door de Provinciale Staten van
Zuid—Holland als lid van de Dubbele Kamer geroepen, voor
welke betrekking hij in 1850 bedankte om zijne zitting te
nemen in de Eerste Kamer (7 Oct.), waarin hij tot zijn dood
toe werkzaam was.
Gelijk in geheel zijn overig leven, wijdde B ox ma n steeds
zijn snipperuren aan de beoefening der letter- en vooral der
dichtkunde. Verscheidene zijner gedichten hadden de eer
in vreemde talen te worden overgezet. Zijne verdiensten werden door den koning, die hem de Leeuwen-orde schonk en
door letterkundige genootschappen, die hem met het lidmaatschap vereerden, erkend.
Hij was gehuwd met Mar garetha Sophia Cappel-
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a,

ho
die met haren eenigen won en hare beide dochters
hem beweende, toen hij den
1858 overleed.
Er bestaan verscheidene portretten van hem, o. a, een in
den Muzen Atnzanak van 1828.
Hij gaf in het licht :
Verhandeling over de dichtkungt, beschouwd als beschaafster
van het menschelijk geslacht in Mnemosyne van Tydeman en
van Kampen. D. IV.
Verhandeling over de dichtkunst, beschouwd ale geschiedschriffster van het mensche4jk geslacht. Ald. D. VII.
Verhandeling over Zoroaster en zfin Godsdienstig leerstelsel, in van Kampen's Magazijn. III, 1.
Redevoering over den zegettrgken invloed der Fransche
omwenteling op beschaving en volksgeluk, in Letteroef. 1829.
Nieuwe geschiedenis der Jesuiten.
Statistiefee bijzonderheden. Toovenaars en Heksen-proceseen. Aanteekeningen van allerlei aard, geteekend Braccander of Br., in Alg.
Letterlievend Maands. 1822.
Teregtwijzing omtrent bibliotheken.
Ald. 1828.
Over de rijmUanken y en ei, in Lqteroef. 1820.
Proeve over de beste inrigting van het onderwijs voor de
geringere standee. Gorinchem 1 821.
Reistafereelen van een Hollander, in Letteroef. 1836 en
1840. (Zonder naam.)

Reisindrukken van een Hollander, in De Tijd 1846. lste
D. (Zonder naam.)
Vool ts een menigte _Recensien, vooral van de werken onzer
nieuwe dichters in Letteroef.
Verschillende gedichten in de Studentenzangen, Leiden
1822, in de Mnemosyne, Letterlievend Maandschrift, Diederl.
Gedenkrol van Nedef•lands verlossing, Gedenkschrift wegens
het 4e eeqwgetijde, door V. L o o sj e s, Gediffaznil voor Feith,
Verhaal der feest&. ontvang3t te Gorinchem 1833, Gedenkboek der feestel. te Leiden, Almanak voor het verstand en
hart in 1826, Liefde en vriendschap 1827, .Alm. voor he
schoone en goede, Almanak voor Bljgeestigert, Aurora, Vet.geet m j niet, Ned. en Belg. Almanak.
Gedichten, Rotterdam 1823.
Dichterlijke nalatenschap, Middelburg 1862, uitgegeven
door Ds. J. J. L. Ten Kate.
Zie Alg Konst- en Letlerbode, 5 April 1856; v an K amp e n, Gesch.
der letter. en wetens. III D.; bl. 201; Gorinchemsch Nieuws- en Advertentieblad; 9 April 1856; Nieuws- en Advertentiebtad van 2 April 1856;
liandelsblad 31 Maart (2e editie); Dr J. W. E link S t e r k, Levensb.
in Levensb. van Letterk. 1856; M u 11 e r. cat. van Pertr.

BORRET (EDUARDUs), zoon van Mr. Anthonius Jos e-
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phus Lambert us Borre t, gouverneur van N.-Brabant,
en Maria Vermeule n, werd den 17 den Augustus 1816
te 's Hertogenbosch geboren, studeerde te Leiden in de regten
en promoveerde den 28Bten Junij 1839 met eene dissertatio

de summi imperil civilis origine, deque variis ejusdem formis
praescram de monarchia. Hij werd in 1841 substitnutofficier bij de arrondissements regtbank te Maastricht, in 1846
advocaat-generaal bij het provinciaal geregtshof, in 1848 lid
van de Tweeds Kamer, in 1853 lid van den Raad van State,
in 1861 bij de reconstructie herbenoemd tot staatsraad
en in 1866 minister van justitie. Hij werd in 1856 ridder en in 1866 commandeur van den. Nederlandschen Leeuw,
in 1864 commandeur der orde van den H. Gregorius de Groote.
Hij huwde Henrica Cornelia Johanna van Berkel
en liet • 5 kinderen na, toen hij den 10aen November 1867
te 's Hage overleed.
Part. Berigt.

BORSIUS • (JAcoBus), zoon van Jacobus Laurens
Borsius en Maria Frederika de RA werd den 5
Januarij 1802 te Amsterdam geboren en na de Latijnsche
school en het Athenaeum bezocht te hebben, te Leiden theol.
doctor, na verdediging eener dissertatio de primorum Christianorum hominum vita privata. Hij werd vervolgens predikant
bij de Hervormde Gemeente aan de Meerne vervolgens van
1830-1833 te Zierikzee en eindelk te diddelburg, waar
hij den 20 October 1857 overleed.
Hij was een uitstekend herder, gemoedelijk leeraar, lid van
hoogere en lagere kerkbesturen ook van de synode, en
beoefend het voorliefde der kerkelijke geschiedenis." Menig
opstel van zijne hand werd van 1838 tot 1857 in anderscheidene tijdschriften geplaatst. Zoo gaf hij in bet Archief
voor Kerket. geschiedenis van Kist en It oyaard s, later
van K is t en Moll: een Historisch • ovsrzigt van de geschie-

denis onzer zoogenaamde Formilieren van eenigheid tot op
de Synode van Dordrecht in 1818 en 1819, (1 D. IX. bt.
285-376) en eene, voor de kelinis van het Separatisme in Nederland zeer belangrijke mededeeling van eenige onbekende

bijzonderheden aangaande Mr. Jacob Bogyeveen. (N. Serie
d. 1 bl. 237-362). Voorts: de onuitgegevene akten der vergadering van eenige Gereformeerde predikanten, uit de °natl.
scheidene gemeenten der Vereenigde Nederianuen in 1610
te Amsterdam bijeengekomen, (A. III. IA. 197-264); eerie
doorwrochte menographie van Mr. Hermannus .F aukelius
(D, IV. bi. 133.-346), een verslaa over Antonius Walaeus,
D, VIII. 41-53), eene medeckeling over Dr. Johannes Snoe
-

-
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,

1661-,-.46,62.
sue, predikant op de vloot van do Ruyter van
Kirk. hist. Arch, 1857, bl. 341-363.
De Evangelische Kerkhode van 1842 en 1843 bevat zijne
opstellen over den Regenburgsehen Bisschop Sailer ;
over bet Huis van Wesenbeke ; over Luthers' opvatting van
het TijcIschrift de Herde h6ofdleer der Evangeliums;
vorming, voor 1847 en 1848, een berigt over de heropening
der abdij of nieuwekerk te Middelburg ; gedachten over den
orgelbouw; de aankondiginge van H o o ij e r s Kerket. Wetten.
In bet jaarboekje Zeeland voor 1852 vindt men van hem een
onuitgegevenen brief van de VlaansFehe Gemeente na de onderlinge zamenkomst te Gent in 1576 enz. In 1853 versche.nen .te Middelbnrg zijne Leerredenen. Hij was ridder van
de orde van den Nederl. Leeuw en lid van verschillende genootschappen. Zijn ambtgenoot J. J. L. ten Kate schetste
zijn leven voor de Maats. van Ned. Letterk. waarvan hij ook
lid was.
BORSKI (GERARD VAN WIERINGEN), den 29 Januari 1800
te Vleuten geboren, werd rector aan de Lat. school te Delft.
Hij gaf in het licht
Handleiding tot de Mythologie. Zier. 1846 (5e dr. 1854).

Handleiding tot de theoretische beoefening van den Ned.
proza-Stijl. Delft 1853—.57 3 stukken.
Handleiding voor de prgaische oefening in de zinsontlee..
ding naar de 2de verb. en verm. uitgave van het werk van
den Hoogleeraar T. Roorda over de dee'en der rede en de
redeontleding. Delft 1856, 1860 2e dr.
Hij voeide een pennestrijd tegen dr. L. A. te Winkt1
en den hoogleeraar 3. Pij n app el Gz. over Ro or d a' s
Logische Analyse. Voorts schreef hij Bijdragen in de J ag e is Taalk. Magazijn.
Hij overleed te Delft 3 Februari
1869.
Zie Huberts enz. Biogr. 111. B.

BOSCH (LEONARD EDUARD), den 27sten April 1792 te
Utrecht geboren, en sedert 1833 tot aan zijn dood stadscourantier. In de laatste jaren echter liet hij de hoofdredactie
en de materieele belangen van het Mr. Dagblad aan zijne
zonen over en bleef zijn vrijen tijd aau de beoefening
van Utrechts onde geschiedenis toewijden. Sedert 1834 nite,&ever en van 1811 redacteur van den Utrechtschen Volksalmanak, heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door zijne bijdragen
tot de geschiedenis en oudheidkunde zijner geboortestad. Behalve een menigte opstellen in het door hem geredigeerde
jaarboekje, gaf hij in het Hat :
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De iFillemskazerne, voorheen de Wit'evroutoen-abd0 te Utrecht
Utrecht 1829.

De kompagnie vrywillige jagers der Utrechtsche hoogeschool.
Utrecht 1831.

Ids over paus Adriaan VI. Utrecht 1835.
Gedenkboek der Utr. schutterV, 2 st. 1835— 1852, m. pl.
Hij overleed te Zeist den 3 Mei 1865.
Zijn portret vindt men met een bijschrift van Dr. W a p,
in den Utrechtsche Volks Alinanak, 1866.
-

Zie Hu be rt s, enz., Biogr. Foordenb.

BOSCH KEMPER (DE).

Zie Kemper.

BOSSCHA (Mr. JOANN*, zoon van Her man Boesch a
en Helena Scheer s, werd den 10 den Maart 1797 te
Harderwijk, waar zijn vader toen Rector aan Latijnsche
school was, geboren. • Hij verliet met het vaderlijke gezin
eerst Harderwijk voor Groningen (1804), daarna Groningen
voor Amsterdam, waar zijn vader tot rector der Latijnsche
scholen was benoemd. Na de Latijnsche scholen in beide
laatst genoemde plaatsen .doorloopen te hebben, werd hij den
20 Maart 1812 geproinoveerd tot de Akaden3ische studien en
verwierf den 30 Nov. 1817 te Utrecht den graacl van dr.
in de letteren. Nog voor hij de Akademie verliet, werd hij
aangesteld tot praeceptor in de laagste klasse der Latijnsche
school te Amsterdam, en twee Saar later tot praeceptor te
'sHage. Tien jareu bleef hij in die betrekking, toen hij in
1828 tot hoogleeraar in de geschiedenis en letterkunde aan
de Koninklijke Militaire Akademie te Breda werd benoemd.
Hij vervulde die eervolle taak van 1828 tot in 1830, toen
de Bredasche Akademie tijdelijk werd opgehevea, ten gevolge
van den opstand van Belgic, en van 1830, na de hervatting
van de lessen aan de Militaire Akademie tot op het eiude
van 1838, toen hij het hoogleeraarambt te Amsterdam ontving. In die tusschenruimte van 1830 tot 1836 was B o ss c h a werkzaam als Auditeur Militaire bij den krijgsraad
binnen de vesting Breda.
Den '7 November 1838 werd Bo s s c h a door den Amsterschen Gemeenteraad benoemd tot Hoogleeraar aan het Atheneum illustre in de Grieksche en Latijnsche In Iteren, geschiedenis en oudheden.
Hij bleef aan die installing werkzaam tot in Junij 1853,
toen hij, tot lid der tweede kainer gekozen, zich gedurende
eenige jaren aan de staatkunde heeft gewijd, eerst als
volksvertegenwoordiger, later ale minister van Hervormde

eeredienst. Den 12 Maart 1861 trail Bosseha of als
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minister, zijne staatkundige werkzaamheden hielden toen op
en het rustige leven ving voor hem aan, dat den 10 December
eindigde.
Bosscha begon zijn letterkundige loopbaan met de voltooijing der uitgave van de werken van Appulejus naar de
bewerking van Oudendorp en Rhankenius. In 1818
nam hij de voOrtzetting er van op zich en bragt die in 1823
geheel ten einde door het uitgeven van 2 lijvige kwarto
deelen (het eerste deel was in 1786 te Leiden verschenen).
Gedurende zijn verblijf te Breda schreef hij het klassieke
werk „het gulden boek van onzen roem": Neerlands heldendaden te land, waarvan hij in 1868 een tweede geheel onagewerkte uitgave bezorgde. In het begin van 1865 volgde
Het leven van Willem II, uitmuntend van stijl, meesterlijk
geschetst, meer een lofrede dan geschiedenis. Ook van dit
werk verschenen nog twee uitgaven.
Bosscha was reeds in zijn jeugd een niet ongelukkig
beoefenaar der poezy en behaalde in 1816 de zilveren medaille
(aan Katherina Wilhelmina Bilderdijk viel ae gouden ten deel) bij de koninklijke maatschappij van kunsten en
wetenschappen met een cantate op den slag van Waterloo, en
ofschoon hij later geen proeven van dit talent meer mededeelde,
zoo toonde hij zijn gansche leven door een uitmuntend beoefenaar
der schoone kunsten te zijn. Hiervan getuigt zijne (den 19
September 1840 tot voorzitter dor Holiandsche Maatschappij
van fraaije kunsten en wetenschappen benoemd) in die maatschappij gehoudene redevoering onder den titel van proeve

van beantwoording der vrage, welke verplichtingen rusten
er op de regeeringen ten aanzien van kunsten en wetenschappen,
Reeds kort na zijne komst te Amsterdam was 14 tot lid
van den Raad van bestuur der Koninklijke Akademie van
beeldende knnsten benoemd, en dat hij zich niet alleen met
den titel tevreden stelde, biijkt uit zijne voordrachten van
1841 tot in den aanvang van 1845 gehouden over hietorische

onderwerpen, toegepast op het gebied der schoone kunsten.
Hij sprak niet sleeks voor de leerlingen, maar ook voor de
directeuren de vier kunstscholen en zijne medeleden in den
raad van bestuur.
Ook gaf Bossch a, behalve zijn Akademisch onderwijs,
gedurende 5 jaren (1842-1847) aan het Israelitisch seminnnum te Amsterdam lessen over geschiedenis stijl en welsprekendheid. De beperktheid van ons bestek gedoogt niet dat
wij ons bezig houden met de optelling van al de anonyme
vlugschriften, waarin hij de vraagstukken van binnenlandsche
staatkunde behandelde of waarin hij, even als Groen van
Prins t e r e r, Nederlands recht op een onafhankelijk yolks10
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bestaan verdedigde tegen de aanmatigingen der Duitsche
geleerdheid,- te vaak de dienaresse der Duitscbe staatkunde,
evenmin bij de eereblijken die hij gedurende zijn 78jarig
leven van genootschappen die hem tot lid en van vorsten,
die hem tot redder benoemden, ontving.
Aileen mogen wij niet onvermeld laten, dat Bosscha zeer
veel aandeel genomen heeft aan de stichting der vereeniging
van het Roode Kruis •
Ook is hij de steller van het verslag van La Societe Neerlandaise de secours aux militaires blends pendant la guerre
de 1870-1871.
Verg. Nederl. Spect. 1875, bl. 104 W. J. Knoop, Levensb. v. J.
Bosscha in Jaarb. d. Non. Akademie van wstenschappen 1875. 11 a.
b ertsens.t.a.p.

BOSSCHA (PETRus), broeder van den vorige, werd den
2 'sten October 1789 te Deventer geboren. Hij ontving zijn
eerste opleiding aldaar, vervolgens zijn akademische te Harderwijk, waar hij bet onderwijs van Jan ten B r i n k, te
Groningen, waar hij dat van Job. Huard i genoot, te
Amsterdam, waar hij de lessen van v an Lenne p, Cras en
Kemper bijwoonde. In 1810 promoveerde hij te Harderwijk in
de regten en liet zich als advokaat bij het keizerlijk geregtshof inschrijven. In 1815 werd hij te gelijk te Dordrecht tot
rector en te Deventer tot hoogleeraar in de oude letteren
en geschiedenis benoemd. Hij nam de laatste betrekking aan
en aanvaardde haar met eene oratio de Gilberto Cupero ; en
gaf gedurende bijna 40 jaren onderwijs tot hij in 1854, bij
de vernieuwing van het athenaeum, honorair hoogleeraar werd.
Hij overleed den Eden Januarij 1871 in het midden der zijnen.
Hij huwde op 14 Julij 1819 Elisabeth van der Schaft
te Heemstede, aan wie hij eenige dichtregelen wijdde, die in
Nederl. Muzen Alm. 1822, bl. 219, voorkomen.
Niet weinige proeven gaf hij van zijne philologische neiging
en liefde voor de Latijnsche poezy. Behalve de dichters der
oudheid beminde hij bij voorkeur de neolatijnsehe. Toen hij
nog student was, gaf hij eene nieuwe uitgaaf der Galatea van
Reland (H. Relandi, Galatea cum aliorum poitarum
locis comparata a P. Bosscha Herm. N. Amst. 1809) met
de afbeelding van Relan d, de Lijkrede van Joseph Serrurier,
Latijnsche verzen van d'Orville, Hoogs tra ten, Bosse h a zelven en zijn aanteekeningen op de 13e elegie.
Tien jaren later gaf hij de Poemata van zijn vader, aan
zijne broeders Hendrik en Johannes toegewijd, in het
icht (Dord. 1820).
Hierop volgde (L. B. 1821) in 2 deelen een nieuwe nitgaaf der werken van Janus Secundus (joannit Nicolai
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cunds liagani opera ontnia ; entendatiug et cum notis adhuc
medial Petri Burmanni Secundi, denuo edita, curd P. Bosscha etc.),
In 1887 gaf hij eene bloemlezing van Latijnsche dichters: (selecta principum poetarunt recentiorum diversis popults atgue
aeta tibus carmina latina collegit et de vita poetarum pauca
monait P. B. Amst.
Gansch niet eens met de weelderige critiek van professor
Peerlkamp op Horatius, schreef hij: Vindiciae Iloratianae adversus nuperam censurant a cl. viro Petro Hofman
.Peerl4amp editum seripsit P. B. etc. Day. 1836.
Voor de eer der oude letteren trad B o s s c h a nog eenmaal in het strijdperk met een naaraloos uitgegeven stukje:
de mutandae academicae disciplinae in patria nostra necessiltate. Dordr. 1841.
In 1860 was het 50 jaar geleden dat B osscha zijn
professoraat had aanvaard. Als bewijs van erkentelijkheid
droeg hij curatoren een geschrift op over Ca t u llu s (Tentamen criticum in constituendo et exponendo poemate Callimachi Oatulliano de coma Berenices scripsit P. B. Dordr.
1841), met een gedicht van B i 1 d e rd ij k. Op eene allezins
inhumane wijze werd deze arbeid van Bosse ha gehekeld in
de Gids voor 1862.
Hij zelf beoefende de Latijnsche poozy, waarvan ten bewijze
strekten een gedicht ter inwijding der nieuwe gehoorzaal van
het Athenaeum. (Deciicatio novarum aediunt quae in usus
publicos Athenaei illustris, quod est Daientriae eztrui
curarunt amplissinsi. urbis magistratus solemniter facia.
D.
25, Oct. 1838. 12° als mede:
Guilelmo II regni .Neerlandici moderatorem solemmi ritu
capessenti feliciter. eet. 4°.
Voor zijne historische collegies stelde hij een Compendum
op, terwiji zijne politieke gevoelens bekend zijn nit zijn gemeenzame brieven over vaderlandsche belangen.
Amst. 1833.
Voorts gaf hij een Brief aan een lid van de Tweede
Kamer en Nederland8 toekomst.
Dev. 1845.
Als eigenlijk historieschrijver is hij niet opgetreden. Hij
gaf alleen verschillende kleine opstellen in den Overijsselsche
Almanak, die meest geschied— of letterkundige onderwerpen
behandelen, zoo als Emilie ran Nassau, Albert en Stephanus,
Wijand .Pighius, twee geleerde kunstemaars uit de 16e eeuw,
waarin
een zwarte bladzijde uit de geschiedenia van Overijssel,
hij min bekende bijzonderheden mededeelde nopens den inval
van Karel v a n Gelder in 1510, naar den tijdgenoot
Bernard Wittius.
Ook gaf hij eene overzetting van Prof. K. Hag en's
Gesehiedenis van den jongsten tijd. Sneek 1848.
10*
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Meer zelfstandig was de in 1860 verschenen Geachiedenis
van o.ostelijk en noordelijk Europa gedurende het merkwaardige tijdvak van 1686-1716 ; opgehelderd door onuitgegeven
brieven en andere oorkonden van Nederlandsche etaatsmannen.
Zalt-Bommel.
De handsohriften van Gij s b e r t Ca p e r gaven hem aanleiding tot dit werk, gelijk ook tot het schrijven van Hmdschrsiten nagelaten door G. Cuper, in Overijee. Almanak, 7e
jaarg., bl. 151-165, en Opgave en besehrijving, van de
handschriften nagelaten door G. Cuperus, voorafgegaan door
een L: rte levensachets, waarvan slechts eene aflevering verscheen.
In 1849 bezorgde hij eene Latijnsche briefwisseling tusschen
Leibnitz en Caper, (G. G. Leibnitzii et G. Cuperi epietolae mutuae ab a. 1702 usque ad 1713. Traj. ad Rhen.)
en in 1855 een stukje over de gecommitteerden te velde
en G. Cuper in die betrekking, in 20e jaarg, van den
Overijse. A lmanak, bl. 119-150.
Eindelijk moeten wij nog een woord van Boss oh a 's
verdiensten als Nederlandsch dichter in bet midden brengen.
Als zoodanig behoorde hij tot een vroeger tijdvak. Reeds
in 1810 verscheen zijn Lierzang bij de inlijving van 1810.
Vervolgens gaf -hij een .B'eestzang bij. den intogt van NaAmst.
poleon in Amsterdam, en Vaderlandsche zegepraal.
1815.
In 1830 volgde Jan Nederlands dappere jongelingschap
bij Karen zegenvierenden terugtogt uit het leger naar de onderscheidene hoogeseholcn 24 Sept. 1831. Dev.
Na de invoering der grondwet 1848 was het hem behoefte
den koning den dank van Nederland toe te brengen (Dank
van Nederland aan Z. M. den koning in Maart 1848. Dev.)
Voorts • gaf hij bij plegtige gelegenheden dichtstukken in
het licht, zoo als Dicitertijke inwijding van de gehoorzaal
in het nieuwe gebouw ten dienste van het Athenaeum illustre
te Deventer op 2 Oct. 1838.
VijIligjarig jtsbild van het departement Deventer der Musty.
Lot Nut van 't Alfemeen den 15 Nov. 1847.
Het tweeds eeutofeest van het Athenaeum iilustre to Deventer,, enz.
Bo s sc h a was ridder der orde van den Ned. Leeuw en lid
van verschillende geleerde genootschappen.
•

Zia zijn levenzcb. door Mr. G. Mess, in Levensberigten der Maats.
van Ned. Letterk. 1871 ; Trerslag van het verhandelde in de Algerneene
Vergadering van het Pros. Utr. Genoote. van 1871, bl. 38 ; Rubs rls
Biogr. Woordenb.

BOSCUEIDEN (ADRIAAN VAN), den 26st6II Augustus 1685
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te Haarlem geboren, werd predikant te Voorschoten. Terwijl
hij pier stond, vergezelde hij in 1715 en 1716 van Duive nvoorde en van Borselen naar George I in Engeland,
en bezocht Ca mbridge en Oxford. In 1718 werd hij
van Zwolle te Leiden beroepen en hield daar den 8'401 Febr.
1725 eene leerrede voor 't 12 5ste jaar der stickling van de
hoogeschool, die in 4° gedrukt is. Hij overleed in 1739.
Zie Naaml. der predikanten van Leiden,
boekje,

achter het Leidsche Passie

BOSWEL (GEORGE HENRI JAMES Elam), een Brit van
afkomst, maar den 17 Februarij 1830 te. Amsterdam, waar
zijn vader wijnhandelaar was, geboren, bragt zijne kinderjaren door in Gelderland en kwam als knaap in s'Hage.
Op zijn 16e jaar werd hij klerk in dienst bij het departement van kolonien en klom op door zijn ijver tot den
rang van referendaris, hem in 1865 verleend. Uitstekend
waren de diensten, die hij in deze betrekking bewees, onkrenkbaar zijn trouw, onverdroten zijn ijver, zoodat de Koning in
1873 zijn borst met het ordeteeken van den Nederl. Leeuw
versierde. Ook was hij een gelukkig beoefenaar onzer letterkunde en een onzer populairste dichters.
Zijn gedichten, die van humor tintelen en uit het leven gegrepen zijn, zijn slechts weinige in getal, doch rijk van gehalte.
Zij dragen den titel van in een bandje. De uitgave van een tweeden bundel heeft hij niet mogen beleven. Hij was lid van
verschillende letterkundige vereenigingen te s'Hacre en der
Meats. van Ned. Letterk. te Leiden. stied te e'Voorburg
18 Junij 1874 en werd 20sten plegtig te Eikenduinen ter
aarde besteld. Hij was gehuwd met S ar a Anna Joha nn a Gijaberti Hodenpijl.
A. Is i n g vervaardigde zijn levensschets voor de Maats.
v. Ned. Letterk. 1875. Cramer en van Zeggel en gaven
zijne Gezamelijke gedichten in het licht.
Zie ook Herrin*ering van G. H. J. Elliot Bosveld (door de Baron mr.
van He e m s t r a verzameld) ; Dagblad v. Zuid—Holland en s'Gravenh.
12 Juni 1874. Huberts enz. Biogr. W. B.

BOUMAN (KLAAS HARMS), den 2den Maart 1785 te Kropswolde geboren, begon reeds als boerenknecht te Noorddijk
de poezy te beoefenen en, aangemoedigd door D r i e s s e n,
Spandaw, Sannes en Modderman, vormde hij zich
geheel door eigen oefening tot dichter. kij was sedert 1821
kruidenier te Groningen, later deurwaarder van de directe
belastingen, en na 1854 leefde hij anibteloos te Beerta, waar
hij fi Maart 1870 overleed. Zijn zoon Her m a n n u s Bo um a n, hoofdonderwijzer te Beerta, met Dr. Salver d a de
oprigter van het tijdschrift de Schoolbode, heeft zich even als
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zijn vader dooi zijne sobriften bekend gemaakt. Van dieng
vader betitten vrij :
Heideepruitjes. Groninven 1820.
Ferepreide gedichten of vruchten van ledige avonduren.
Groningen 1831.
Herfetvruchten. Groningen 1856.
Zie H u b e r t s, enz., Biogr. Woordenb.
BOUMAN (HEEMANNES), zoon van Luttonius Bouma n,
predikant te Peize in Dienihe en later te Ydaard in Frieslanden van Lucretia Welmina van der Swaagb, werd
ter laatstgemelde plaats den 11 Fehr. 17 89 geboren, ontving

zijne eerste letterkundige opvoeding te Harderwijk en te El-

burg, bezocht vervolgens het Gymnasium Velavicum te Harderwijk, genoot daar het onderwijs van Gerardus K n o o p
en mr. Jan ten B r i n k, en studeerde vender in de theologi e
aan de Hoogeschool aldaar under P a r e a u, Nieuwho ff
Clarisse en Y p e ij, waarna hij proponent en predikant te
Oostermeen en Eestrum (Friesland) werd.
Deze standplaats verwisselde hij weldra (1815) -met Finsterwolde in Groningen, waar hij werkzaam bleef tot dat hij,
vooral door invloed van H er i n g a, in 1822 tot gewoon
hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te
Utrecht werd benoemd, waar hij den 20sten Mei zijn ambt
aanvaardde met eene or. de Belgio disciplinae theologicae
no,stra inprimia aetate sede pulcherrima et maxime opportuna,
terwijl hij den 18ten Junij zijn betrekking als academieprediker
aanving. De vakken, waarin hij onderwees, waren de theologia natiralis en de exegesen en kritiek van het N. I. waarbij
later de exegesen van het 0. T. en de encyctopaedia theologica
gevoegd werd, terwijl hij in 1855, na den dood van Pareau,
op verzoek van curatoren, de lessen in de Arabische taal en
letterkuude tijdelijk opvatte.
Algemeen droeg de onverdroten ijver van den overigens
zwakken geleerde de bewondering weg, en men weet niet
wat weer toe te juichen de buitengewone kennis van B o um a n of de keurige en uitgezochte Latijnsche stiji waarin
hij zijn collegien voordroeg, een stiji, die hem door zijne
grondige beoefening der Ouden was eigen geworden.
Groot is het aantal der leerlingen, die in zijn school gevormd
zijn; under deze ziju uitstekende mannen. Tweemaal bekleedde
hij de rectorate waardigheid, ook wijdde hij bet tweede eeuwe
feest der Utrechtsche hoogeschool (18$6) met een plegtige
feestrede in. Vele g:ootere en kleinere geschritten gaf hij
in het licht, doch geen verdtent meerder onderscheiding dan
zijne Geschiedenis van de voormalige Geldersche hoogeschool
,
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en zijne Chartae Theolngicae, behelzende hoogst belangrijke
bijdragen, inzonderheid van tot deel der theologische wetenschap waaraan zijn leven was toegewijd, en bet onovertroffen
gedenkteeken van pieteit en trouw, zijn Alem9ria J. Clarisse

Theologi.
In 1859 ontvinghij zijn emeritaat en den 14 Mei 1864 was
zijn sterfdag. De Hoogl. v an Oost erze e was zijn lofredenaar.
Vele geleerde genootschappen verkozeri den geleerden
B oum an tot lid, bde boning schonk hem de ridderorde van
den Nederl. Leeuw. Bij zijn echtgenoot, de oudste dochter
van Marc u s Jan Ad ri an i, predikant te Oude-Pekel-Aa,
in de classis van Winschoten, had hij twee dochters en
twee zonen Lutt on ius Bouman predikant te Schiedam
Marcus Jan Boum a n, predikant te Hoevelakeu.
Zijn voornaamste schriften zijn:

Vlugtige Bedenkingen over de handhaving en bevordering
van het gebruik der Nederl. taal in de Zuidel. Provincien
in Recens. 0. d. Recens. 1818. Mengelw. bl. 411-464.
Tweetal .Redevoeringen ter aanbeveling van he Bijbelgenoots. door Bouman en Contius. Gron. 1819.
Boekbeoordeeling in Bijdragen tot de beoefeninq en geschiedenis der Godgel. wetens. Dl. VIII.. IX. X. XIII.
1-ete over het besluit van de Synode der Hervormden ter
kerkelijke viering van des konings verjaardag.
Ald. Dl. IX.
bl. 191-204,

Oral. de Belgio, dieciplinae theol. etc. in Annale3 RhenoTraject. 1823-1824.
Alan de Protest. Leeraren to one Vaderland, ter gelegenheld van hetgeen in deze dagen door de Roomsche kerk tegen
de Protest. ondernomen wordt. Een broederlijk woord.
In
Heringa'e Kerkel. raadvrager en raadgever. II. 1 1-16.
NU of nooit, vaderlandeche ontboezeming, na het ontstaan
van het oproer in een gedeelte van Belgic. Utr. 1830. Tweede
en met een bijvoegsel vermeerd. druk.
Thane, meer dan ooit. Moed en kracht met vertrouwen
op God alleen. Ald. 1832.
Or. de Ilistoria philosophiae de Deo aapientiae magistra
in "Inn. Acad. Rheno Traj. 1829-1830.
Leerrede in de Faded. Leerredenen. Utr. 1831.
Redevoering ter Godsd. inwyding van het tweeds eeuwfeest
der Utr. Eloogeschool. Utr. 1836. Ook opgenomen in Anna.
Acad. Rheno. Traj. 1836-1837 en in het Gedenkboelc van
het Ven eeuwfeest door van den Bergh.
Levensberigt van Luttoniue Bouman en Boekz. der Gel.
wereld Dec. 1836.

Joel. Heringa Elz. ale voorganger der chr. gemeente geschetst in eene Leerrede. Utr. 1840.
.104 Heringa Elz. ale voorstander van het Vaderland en
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heilzame instellingen enz. geschetst. Eerie Reden met
aanteek. en Bijvoegsels Utr. 1840.
Broederljgke toespraak aan alien, die de hervormde kerk
lief hebben en om haren vrede bidden. Utr. 1842.
Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool
en hare Hoogleeraren. Utrecht. 1844 1847 2 dn.
Oratio et Inatituta 4eademica quae saceculo 17 fuerunt,
in patria cum us quae nuno ibidem mint breviter comparans,
et memoriam celebrans Frederici Sig. Alexander Nicol. Corn.
de Fremery, Joh. Fr. Schroder. Traj. ad. Rh. 1845.
Memoria Joannis Clarisse Theologi. Ald. 1860.
Ohartae Theologicae Lib. 1 Ald. 1853. Lib. II. Aid.
1857 4.
Een woord ter aanclenking van den Hoogl. A. Niermeyer
enz. in Jaarb. voor wetens. Theol. XIII. 2. bl. 243-254.
Leerrede ter aandenken van H. J. Joyaards. Met voorber.
en aanteek. Utr. 1854.
Leerredenen ter aandenken van vrienden en bekenden.
Utr. 1860.
De Godgeleerdheid en hare beoefening in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en den loop der tegenwoordige eeuw. Utr. 1862. Een strijdschrift tegen Sepp's
bekende prijsverhandeling over de Geschiedenis der Vaderl.
Theologie.
Zie Utrechtsche cour. v. d. 17 Rotterdamsche v. d. 18 Schiedamshe
courant van den 19 Mel 1864; v an 0 osterz e e, Levensb. v. Bouman
bij de Moats. v. Ned. Letterk.
1864 ; Boekzaal 1812, 1815, 1823.
Dec. 1836; Heringa, de auditoria., htnnal. "fwd. Rheno Traj. 18291830, 1862-1863.

BOURICIUS (F. D.), klom op tot den rang van viceadmiraai, directeur en kommandant onzer zeemagt in 0. I.,
koning in buitengewone dienst, ridder der
adjudant van den konincr
Militaire Willemsorde,
der orde van den Ned.
Leeuw en van de Sardinische orde van St. Mauritius en
Lazarus.
Hij overleed op zijn terugreis naar Nederland aan boord
van Z. M. fregat tide Ruyter den 6den Mei 1859, in den
ouderdom van 60 jaren en werd den 24sten daaraanvolgenden
te Vlissingen begraven.
Zie Handels- en Effectenblad 1859, No. 146; Handelsblad 20 Mel
1859; Heart. Courant 1 Junk 1859.
BOUWMEESTER (JOHANNES ADRIANtS), in 1793 te
Rotterdam geboren, werd eerst tot goudemid opgeleid en
kreeg onderwijs in de teekenkunst van P. L u y t en en later
van den jongen La n gendij k. Hij behaalde in 1823 den
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gouden eerepenning met het teekenen naar het naakt model
bij het kunstgenootschap aldaar. Hij was vaardig in het
schilderen van decoratieve stukken en landschappen met figuren. Vooral echter muntte hij als teekenaar uit. Hij onthield
zich eenige jaren te Utrecht, keerde in 1842 weder naar zijn
geboorteplaats en overleed er in 1848.
Zie Kramm.

BOUSQUET (Mr. ISAAC) vertrok in 1816 als ambtenaar
der eerste klasse naar Java met het linieschip #Nassau" en
werd te Batavia dadelijk aaugesteld tot lid in den raad van
financien. Nog onder van der Capellen werd hij benoemd eerst tot resident van Batavia in 1821, vervolgens tot
algemeenen secretaris in 1822, en tijdens Du Bus de G isi gnies in 1828 tot lid in den raad van Indie. Onder
het bestuur van van den Bosch verkreeg hij in 1831
pensioen en overleed in 1833 te Pekalongan. Bousquet
was een zeer schrander en ijverig man, die algemeen geacht
en geeerd was. Hij was ridder der orde van den Ned. Leeuw.
Part. berigt.

BONNIER (JAN), med. doctor, zoon van Abraham B ow i e r, was in 1819 inspecteur der militaire hospitalen en
vervolgens chef van den geneeskundige dienst in Ned. Indie.
Hij overleed, in den ouderdom van 31 jaren, den28sten Maart
1823. Na zijn sterven werd zijne benoerning tot ridder der
orde van den Nederl. Leeuw ontvangen. In het 1Xe deel
der Verhandelingen van het Bat. Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen, bl. XXXII, wordt van hem gezegd : •Als
mensch, als geneeskundi ge, als beoefenaar van kunsten en
wetenschappen, werd hij °door het bestuur, door het leger en
door eene uitgelezen vriendenschaar diep betreurd".
Part. berigt.

BOX (HENRI), referendaris bij het ministerie van justitie,
verwierf historischen roem als redacteur van het Journal de
la Haye, een Nederlandsch regerings orgaan, na de invoering
der grondwet van 1848 opgehouden. Na de opheffing van
dit dagblad, keerde hij tot het ambteloos leven terug. Tot
kort van zijn overlijden, gaf hij vele bijdragen in het Dagblad
van 's Gravenhage over Thorbeck e, wiens vriend hij was.
B o x was kommandeur der orde van St. Stanislaus, ridder
van de Eikenkroon, versierd met het Zilveren Kruis en
overleed den 20 sten of 21sten Augustus 1872 te 2au (beneden
Pyreneen), in den ouderdom van 75 jaren.
Part. berigt.
BRAAM (JACOB ANDRIES VAR) was in 1800 buitenregent der
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geodsbuizen te Batavia en van het gesticbt der pennisten, van
1803-1807 opperkoopman en licentmeester. In 1808 werd hij
eerste president van het hof van den keizer van Soerakarta, en
O
president van den mad van India onder het bestu.ur in Ned. Indi
van Da end el s. Hij verving den schout bij nacht Bu y s k es
in die function. Destijds (1809) werd hij aangesteld tot
kommandeur der orde van de Unie. Den 1gen Febr. 1812
.verliet hij Batavia en was in Nov. van dat jaar te Londen,
volgens het bekende werk van D a e n d e 1 s, deel I, bijlaag 22.
In 1817 werd hij belast met de wederovername onzer bezittingen op de vaste kust van India, alwaar hij het gezag in
banden stelde van den resident te Cbinsurah, van 0 v e rb e e k. Van B r a a m kocht tot het doen der reis naar
Coromandel en terug naar Batavia, een schip voor 70,000
oorden de gemelde berijksdaalders. Naar zijn gevoelen beh
zittingen te worden aangehouden, ofschoon met opofferingen.
Commissarissen-generaal dachten daarover anders en wenschten
een ruil met Sumatra. Het Londen's traktaat van 17 Maart
1824 beslistte aldus.
Bij de eerste wederzamenstelling van den raad van India
in 1819 werd hij tot lid daarvan benoemd. Hij overleed
kort daarna te Batavia den 13aen Mei 1820. Zijue weduwe,
A. W. van Rijc k, hertrouwde in Aug. 1821 met J o s ep h
Dr u r y, kapitein bij de Engelsche marine.
Part. berigt.

BRAD (Jhr. Mr. W. M. DE), den 24aten April 1810 te
Zierikzee geboren, studeerde te Leiden, zette zich in 1854 als
advokaat te 's Hage neer, werd vervolgens lid der regtbank
en later aan bet parket van het regtscollegie verbonden, eerst
als substituut-officier, vervolgens als officier van justitie, welke
betrekking hij tot zijn dood toe bekleedde. Hij muntte door
buitengewone regtskennis uit. Van 1850—.1853 was hij lid
der Eerste Kamer voor Z.-Holland en vervolgens der Tweede
Kamer voor het hoofddistrict Gouda. Hij overleed te Haarlem
den 18den Januarij 1874 werwaarts hij zich des morgens had
begeven.
Part, berigt.

BRAUN (CATHARINA) geb. Br o u w e r s, in 1778 te 's Hage
geboren, ontving hare muzikale opleiding van den kapelineester G r a f. Haar schoone stem werd zeer toegejuicht in de
schouwburgen te Hamburg en Berlijn, waar zij H u r k a tot
leermeester had. In 1758 begaf zij zich naar Leipzig, Weenen,
Munster, Dresden, enz. In 1804 huwde zij den violoncellist
Daniel Braun, geboren te Kassel in 1767. Eenige jaren

na haar huwelijk verliet zij het tooneel,
Zie Greg oi r, bl. 25.
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EREE (JOHANNES BERNARDUS VAN), - den 29sten Januaril
1801 te Amsterdam geboren, beroemd als virtuoos, componist,
orkestmeester en muziekonderwijzer, overleed te Amsterdam
den 14(len Februarij 1857.
Hij was muziekdirecteur van Felix 1VIeritis en Caecilia,
eerelid der Maats. tot bevordering der Toonkunst, der Philhartnonische Societeit Santa-Caecilia te Rome en ridder der
orde van den Nederl. Leeu w.
Part. berigt.

BREEN (ADAM vAN), kunstschilder en dichter te Hage,
vervaardiger van het werk Le Maniement d'armes de Nassau,
avec rondelles, piques, espde8 et targes, representez par figures
par A. v. B. Impr. a la Haye 1618, in fol., fig. col.
Zie Kramm.

BRESTER ALBERTUSZOON (JAN), werd den 7den Mei 1805
te Amsterdam uit burgerouders geboren. Reeds vroeg was
hij lid der Maatschappij V. W. aldaar. De eerste verzen,
die hij in druk gaf, verschenen in 1824 in het Jaarboekje
door die Maatschappij voor hare leden uitgegeven. Openlijk
trad hij het eerst met zijn naam in de Vaderl. Lettereef.
op. Zijn meest populaire voortbrengselen zijn zijne zoogenaamde Ihstukjes, waardoor hij zich geen minderen naam
verwierf dan door zijne veelal gelukkige navolging van den
Allemanischen dichter He b e 1, zijn geestverwant, even als
ClaUdiu s, die beide onmiskenbaren invloed op hem nit..
oefenden.
Hij overleed den 4den November 1862. Zijne Verspreide
en nagelatene gedichten zijn te Deventer bij A. ter G u n n e
met zijn portret uitgegeven. A. J. de Bull schetste zijn
leden voor de Maats. van Ned. Letterk., waarvan Br ester
sedert 1853 lid was.
BREUK (HENDRIK ROELOF DE), zoon van Jan de Br e u k
en Cornelia Dorothea Haartman, den 25 8ten Septemb.
1814 uit deftige burgerouders te Haarlem geboren, ontving
onderwijs op de te Haarlem gevestigde kweekschool, vervolgens op het gymnasium, van waar hij in 1833 naar de
ak ademie te Leiden vertrok. Hij promoveerde in 1839 tot
doctor in de letteren met eene dissertatie de Quaestione quid
aanuum consulatus Romani tempus profuerit et nocuerit Reipublicae. Terstond na zijne promotie trachtte hij aan het een
of ander gymnasium. geplaatst te worden en toen zulks mislukte, werd hij in 1840 onderwijzer in de oude talen aan
het stedelijk instituut van L. 0. Cnopi us te Zwolle. Later
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(1843) werd hij eigenaar eener boekdrukkerij te Leiden en
wijdde hij zich sedert onafgebroken aan dat vak tot dat hij zich
in 1851 te IJsselstein vestigde, waar hij aan het stedelijk
instituut het onderwijs in de oude talen op zich nam, het verwaarloosd stedelijk en het kerkelijk archief van 1661
of regelde. Het stedelijk bestuur erkende zijne diensten met
een geschenk in zilver. In 1857 werd hij docent in de
Hollandsche taal- en letterkunde en geschiedenis aan het
gymnasium te Gouda, waar hij den 24sten September van dat
Saar overfeed.
De Breuk had de gave der improvisatie en was dichter,
doch zijne verzen zagen, behalve dat voor de Evang. Lath.
weezen van 1848, zonder zijn naam het licht of waren voor
kleiner,. kring3a bestemd, zoo als zijne feestrede ter gelegenheid van het 26jarig bestaan van het muzykjezel3chap
Music sacrum op den 4 Jan. 1853, slechts voor de leden
was gedrukt.
In de Ilandd. voor de Maats. van Ned. Letterkunde
van
1858, werd opgenomen den door hem vervaardigden Inventaris van een Hs. uit het archief van Buren.
In de kronyk van het Hist. Genootschap te Utrecht komen
vruchten van de Br e u k 's geschiedkundige nasporingen voor,
b. v. een Brief van Philips den Schooners.
Hij vertaalde den roman Rosa Clark van Fanny F e r n.
('s Hage 1847) en het Handboek voor de philosophie, van F.
J. H. Alt re c h t, doch zonder zijn naam.
In het Jaarboekje voor Chrisfelijke weldadigh,eid van 1861
plaatste hij het Christendom het eenige ware levensbeginsel.
Hij rigtte in 1854 het tijdschrift de Rederijker op en was
lid van verschillende letterkundige genootschappen, o. a. van
de Maats. van Ned. Letterk., waarvoor J. E. Inckel zijn
levensberigt schreef.
De Breuk huwde 1. Johanna Helena Hazenberg,
2. Geertruida Johanna Bazendijk. Hij liet 6 kinderen, 4 uit het eerste, 2 uit het tweede huwelijk na.
BROEK (Lamaze= VAN DEN), den 308ten Augustus 1805
uit geringe ouders te Rotterdam geboren, kreeg in zijn jeugd
weinig en slecht onderwijs, doch ontwikkelde zich door selfopoffering en werd op voorspraak van zijn begunstiger, den
predikant C o x, op een handeiskantoor geplaatst. In 1824
plaatste hij zijn eerste vers in den Muzen-Almanak van I mmerzee l, die zijn Bids op den baan der letterkunde werd.
Behalve losse verzen en kinderboekjes, gaf hij in het licht_:
De Batavieren, in 4 zangen. Leeuw. 1833.
Vaderlandsche poezy. Amst. 1832.
Nieuwe gedichten. Rotterdam 1834.
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Ernst en luim. Patische verscheidenheden.
Rott. 1836.
De ondergang van Yeruzalem. Dichtstuk. Rott. 1836.
Nederlands verlossing in 1813 herdacht. Feestz. Amst. 1838.
Rott. 1832.
De reis naar Java, dichterlijk tafereel.
Feesizang ter inwijding van de nieuwe beurs van Amsterdam. Amst. 1845.
Het Celibaat. Een schets naar het leven.
Awe. 1846.
Lied in de lente van 1846. Amst. 1847,
De bededag 2 Mei 1847. Dichtstuk. Rott. 1847.
Herinneringen aon Nederlands verlossing in 1813. Dichtstuk. Rott. 1847.
Proeve van gedichtjes voor kinderen van alle standee.
Amst. 1847.
.De schipbreuk. Dichterlijk tafereel.
Rott. 1847.
Bloemen. Lied.
Olyj'bladeren. Evangelische dichtstukjes voor de jeugd.
Rott. 1850.

De jaargetijden. Luinz en ernst.
Haarlem 1851.
Schetsen en omtrekken. Luimige (Humoristische) dicitstukken. Rott. 1852.
Oost west, 't huffs best, poezy en proza voor de jeugd.
Warmond en Amsterdam 1852.
Veertien Photograflen. Wijk bij Duurstede 1854.
Kleine gedichtjes voor jonge kinderen. (5 tientallen.) Rott.
1854-66.)

Ben schipbreuk, de foods en de visscher. Drie zeetafereelen.
Tiel 1855.

Dichterlijk Mozaik.
Alkmaar 1856.
Geillustreerde album voor de jeugd. Dightstukjes en gezangen. Rott. 1856.
Gedichten. Amsterdam 1857.
Rotterd. 1857.
Vaderlandsche Muze. Nieuwe gedichten.
Kindergedichtjes. (3 stukjes.) Leiden 1858.
Kleine gedichtjes. Leiden 1858.
Leiden 1859.
Stoute jongens en meisjes. Een prenteboek.
Fersjes en vertelsels voor jongens en meisjes. Amst. 1859.
Naclit en Dageraad of Nederland en Spanje. DramatischAllegor. voorstelling. Amst. 1861.
Bloemen en bladeren geplukt en geschikt. Amst. 1861.
Leiden 1862.
Souvenir. Poezy voor Holland* schoonen.
Leiden 1862.
Zonzergroet. Gedtchties voor de jeugd.
Haarl. 1862.
Buitenlust. Kleine landelijke vertellingen.
Hij was ook medewerker, order bet psd. Celibatarius, aan
het .Hurnoristische Album.
Anoniem gaf hid uit :

Groolvader _Peter Bras, praatjes van een oud
Rotterdam 1859, en

Zeeman.
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Prof. Celibatariu8, ziine redevoeringen, kanterg edichten, enz.
Rotterdam 1862.
Hij overleed 16 December 1863.
A B o g a er s gaf zijne Nagelatene gedichten, met eene
aanprijzende, voorrede en een schets van 's dichters leven door
H. Maronie r, in het Licht.
Zie •zijn leven door Mar onier; Hub erts enz., bl, 66; S ehotel,
Tollens en zUn tijd.

BROERE (ColiNuis), geboren te Amsterdam, den 10den
November 1803, was eere—kamerheer van Z. H. paus Pius
IX, kanunnik van de Kathedrale kerk te Haarlem en hoogleeraar aan het setninarium te Warmond, waar hij den '28sten
December 1860 overleed. Tot aan dood was hij hoofdredacteur van het tijdschrift de Katholiek. Hierin schreef hij vele
artikelen. In dat tijdschrift plaatste hij o. a. drie zangen
over een onafgewerkt heldendicbt: Constantyn.
Ook schreef hij eenige vlugschriften.
Zie Huberts, t. a. p.
BROES (WILLEM), zoon van Pe t r u s B r o e s, werd den
19 October 1766 te Amsterdam, waar zijn vader predikant
was, geboren, studeerde te Amsterdam en sedert 1785 te
Leiden, werd in 1790 predikant te Voorschoten, ging vervolgens als" opvolger van Martinet naar Zutphen, daarna
naar Leiden, waar den 12den Januarij 1807 bij het springers
van bet kruidschip zijn woonstede eeu puinhoop werd
hij zijne goederen en boeken verloor. In 1808 werd hij predikant te Amsterdam, waar hij lid werd der commissie your
de nieuwe kerkelijke organisatie, was meermalen lid en V, OIzitter der synode en trad vaak als spreker in belang rij Le

en moeijelijke commissien op. Als prediker verwierf hij cel
roem ; hij beoefende de staatkunde voor zoo ver zij Lie
kerk betrof, aan de vaderlandsche en kerkelijke geschiedenis
wijdde hij zijn tijd en vlijt. Alle deelen der godgeleerdheid
waren hem eigen. Overigens was hij belezen, arbeidzaam
verdraagzaana en in alle opzichten ,een merk waardig en zeldzaam man, die weldadig, zachtmoedig, nederig, veel nut
stichtte en de algemeene achting genoot.
Hij was het, die het Cbrietelijk M aandschrift voor den
beschaafdera stand, later onder eetigzins gewijzigde titels
verschenen, grondvestte en de Zondagsschool te Amsterdem
stichtte. Aan eer heeft het hem -niet ontbroken. Zoo verkreeg hij den titel van Theologiae doctor. - Hij was lid van
verschillende geleerde maatschappijen en ook van het Kon.
Ned. Instituut, Ridder en later Commandeur van de orde
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van den Ned. Leeuw. Hij overleed den 7 Jan. 1853 in den
ouderdom van 90' jaren.
Br oes is niet dan in gerijpten leeftijd als schrijver voor
het publiek opgetreden, Zijne eigenlijke schrijvers loopbaan
is eerst refit to Amsterdam ingetreden.
Hij gaf in het Licht :
Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen op den 18
en 25 van Louwmaand 1807, door Roldanus, Egeling, Rau,
Schotsman, Proper, Brom Leiden 1807. Amst. 1810, 12, 15.
Leerredenen. 3 dn. 2e dr. Amsterdam.
Leerredenen over bijbelsch-historische onderwerpen.
Amst.
1814.
Leerredene bij aanleiding van het afsterven des hoogleeraars
B. A. Banga. 2e dr. Amst. 1820.
Berigt omtrent het leven, karakter en de laatste godsdienstige
aandoeningen der beruchte vergiftigster H. R. Nepping.
Leiden 1812.
Proeve van aanmerki%gen over de leerwijs van Jesus.
Amst. 1825.
De Engelsche Hervormde kerk, benevens Karen invloed op
onze Nederlandsche. Delft 1822. 2 dn.
Willem de Berste, in betrekking tot de seheuring der 17
vereenigde Nederl. gewesten in de 16e eeuw. Amst. 8°.
De kerk en de staat in wedtrzijdsche betrekking volgens
de geschiedenis. 4 d. 5 st. Amst. 1832.
Onderzoek over de vereeniging der Protestanten.
Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde, bijzonder aan
Amst. 1838-1840. 3 dn. 8°.
de hand van Willem I.
De Evang. god3dienst, ha it inhoud en hooge wuarde opengelegd in breeden telasten, ten gebruike van de kerkeligice
leerreden en den Bijb. Almanac, in 7 hoofdst., benevens een
aanhangsel enz. Amst. 1847. 3 dn. gr . 8". 1Vieuwe uitgaaf.
1848. gr. 4°.
Over het grondwettige en schadeljke van een concordaat
tusschen .Nederland en Rome. Naar E. Munch H. Royaards
Gron. 1841. 2e verm. dr. 1841.
en andere schrijvers.
gr. 8°.
van
Charlotte de Bourbon aan het ziekbed van den Prins
Oranje. (Amst.?) 1850.
De Bijbel uit God. Gegeven voor staf op den weg van
1858.
8°.
he hobbeig leven. 4.fscheidswoord.
Ben vredewoord. Amst. 1858. gr. 8°.
Een woord over de hervorming der Roomsch Kath. kerk.
Een Erasmiaansche lektuur, zarnen voor Roomsch Satholieken
en Protestanten. Amst. 1856. gr. 8°.
Randschrift tot het werk: Evangelische godsdienst, haar
inhoud en hooge waarde opengelegd in breeden tekstenrol,
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ten gebruike van de kerkeljke leerrede en den Bybelschen
altnanak. Amst. 1850. gr. 4 0.
Voorts gaf hij vele bijdragen in verschillende tijdschriften,
inzonderheid in het N. Christ. Maands., zoo als vergelijkende

proeven van Nederd. Psalmberjrning.
Zie Konst. en Letterb. 1858 bl. 17. J. Prins Necrol. van W. B.
in Godgel. Bijdr. XXXII. 90 ; J W. A. van H e n g el, Levensb. van
W. B. in Letterk. Hand. d. Masts. v. Ned. Letterk.185S
W. 85 ; A.
T e rh o e v e n, Ter gedachtenis van W. B. en Christ. Maandschrift.
1858 bl. 100; J. S teen me ije r, W. B. in leven, karakter,werkzaamhedeu, Arnhem 1858 ; H u b er ts enz. Biogr. Woordenb.

BROCX (ARNoLD), den 26sten Aug. 1779 te Waalre in de
prov. N. Brabant geboren, werd den 2aen Febr. 1797 jur.
utr. doctor te Leiden, vestigde zich ale praktiserend advokaat
en iiotaris te Brielle en bekleedde aldaar ook het ambt van
substituut-baljuw van het eiland van Voorne en vervolgens
verscheidene andere betrekkingen, b. v. van hoofd der afdeelingen en later administrateur van het armwezen der gevangenissen. Hij werd voorts als raad-adviseur verbonden aan het
ministerie van binnenlandsche zaken en later secretaris-generaal
van het ministerie van waterstaat, nijverheid en kolonien,
laatstelijk
Ten gevolge der suppressie van het ministerie van binnenlandsche zaken bij de inlijving van ons land, tijdelijk teruggekomen zijnde binnen de stad Brielle en aldaar de betrekking van notaris weder uitoefenende, heeft hij gedurende
de moeite- en zorgvolle dagen der in staat van beleg verklaarde en op den gedenkwaardigen dag van bevrijding der
Brielenaren de functie van maire aldaar vervuld, door den
Franschen commandant daartoe in requisitie gesteld, waaraan
hij zich niet eerder heeft onderworpen, dan nadat herhaal , te
aandrang van de aanzienhjkste ingezetenen hem als het are
noodzaakte om alle eigene verkiezing voor het algemeen belting
ter zijde te stellen. Hij ontving dan ook al dadelijk, na
den bevrijding des lands, de ondubbelzinnigste blijken van
goedkeuring, door de bevestiging, bij algemeene stemmen, in
deze zijne betrekking. Weinig dagen later keerde hij in zijne
ambtsbetrekking bij het herstelde ministerie terug.
Hij was ridder der orde van den Nederl. en overleed
Part. berigt.

BROKLAND (CoRNELis), in de eerste helft der XVe eeuw
te Montfoort geboren, vestigde zich als med. doctor te SaintAmour, in Bourgondie. Hij was een beroemd toonkunsteraar,
gaf
af in het lilt :

Instruction methodique pour apprendre la inusique retie
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et corrigee par Corneille de Montfort, dit de Broklancl.
Lyon 1587, chez de Tournes. Bit werk zag reeds in 1573
te Lion het licht, ender den titel : Instruction facile pour
ap pendre la musique pratique, sans ancune gamine en la
main et ce en seize chapitres.
B r o k la nd heeft ook eenige liederen uitgegeven.
Cardinet de mu sique contenans plussieurs belles chansons
francaises a quatre parties. Lyon, Jean de Tournes. 8°.
Zie Gr ego i r, Schetsen der Ned. Toonkunst, bl. 14.
BROUWER (SJEERP), werd den &sten Febr. 1793 te Franeker geboren. Zijn vader Jan B ro u w er was leeraar bij
de docpsgezinden to Leeuwarden, bekend door onderscheidene geschriften. Na aan de Latijnsche school aldaar het
onderwijs van den rector Slothouwer genoten te hebben,
studeerde hij te Franeker, vervolgens te Leiden, werd den
20fiten Julij 1813 gedwongen . als zoogenaamd garde d'honneur
zijn geboortegrond te verlaten, doch keerde weldra in het vaderlijk huffs terug en zette zijne studien voort tot in 1815, toen
hij met de Leidsche jagers als sergeant—majoor uittrok. Te Leiden teruggekeerd, promoveerde hij in de medicijnen en de verloskunde (1816) en begaf zich met zijne vrienden van It a ppard en Boxman naar Gottingen, waar hij zich als student
liet inschrijven en woonde er de leercursussen bij, o. a. van
H i m l y en BI um e n b a c h. Vervolgens bezocht hij Heidelberg
en Tubingen en reisde door Zwitserland. Te Leiden weergekeerd, verkreeg hij den 16den October 1817 den graad van
doctor in de wijsbegeerte, na verdediging eener dissertatie
Nog
de circulorum, tangentium centrorutn situ in curvis.
voor zijn promotie behaalde hij den uitgeloofden prijs op
het gebied der sterrekunde, over de vraag quibus formulis
construuntur horologia polaria supra plana letraedri,
Hexciedri; vel Cubi et dodecaedri ; sive qua formula construitur
solarium supra planum quodlibet datum.
In 1819 huwde hij Sjuwke Cats en vestigde zich als
geneesheer to Leeuwarden, doch werd in 1823 to Groningen
tot hoogleeraar in de wis— en natuurkunde beroepen, in plaats
van J. Baart de la Faille, en aanvaardde den fisten Oct.
1823 zijn post met een or. de mathescosutilitate universes prae
cipue patriae nostrae.
Twaalf jaar arbeidde hij in die betrekking, gaf uitbreiding
aan het kabinet van natuurkundige instrumenten on in het licht :
Rekenkundige stellingen (1831).
Gonismotrische formulen.
Beginselen de- vl .Ikke en vlakte in bolvormige driehoeksmeting . 1833.)
11

162
Lets over de hygrometers, bijzonder over dien van Daniel
en den psychrometer von prof. August, in Bijdragen tot de
vatuurk. wetencchip, nitgegeven door van Hall, Vrolik en
Mulder. D. VI, bl. 277-299.
Aanmerkingen over den differentiaal barometer ea een
voorslag over een nieuwen zeebarorneter.
Een paar waarnemingen over het gloegen der plathiaspons
do( r waterstofgas en den elektrischen vonk, bij den galvanischen toestel uit een element behoorende.
Tijdens de hevige volksziekte te Groningen in 1825-1828,
waaraan vele beoefenaren der geneeskunde aan de besinetting
waren bezweken, nam hij nog eens de medische praktijk op.
In 1828 als rector aftredende hield hij een rede de iis, quae
anno proxirne elapso Academiae nostrae acciderunt.
In 1835 zijn ontslag bekomen hebbende, begaf hij zich
naar Friesland en hield te Leeuwarden bij het natuurkundig
genootschap belangrijke voorlezingen. Onverwacht werd hij
in 1842 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
In die betrekking gaf bij nameloos in het licht:
Bedeacingerk over geldleeningen en ophelderingen van een
tabellarisch overzigt daaromtrent, alsmede opgave van de
voordeelen, welke het gevag zouden zijn geweest van de nitvoering der we' tot regeling der openbare schuld. 's Hage 1843.
In 1854 gaf bij te Leeuwarden : Vergelijking der voor- en
vadeelen van het plcn tot vrywillige conversie der Nederlandsche Staatsschuld, voorgesteld door den beer J. Dinger te
Amsterdam, met de uiticomst der berekening op twee tabellen.
Hij &elide den 26sten Julij 1845 zijn ontslag in als lid
der kamer. Hij was ridder van de orde van den Nederl.
Leeuw en overleed te Leeuwarden den 3Osten Julij 1856.
Zie Konst— en Letterb. 1856, bl. 110, 115. Gron. Gedenkb., bl. 134.
BROUWER (Mr. ABRAHAM SAMUEL VAN LIMBURG), zoon
van Petrus van Limburg Brouwer en Susanna
Johanna Aleida Ipera Wiselius, werd in 1829 te
Luik geboren en ontving zijne opvoeding en onderwijs te
Gent, studeerde aldaar in de rechten en letteren en promoveerde 18 Maart 1850 in de rechteu, op eene dissertatie jur:
exhibens docfrinam juris Romani de actionvm cursu, maxime
secundum Suirignii dententiam.
Ten gevolge van den dood zijns vaders (1847) vestigde de
jonge rechtsgeleerde zich met zijne moeder te Amsterdam, en
al spoedig (1852) vond zijn degelijk opstel over Savonarola
een plaats in de Gids, dat (1853) gevolgd werd door eene
historische karakterstudie over Frans I en Karel V.
Weldra
nam de redactie van dit tijdschrift hem in haren kring op, en
gaf hij sedert een aantal belangrijke bijdragen er in.
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B r o u we r, vrijdenker op het gebied van godsdienst en
wijsbegeerte, was in het staatkundige eerst een liberaal nit
de school van Thor be c k e, later in eigene richting. In een
gedrukt opstel bestreed hij de antirevolutionaire staatsreer en
ijverde voor de hoogste vrijheid van den staat. Dat zijn
geest• zich niet minder met wijsbegeerte en letterkunde bezig
hield, bleek uit zijn Leven van een danker, naar aanleiding
van Auerbach 's Sp:noza, zijne beoordeeling der Evangeline van mevrouw van C a 1 c a r en van den roman Eritia
,SiCtli Deus.
Ook hield hij zich bezig met geschiedenis, theologie, taalstudie, muziek, beeldende kunsten en van deze takken zijn
ook zijne verdere geschriften de vruchten. Onafgebroken
deelde hij die in de Gids mede, terwijl hij zijne artikelen
van kleineren omvang, van satirieken en actueelen aard, in den
Nederlandschen Spectator, Tijdspiegel, Nederland, Tydschrift
voor Nederlandsch Indie en de Dageraad mededeelde.
In 1855 bedankte Brou wer voor het professoraat in de
regten te Groningen, doch aanvaardde in het volgend jaar
(le betrekking van wetenschappelijk ambtenaar aan het rijksarchief te Hage. Hij ving zijn arbeid aan met het ordenen
der bescheiden van den Levautschen handel, vervolgens van
de grafelijke rekeningen, eener groote serie registers van de
rekenkamer van Holland, bewerkte voor het oorkondenboek
van Holland en Zeeland het Boergoensche tijdvak en deelde
in 1869 de uitkomsten van zijn arbeid mede.
Onder dit alles ging hij onvermoeid voort in het leveren
van belangrijke wetenschappelijke bijdragen en beoordeelingen
in de Gids en andere periodieke werken.
Ondertusschen was B. in 1864 in het staatkundig levee
praktisch opgetreden, daar het distrikt Almelo hem naar de
Tweede Kamer had afgevaardigd. In Februarij nam hij plaats
in de liberale rijen der linkerzijde. Den Pen Maart voerde
hij 't eerst het woord in de discussie over 't beheer der
geldmiddelen in Nederlandsch Indie s Later nam hij deel
aan de discussion over de te Leiden te vestigen afdeeling
van onderwijs van rijkswege in de Indische taal— en volkenkunde, verdedigde kracbtig bet lager— en rniddelbaar onderwijs;
ook vond de St. Agatha—kwestie in hem een onpartijdig beoordeelaar. Hij nam deel aan de debatten over het geneeskundig staatstoezigt (Maart 1865), de tarieven van in— en doorvoer in N. Indie, de zegelivet, enz. Het oude Indie was
jaren lang een onderwerp van zijne diepgaande studie. Hij
leerde Sanskrit en beoefende de bronnen zelve der Indische
beschaviug. Van deze studien gaf hij in de werken van het
inst,tuut, in het Tildschrift voor N. Indie, in den Ned.
Spectator, in Tijdspiega cu Nedeiland, mar vooral in de
11*
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Gids, de vele vruchten te genieten. Met elk jaar drong hij
dieper door in de .mijnen van Indische wijsheid en Indische
poezy ; .Br o u w e r 's wijsgeerige studien hadden het groote
doel • den gang der menschelijke idea, vooral omtrent het
oneindige, het absolute, omtrent het wezen der dingen na te
vorschen. Daartoe strekten ook zijne Indisehe studien.
Na verschillende proeven van Indisehe letterkunde gaf hij
er eene in het Boek der .Koningen, waarin eenige voorvallen en ideen worden aangetroffen, die later in den roman
Akbar zijn bewerkt.
Bij de gemakkelijkheid, waarmede hij talen leerde en ten
einde ook andere vereischte bronnen te kunnen bestuderen,
leerde B r o u w er ook eerst Arabiesch en gaf eenige proeven
van Arabische poezy ; toen leerde hij Hebreeuwsch en hij
schreef zijn opstel over de Kabbala en een nieuwebeschouwing
van den Predik(r. In de laatste jaren van zijn leven kon
men hem bezig vinden met het leeren van de Chineesche
taal. Eene vrucht van zijne kennismakicg daarmede was eene
studie over Confucius. Zijn meesterstuk was een zijner laatst
bewerkte, zijn Akbar, waarin hij, gelijk zijn vader in den
Diophanes en Charicles, in bevalligen vorm zijne kenuis van
Stellas, de zijne van Indie schetste. Hij teekende in hem en
zijne tijdgenooten de ontmoetino. en strijd van velerlei godsdienstrichtinuen en hoe men erbboven kan stain. Natuurlijk
gaf hij ook bhierbij bet Indische leven te aanschouwen, en
hoe schoon hij dit deed, getuigen zijne Indische landschoppen,
zijn Feizi, zijn Iravata.
Hij bleef werkzaam aan het archief en zijn Indische studien
tot aan zijn dood, den 13den Februarij 1873. C. Vosmaer
schetste zijn beejd voor de Levensbeschrijringen van de Maats.
van Ned. Letterk. to Leiden, waarvan Brouwer lid was. Achter
die schets vindt men de breede lijst van al zijn geschriften.
BROWN (ALEF), den 208ten Junij 1795 te Arnhem geborens Zijn vader, vroeger in Franschen dienst bij de genie,
was aldaar sedert 1778 als instituteur gevestigd. Na de
Latijnsche scholen, onder den rector W. J. Zilles en, doorloopen te hebben, studeerde hij te Leiden in de godgeleerdheid, en werd in 1819 predikant te Ellekom, in 1828 te
Harderwijk en eindelijk in 1833 te Leiden, waar hij den
Dten Junij 1856 overleed. Hij was lid der Maats. van Ned.
Letterk., gaf onder zijn naam niets in het licht, doch men
vindt opstellen van zijne hand in het Dagboek van Dr. Voet
van Cam pen 1836-1838. Mr. Bodel Nyenhuis schreef
zijn biografie voor de Maats. van Nederl. Letterk.
BRUGGENCATE HERMZ. (GERRITS TEN), den 2 3sten Maart
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1803 te Almelo geboren, was daar handelaar in kruideniers
en koloniale waren, en beoefende in zijn snipperuren de
poezy. Zijne gedichten in Jaarboekjes en Maandschriften
verspreid, zijn later in een bundel verzameld en met den
titel van Gedichten te s'Hage 1838 in het licht gegeven.
Hij overleed te Almelo den 6 Maart 1853.
Zie Hubert s enz. Biogr.
BRUGMANS (Mr. ANTONIE), zoon van mr. P i b o An toniu s
en neef van Sebaldus Justinus Brugmans, den 22sten
December 1799 te Amsterdam geboren, werd in 1824 tot
j. u. doctor gepromoveerd en vestigde zich als advokaat te
Amsterdam. In 1830 trok hij uit als kapitein bij de mobile
Noord—Hollandsche schutterij en maakte in dien rang den
tiendaagschen veldtogt mede, waarin hij de Militaire Willemsorde verwierf. Te Amsterdam teruggekeerd, hervatte hij zijne
praktijk en was sedert een reeks van jaren een sieraad der
Awsterdamsche balie. Toen hij stied (Jan. 1877) was hij
deken der orde van advokaten, sedert 40r jaren secretaris
van het collegie Zeemanshoop; voorzitter der averij—cominissie
en der commissie van pilotage.
Zie Ainsterd. Cour. 17 Jan. 1877. Pait. ber.

BRUGSMA (BAREND), den 16den September te Groningen
geboren, was eerst hoofdonderwijzer en vervolgens sedert
1861 directeur van s'Rijks kweekschool voor onderwijzers.
Hij was medewerker aan bet Ned. Tydschrift voor onderwijs
en opvoeding en seareef, behalve eenige schoolboeken en
vertalingen :
Kort overzigt der leer van de opvoeding en het onderwijs.
Gron. 1835, 1863 (7de dr. ).
Brieven over eene reis naar Oldenburg, Bremen, Hanover
en Osnabruck met opmerk. bijzonder ten aanzien van het
lager onderwijs. Gron. 1836.
Opvoed— en onderwijskunde, opmerkingen gemaakt op eene
reis in de Pfuis. Rynprovincien en Naseau en .Frankfort.
Leiden 1839.
B ru g s m a overleed den 8 September 1868. Zijn zoon
Dr. A. L. B r u g s m a was leeraar in de nieuwere talen aan
het gymnasium te Leeuwarden en overleed 15 Nov. 1858
in den ouderdom van 39 jaren.
Zie Huberts t. a. p. 1V. Rott. courant 21 Nov. 1858.
BRUINING (PETRUS), zoon van G e r a r d u s B r u i n i n g
en Wilhemina de Kernp, werd den 19 December 1802
te Berkel geboren. Reeds op 12jvigen leeftijd trad hij in
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dienst als mousse aan booed van een van 's lands schepen en
werd na als stuurmansleerling en buitengewoon adelborst
een kruistogt naar de Middelandsche zee te hebben gemaakt,
in Februarij 1817 voor 's rijks rekening toegelaten op de
artillerie- en genieschool te Delft.
In drie jaren had hij aldaar zijne studien volbragt, en
keerde in 1820 weder als adelborst der lste klasse tot het
werkelijk zeeleven terug. Hij werd spoedig tot buitengewone diensten gebruikt, en in 1821 den luitenant ter zee
J. C. It ij k, later minister van marine, toegevoegd, ten
einde hem behulpzaam te zijn in bet vervaardigen van
kaarten der zeegaten van de Maze en Goedereeile. In 1823
tot buitengewoon luitenant ter zee en in 1826 tot luitenant
ter zee 2de klasse bevorderd zijude, bleef hij steeds en bijna
onafgebroken in activiteit voortdienen, zich overal door zijn
praktische kennis en uitstekende boedanigheden onderscheidende. Op zijn 26ste jaar werd hij tot belooning van zijn
gehouden gedrag bij de expeditie van Celebes (1828) benoemd tot ridden der Militaire Willemsorde.
In 1831 was hij tegenwoordig bij de vijandelijkheden tegen
Belgie op de Schelde en werd hij daarvoor in eene legerorde
eervol vermeld. Ook de verdediging der citadel van Antwerpen woonde hij bij en verkreeg, .na zijn terugkoxst uit
de krijggevangenis, in 1833 nog eene eervolle vermelding.
Gedurende drie jaren (1835-1838) vervulde hij als luitenant ter zee iste Id. de betrekking van adjudant van den
kommandant der zeemagt in Oust-lndie, en genoot daarna
drie jaren verlof om voor eigen rekening een koopvaardijschip te kommanderen. Nadat hij zich aldus in het voeren
van een onaf hankelijk kommando geoefend had, werd hem
in 1844 het bevel toevertrouwd van s'rijks schoener De Lancier. Met dat vaartuig bezocht hij de kust van Guinea, tot
het voeren van onderhandelingen met de inlandsche vorsten,
in het belang van den Nederlandsche handel. Hij kweet zich
uittnuntend van deze taak, en begaf zich van daar naar
Indie, waar hij tot 1847 bleef. Bij zijne terugkomgt in het
vaderland werd hij gedetacheerd bij het ministerie van marine
tot het voltooijen en in orde brengen van: een nieu w
reglement op de eerbewijzingen en saluten voor de vloot ;
2°. eene instructie voor de kommandanten van eskaders ;
3°, eene instructie voor kommandeerende officieren van schepen 40. eene instructie voor de kommandanten van wachtschepen ; 5". een reglement op den inwendigen dienst van
's rijks schepen en vaartuigen van oorlog. Vooral dit laatste
had veel moeijelijkheden in en is door Br uinin g, volgens
eenparig oordeel der officiereu, met veel talent zamengesteld.
V ender werd hij nog met den 1steu luitenant ter zee J o-
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rissen afgevaardigd tot het opnemen en beschrijven onzer
rivieren en gaten in de Zuider-k wartieren met betrekking
tot de landverdediging.
Het uitvoerig rapport daarover is aan het comitd van discussie ingediend. Reeds in 1842 had Bruining de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw ontvangen en in 1846
was hij benoemd tot kapiteiv-luitenant, doch zijne plaatsing
aan het ministerie was niet van langen duur. Welligt sprak
hij wel ' eens al te heftig zijne meenigen uit, die, blijkens
zijne geschriften, in strijd waren met den toenmaligen minister van marine en meer overeenstewden met die van den
lateren minister van marine, den vice-admiraal En sli e, wien
door Bruining in zijne brochures grooten lof werd toegekend. In April 1849 werd hij uit zijne betrekking aan
het ministerie eervol ontslagen en tot kommandant van de
brik ,,de Sperwer" benoemd. In Junij van dat jaar ontving
hij het kommandeurskruis van de Eikenkroon, doch keerde
reeds in October van hetzeltde jaar ziek van zijri kruistogt
terng, en werd in het hospitaal te Willemsoord (Nieuwediep)
verpleegd. Van dezen tijd of mogt Bruining geen gezond
oogenblik meer slijten. In October 1851 werd hij, op zijn
verzoek, gepensioneerd, sedert wijdde hij zijne scherpe, maar
bek wawe pen aan de belangrijkste marine-quaestien en
overleed den Pen December 1s55.
Men heeft van hem eene scherpe beoordeeing van een beschrijving eener reis ?war Nicuw-Guinea, door den officier
der koloniale marine Ko 1 ff in Letterliev3nd Maandschrift
183 , voorts de onder zijne medewerking volLooide Reglementen op de inwendig3 dienst, de eerbewijzingcn enz. enz.
bij de zeemagt. 's Gravenh. 1848.
De positie van den Heider, in de Verhandelingen en berigten barekkelilk het zeewezen enz. door Jacob Swart. Jaargang
1851.
Beschouwingen over pen verbeterd rnilitair straf wetboek,
near aanleiding van erne brochure van Mr. A. M. de Rouvale. Ald. Jaargang 1862.
De oorlogs-matroos en de woekeraars geschetst door Veritae.
Ben anoniem vlugschrift, waarin ook de kwade praktijken,
die in de zeeplaatsen gebezigd worden ten nadeele van de
afbetaalde matrczen of paspoort-klanten aan den dag worden gebragt en aan de kaak gestelt.
Eenige denkbeeldeu betrekkelijk het militaire wezen en de
opleiding bij de marine.
Nieuwediep 1852.
Tegen dit werkje schreef van H e u s d e n, hoogleeraar aan
de akademie te Breda, eenige bedeukingen in den Militaire
Spectator van Nov. 1852, die wederom beantwoord werden
door Br uinin g, in Verh. enz. jaargang 1853, No. 1.
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Twee belangrijke stukken over de reede van Batavia. Aid.
jaarg. 1852, 1853.
Utrecht,
Gedachten over maritieme onderwerpen, door X.
"W. F. Dann enfelse r. In 5 stukjes, uitgegeven in 1854 en
1855. In deze, in den worm van vlugschriften verschenen
boekjes, handelt de schrijver over het zeewezen, de politiek
en de defensie van ons land, de doelmatigste inrigting onzer
oorlogschepen, hun getal enz., alles met eene begrooting der
kosten. Men verwijt hem dat zijne becijferingen niet alle
den toets kunnen doorstaan en later gaf de gepensioneerde
kapitein-luitenant M o d e r a over dat onderwerp eene brochure
in het licht, getiteld :
's Gravenhage
Wi8seling van gedachten met den heer X.
van Stockum, 1855.
Part. mededeeling.

BRUIN (REINT LE). Hij werd geboren te Zutphen en
door Dr. Ka m, te Berkel, van Augustus 1817 tot Mei 1818,
voor de gewigtige betrekking van zendeling in Nederlandsch
India voorbereid. Door het Nederlandsche zendelinggenootschap, in de maand Junij 1818, naar Java afgevaardigd,
werd hij van daar, door den gouverneur generaal, in overleg
met het Javaasch medewerkend zendelinggenootschap, naar
Timor gezonden en hij koos, in het begin van 1820, Koepang
tot middenpunt zijner werkzaamheid, die zich van daar over
de omliggende gewesten van Timor, alsmede over de naburige eilanden, inzonderheid Rotti, uitstrekte. Door zijne
nederige en beminnelijke inborst, won deze merkwaardige
man de achting en vriendschap van den resident J. A.
H a z a a r t, die zijne pogingen op wakkere wijze ondersteunde,
en reeds in Julij 1820 kon Le Bruin, na weinige weken
verblijfs, sijn hart in een brief naar Rotterdam in dankbare
vreugde uitstorten, wegens de onverwachte huip die hem
was ten deel gevallen, en den zegen dien hij op zijn arbeid
ondervond. Hij verbond zich later in het huwelijk met eene
vorstendochter van Amfvang, die, gelijk haar geheele stamhuis,
den hervormden godsdienst beleed,ben baande rich daardoor
ongetwijfeld te beter den weg tot de harten der bevolking.
De gemeente te Koepang beyond zich tijdens de komst
van Le Bruin in diep verval ; de christenen die er nog
uit vroeger tijd waren, hadden sedert 20 jaren schier alle
opleiding en onderwijs gemist. Er bestond, wel is waar, nog
eene school, doch slechts aan 8 kinderen werd er een hoogst
gebrekkig onderrigt gegeven. L e Bruin vatte zijne taak
met vorigen ijver aan, reisde onvermoeid rond, stichtte kleine
gemeenten in den omtrek van Koepang, bragt op die plaats
de oprigting van een pulp-zendeling genoutsehap tot stand,
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schreef of vertaalde in het Maleisch, voor ouden en jougen,
onderscheiden geschriften, onder anderen eene vertaling der
Evangelische gezangen, en wist onder de verwaarloosde
Koepangsche christenen zulk een vuur van ijver te ontsteken,
dat zij, in de plaats der door de aardbeving van 1795
vernielde kerk, een nieuw en voegzaam bedehuis uit eigen
middelen stichtten. Door vrijwillige medewerking van onderscheiden regenten verzainelde Haza ar t, met geringe
kosten, de noodige matelialen, terwij1 hij, even als den
oud secretaris Tielma n, den bouw met eene aanzienlijke
gift ondersteunde ; en in 1826 mogt zich deze gemeente in
de voltooijing barer nette kerk verblijden 1). Maar yooral
ook op het onderwijs der jeugd was den aandacht van L e
Bruin gevestigd. Hij stichtte een bijzonder schoolfonds,
waartoe de Inlandsche hoofden niet onaanzienlijk bijdroegen,
en in 1842 bezat Koepang eene wel ingerigte Maleische
school, waarin 93 kinderen om niet in lezen, schrijven en de
beginselen van den godsdienst onderwezen werden, benevens
eene Hollandsche school, waarin 28 leerlingen onderrigt in de
Nederduitsche taal, bet schrijven en rekenen ontvingen. Nog
drie andere scholen werden in de nabuiige Kawpongs, en vijf
alleen op het eiland Rotti opgerigt. Zoo bleef Le Bruin
gedurende bijna Lien jaren, onder het genot eener bijna
onafgebroken goede gezondheid, onvermoeid werkzaam, tot
het noodlottig jaar 1829 ook aan zijn nuttig leven eene einde
maakte. Tem ijl bijna geen huis te Koepang van kwaadaardige koortsen verschoond bleef, en ook zijne echtgenoot
daardoor werd aangetast, werd Le Bruin in Mei van
genoemd jaar, in den bloei van zijn leven, aan zijn schoonen
werkkring ontrukt.
Zie Het Eiland Timor, door P. J. V e t h, overgedrukt uit de Gids,
1855.
BRUMUNI) (JAN FREDERIK GERRIT), den 23sten Augustus
1814 te Amsterdam geboren, werd eerst student in de godgeleerdheid aan het Athenaeum Illustre, later te Utrecht, en.
in 1839 tot de prediking in de Hervormde kerk toegelaten. Van den aanvang zijner studien had hij zich voor
den dienst der Oost-Indische kerk voorbereid, legde zich in
den loop van 1840 nog onder de leiding van ds. L e nt i n g te Zeist op de Maleische taal toe en vertrok, na zich
met Catharina Hen riet te Roelofs in den echt verbon1) De kerk kan 400 menschen bevatten. In 1828 schonk het Rotteddamsche Zendelinggenootschap er een fraai orgel voor. Zie Herinneringen nit den levensloop van een Indisch ambtenaar, medegedeetd
door E. Francis. Batavia 1856, 2e deed, bl. 226.
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den te hebben, naar Indie, en werd spoedig na zijn aankomst
(1841) predikant tc Soerakarta en onderhoorigheden. In den
aanvang van 1842 werd hij naar Amboina verplaatst, waar
hij zijne vrouw en eenig kind verloor en zelf door hevige
koortsen gefolterd, verlof ontving om een bezoek aan Java te
brengen. Hier werd hij met den predikdienst in het Rem-bangsche belast, vervolgens predikant bij zijne eerste gemeente te Soerakarta, waar hij 5 jaren onafgebroken wee kzaam bleef en ruim gelegenheid had om aan zijn zucht voor
de beoefening van land- en volkenkunde te voldoen, en deelde
er de vruchten van, onder den titel van Indiana, mede.
Ondertusschen was hij in April 1851 tot predikant der eerste
klasse te Soerabaija benoemd, waar hij o. a. zijn zoo veel
gerucht makend stuk de Maleisehe Cristenen hebben geen
bybel in het licht zond en tot voorzittend directeur van bet
aldaar gestichte departement tot Nnt van 't Algemeen werd
benoemd. In 1854 verwisselde hij Soerabaija met Batavia,
waar hij in het bestuur van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen geplaatst werd en den gouverneurgeneraal Duymar van Twist op eene reis naar de Molukken
mogt vergezellen. De Archaeologische studien, waarvan
Brumund zulke schoone proeven in de Indiana had gegeven, waren oorzaak dat hij in 1857 last ontving de afbeelding
van den kolossalen tempel van Boro-Boedoe in de residentie
Kadoe, door Wilsen en Schönberg Miilier geteekend
en door Mieling te 's Hage op steen gebragt, te beschrijven.
Na een verblijf van 16 jaren keerde Brumund met verlof
naar Nederland terug. Toen hij in 1859 weder in Indie
gekomen was, verzocht hij een aanstelling als reizend predikant
van Pontianak cum annexis op Borneo tot dat hij zijne
bediening bij de gemeente te Batavia weder zou kunnen
opvatten. Dit geschiedde reeds in Augustus 1861 en hij bleef
in die gemeente werkzaam tot dat hij den 17den Mei 1862,
op zijn verzoek, eervol uit den dienst der Indische kerk ontslagen werd. Hij overleed den 12den Maart 1863 te Malang
op een oudheidkundige reis voor het Bataviaasch genootschap,
Hij liet bij zijne twee le vrouw Clasine Pe tr onella
S u.s a n n a P i e t e r, een tiental kinderen na.
Hij gaf in bet licit :
Ben reisje door de residentie Bantam, in Tijds. van
Nederl. Incite. Jaarg. III, D. II, bl. 687-705.
_Proeve over de Aroe-taal. Aid. Jaarg. VI, D. II, IA.
321-340.
Aanteekeningen gehouden op eene reis in het oostelific gedeelte van den Indischen 4rchipel. Ald. Jaarg. VII, D. II,
bz. 39-89. 215— 299.
Berigien orntrent de Evangelisatie van Java. Amst. 1854
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(ook gedeeltelijk medegedeeld in het Maands. voor den
beschaafden stand. 1822, No. 4, 5 en 6.
Indiana, verzaineling van onderscheiden card, over landen,
oudheden en geschiedeas van den Indische drchipel.
Amst. 2 stuk. 1853, 1824.
Verslag van den staat van het departement Soerabalja der
Maatsch. tot _Nut van 't Aljemeen over het 19e maatschappelijk
jaar 8851 1852. Benevens een overzigt sedert de oprOting
in 1839. Soerabaija, 1853.
Het volksonderwijs onder de Javanen. Pripantwoord uitgegemn door de Maats. tot Nut van 't Alg,•meen in OostIndie. Batavia, 1857.
Fragmenten rnijner reize door de Minahassl. Batavia, 1856,
in het Tydschrift ter bevcrderang van Christel. lcven
in
Nederl.
F•agrnenten rnijner reize door ch Molukko's, Malijan en
Batjan. Batavia, 1856, in het Tijdschrift van het Bat. Gen.
D. V.
Te BoroBoedoer, in Tildschr. voor Neerl. Indie. Jaarg.
1851, D. II bl. 252 260, 273 284, 353 396.
Schetsen eener overlandreis. Een halve dug te Aden. Aid.
bl. 209 228.
Schetsen eener rnailreize yin Batavia naar Maastricht,
Amst. en Batavia. 1862.
op reis en thuis vervaardigd.
Het landbezit op Java, in Tijdschri voor Ned.-Indie.
Jaarg. 1859, D. I, 1)1. 47 56, 87 104.
De voortdurende Godsdiensttwislen in de Christelijke ke•k.
No. 1 van Maand. Leerrede dog,. HH. predikanten in Ned.
Oost-Indie. Jan. 1862. Bit. 1862.
in
Bydrage tot de geschiedenis der Kerk van Batavia,
lijcischr. voor Ind. taal- (n volkenkunde, uitgeg. door het
Bat. Gen. D. XIII, Afl. I en II.
Zijn Levensberigt werd door prof. Veth voor de Levens1864 vervaardigd.
berigten der Melds. van Ned. Letterk.
-

,

-

-

-

-

-

-

BUCHNER (WILLEm FREDERIK) R erd den 9 December 1780
geboren te Rheinheim in het groothertigdom Hessen-Darmstadt, waar zijn vader de genees- en heelkunde Ititoefende,
terwij1 ook zijn grootvader in de stad Darmstad geneeskundige
was. Op 15jarigen leeftijd trad hij in militairen geneeskundigen dienst, onder leiding van zijn oom E. C. Bu c h n e r,
destijds chirurgijn-majoor te Leidcn, later shads med. doctor
en lector in de anatomie en chirurgie to Kampen ; nam tevens
de lessen aan de hoogeschool te Leiden waar en werd reeds
in 1796, onder het Bataafsch gouvernement, bevorderd tot
aide-majoor en in 1799 tot chirurgijn-majoor. In dit jaar
maakte hij den veldtocht mode in Noord-Holland, bij gele-
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genheid van de landing der Engelschen, en in het jaar 1800
nam hij deel aan dien in Duitschland.
Intusschen vond hij steeds gelegenheid zijne studien voort
te zetten, zoodat hij den 9 Februarij 1801 aan de Universiteit te Wurzburg, waar hij 4 maanden in garnizoen bleef, tot
doctor in de genees- en heelkunde bevorderd werd. Na zijn
terugkomst in Nederland, werd hij geplaatst aan het hospitaal
te Leiden als officier van instructie en belast met het onderwijs in de ontleed- en natuurkunde van den mensch. In 1802
toen de vrede te Amiens gesloten was, vroeg en verkreeg
hij eervol ontslag uit elands dienst, en een beroep als stadsdoctor te Gouda, op voordragt van prof. B r u gm a n s, dat
hij aanvaarde, waar hij tot zijn dood de praktijk der geneesen heelkunde heeft uitgeoefend. Dikwerf werd hij in consult
geroepen, zoo als te Rotterdam, Dordrecht, Gorinchen, Leiden
enz. Vier zijner werken werden met goud en silver bekroond.
Hij overleed in Augustus 1855.
Men heeft van hem :

Verhandeling over de vraag : Kunnen uit eene op ontleeden natuurkundige gronden zich steunende verklaring der
omgekeerde wormqze beweging met de daarvan af hankelijke
toevallen en verschijnselen, regelen over de kunstbehandeting
afgeleid worden. Amsterdam 1817. Bekroond door het
heelkundig genootschap te Amsterdam.

P'erhandeling over de heerschende ziekten in uitgestrekte
droogmakergen 1822. Bekroond door de Haarlemsche Maats3happij van wetenschappen.

Verhandeling over deo, invloed der Noord-Hollandsche
droogmakerijen na 1668 op de gezondheid der ingezetenen
Utrecht 1826. Bekroond door het Prov. Utrechts genootschappen.

Geneeskundig hardboek 1822-39. Bekroond door het
Genootschap Uno Anerio te Amsterdam.
Aanteekeningen en opmerkingen betrekkelijk den Aziativhe
Braakloop te Gouda 1834. Met 9 tabellen en platte grond.
Pirslag van de epidemie der kinderpokken, gedurende de
joren 1831 en 1832 te Gouda waargenomen, benevens aanteekeningen en oprnerkingen betreffende de kinder- en koepokken. Ainst. 1834.
Beschrijving van een wanschapen kind, rnet een gesloten
aars en opening van den endeldarm in de pisblaas.
Met
of beeldin gen .

Bijdragen tot de Gen. Topographie en Statistiek van Gouda.
1852.
Kleinere stukjes in de Jaarboeken vein drti Sitlutiferae,

Konst en Letterbode en Archief van Dr. Heje.
Part, berigt.
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BUDDINGH (DIRK), zoon van Arien Buddingh en
J ohann a V erm cc r, den 18den December 1800 te Driel
in Gelderland geboren, ontving onderwijs zoo in de school
van zijn dorp als te Heteren en Nijmegen, werd secondant
te 'silage op de school van 0 udeman s en D i 11. Hij trad
vervolgens als privaatonderwijzer op, en vestigde zich eindelijk, na zich in 1813 met Jacqueline Catharine
E i c h h o I z door den echt verbonden te hebben, te 's Hage,
waar hij zelf een tweeledig Instituut voor onderwijs opende,
waarbij zijne zeer bekwame echtgenoote aan het hoofd der
jonge dames afdeeling als leermeesteres optrad, zoo als
B u d d i n g h reeds aan de spits der jonge heeren afde cling
stond. Negen jaar later drong hem de dood zijner echtgenoote naar een anderen werkkring om te zien. In 1842
benoemde hem de minister van binnenlandsche zaken, baron
Schimmelpenninck van der Oye, tot leeraar in de
Hoogduitsche taal en letterkunde bij de oprigting der Delftsche
akademie, waaraan hij 22 jaren tot op het tijdstip harer
opheffing (1864) is verbonden geweest, de laatste 2 jaren
tevens als leeraar voor de Aardrijkskunde en Bibliothekaris.
Bij de herschepping der Akademie in eene Polytechnische
school kreeg hij zijn pensioen, en vestigde hij zich onder Abcoude bij Utrecht, waar zijne tweede echtgenoot Albert ha
Sara O g t er op zich met de opleiding harer eenige dochter
bij de drie dochters zijner eerste vrouw bezig hield. Toen
deze dochter eerst als dames institutrice en later als directrice der hoogere burger damesschool te Utrecht was gevestigd, vertrok Buddingh derwaarts en overleed er den
16 April 1874.
Zeer groot is het aantal zijner geschrevene werken. Zijn
biografist vermeld er tot 111 stuks toe, behalve een legio
van verscheidenp kleindere geschriften.
De voornaamste zijn :
Sulzer's gesprekken over de schoonheid der natuur.
1824.
Sulzer's Zedek. bespiegelingen. 1824.
Aanleiding tot de kennis der letterkundige geschiedenis van
de Nederlanden. 1825.
Opvoedingsleer in den geest des Christendoms.
1826-27.
De Mentor, Weekblad. 1827.
De Paedagoog. 4.41agazijn voor opvoeding en onderwijs.
1828-1829.
Schetsen der Nederl. geschiedenis. 1829.
(Alle te 's Hage uitgegeven.)

Tijdstroom, Wet. Handboek voor het Koningrijk der Nederl.
A mst. 1830.

Grarnmaire Francaise. Rotterdam, 1832.
Principaux evinements de l' histoire Universelle.

Ald. 1832
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Merkwardige Be§iebenheiten aus der aligemeine Weltgeschichte, Ald. 1833.
Lecons de geographie Universelle. Amst. 1833.
Archief voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.
's Graven!). 1833,
.Algemeene geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Amst.
1834.
Over de vorming, verhe t,Ong en veredeling van den onderwijzer. Gron. 1834.
School-Atlas der Nederlanden. Rott. 1834.
Chronologie des principaux evenements de l'.Histoire des
Pays-Bas. Amst. 1834.
Beautds de l'histoire des Pays-Bas. Amst. 1834. Z.-Bom.
1838.
Hollandsch Penningmagazgn voor de jeugd. Weekblad.
's Hage, 1835.
Rott.
Savanna, Jaarboekje voor ondericijzers en opvoeders.
1835.
De Noordeche Godenleer. Utr. 1836.
Ontwerp eener algemeene handelschool. Aid. 1836.
Handboek der .Noordsche mythologie. Utr. 1837.
De ontdekking van Amerika.
's Gravenh. 1838.
Histoires tit ees de l'Ecriture Sainte. 's Hage 1840.
Beschrijvirg van Zuid-Holland.
Amst. 1841.
Gray. 1842.
Zak-Atlas van het Koningrk der Nederl.
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs in Nederland.
Leiden 1842.
Drinkplegtigheden der Germanen.
's Gray. 1842,
De Koninklyke Akademie ter cpleiding
van ingenieurs
to Delft. 's Gravenh. 1842.
(Eon reeks van brochures.)
Verhandeling over het Westland. Leid. 1844.
Alemannia, Deutsches Lesebuch. 's Gravenh. 1845.
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Leiden 1846.
Natuurkundige aardrijksbeschrijving.
Haarl. 1846-1847.
4lgetneene statistiek van handel en nifverheid. Amst. 1847.
Jaarboelc voor handel en rifjverheid. Amst. 1847.
Leitfaden zur Unterricht in der Deutschen sprache.
's Gray.
1847.
A.vondstonden eens kluizenaars.
Delft 1848.
Bardenhain, Geschichte der Deutschen Literatur.
Gray.
1848.
Gachied- en letterk. Archief.
Aid. 1850-52.
Jaw berigten voor algemeene statistiek voor landbouw, handel en nijver held. Haarlem 1851-58.
Ker•, school en wetenschap in de Vereenigde Staten van
N. Amerika. Utrecht 1852-1853, 3 din.
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De zendeling voor stad en dorp. Weekbl. Amst. 1853-68.
Dordtsche stemmen. 3 din. Dordr. 1853-56.
3 din.
Dr. J. Dowling' s Geschied. der Roomsche kerk.
Ald. 1853-57.
Theutonia. Deutsches Uebungsbuch,
's Hage 1854.
Wandelingen door de Beluwe.
Tiel 1854-60.
Een menigte brochures over schoolwezen en schoolwet.
1856 -60.
Geschiedenis der Dietsche Taal en poezy. Gorinch. 1859.
Geschied. en letterk. archief.
Gorinch. 1859.
Het boetregt Delft 1862. (Niet in den handel.)
Poddem of Poddinghem.
Tiel 1863.
Nieuwe wandelingen in de Betuwe.
Ald. 1865.
Miin laatste woord over den dichter Jacob van Maerland.
Utrecht 1874.
Zie het Boetregt (waarin zijn stamboom voorkomt); Dr. W a p, Levensbeschr. van Budding in de Levensb. van de .Maatsch. v. Weds 1.
Letterk. 1867; Hu b ert s, enz.; Biogr. Wonrdenb.
BUDDINGH (STEVEN ADRIAAN), zoon van St even A d r
a a n Buddingh 1) en Catharina ElisabethCarpers,
werd den 26 Maart 1811 te s'Hage geboren, studeerde te
Leiden, waar hij tijdens de Belgische revolutie,' de wapenen
aangordde, promoveerde in 1833 aldaar, na de verdediging
eener .Dissertatio continens annotationem brevern in loon
quaedam d iciliora, quae legantur Cap. VIII Eangel. Johannis en vertrok als gouverneur van een der kinderen van
een Resident naar Indie. Daar werd hij spoedig hulpprediker en vervolgens predikant te Batavia (1836). Ook was
hij achtereenvolgens secretaris, vice-president (1847) en
president, (1849) van bet Javaansch medewerkend Zendelingen van het 0. I. Bijbelgenootschap, waarvau hij eene nieuwe
uitgaaf bezorgde van het N. Testament in de laag Maleische taal.
In 1841 werd hij lid der commissie voor de vereeniging
der Hervormde en Evangelisch Luthersch gemeente in Nederl.
Indie en bewerkte ire deze betrekking twee nieuwe formalier3n voor doop en nachtmaal, vootal was hij zeer werkzaam
als lid en secretaris (1844) van de colle gie van bestuur over
de Protestantsche kerk in Nederl. Indie. Ook was hij school1) Hij was eerst predikant te Driebergen later te Kaag, waar hij
in 1824 overleed. Hij gaf in het licht 2 leerredenen over het bestuur
van onze levenswifre om lang te leven enz. Leiden 1817.
Zijn grootvader was mr. Steven A d r i a a n B n d d i n g h, die eerst
te Harderwijk, later te Leiden in de regten studeerde, den 21 Mei
1754 promoveerde met eene Dissertatie de Origine et Natura Contractus
feudalis (21 Mei 1754) en vele jaren de betrekking van secretaris in
zijne geboortestad bekleedde, Boekz. der gel. Wereld 1825, bl. 790, 791.
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opziener en lid der hoofdcommissie van ouderwijs in Ned,
Indie. Niet minder werkzaam was hij als mede-directeur
van het Parapattan-Orphan-Asylum en 1i 1 van verdiensten
van het Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen,
en zeer werkzaam lid van het Bataviaasch Genootschap van
kunsten en wetenschappen. In 1850 wend hem een tweejarig verlof naar Nederland verleend, wegens aptonie of
verlies van stem. Aldaar aangekomen en hersteld, deed hij
een buitenlandsche reis door Belgie, Frankrijk, Duitschland
en Engeland en nadat hem het doen eener inspectie-reis
over de Protestantsche kerk en het schoolieren in Ned. Oast.
Indie was opgedragen, vertrok hij weder derwaarts en nadat
in 1857 dezen geeindigd was, keerde hij naar Nederland
terug, waur hij den 29 Juli 1869 overleed.
Hij gaf in het licht:
Bymelary. Leiden 1833.

Lijkrede enz. op den dood van Alex. Hamilton door E.
Nott, A. M. Amst. 1836 8°.
Leerrede over de vertroosting der weezen Belaire
1839.
Cantate en gezangen bij de inwijding der Willemskerk te
Batavia 1839.
Allerlei. Bat. 1861-62.
Leerrede enz. bij gelegenheid der schaalkolekte voor de
heeren van het Parapattan orphan asylum. Bit. 1842.
Kerk-toespraak aan de .Hervormde en Luthersche Gemeente te Batavia. Bat. 1840.
Kerkrede bij de plechtige inweiding van de kerk te Buitenzorg. Bat. 1845.
De doodstraf getoest aan de gezonde Bede- en illenschkunde enz. Bat. 1846.
Godsd. overdenking naar Genesis
Hoe oud zijt gi
XXVII: 86 Bat. 1846.
Handleiding ter gebruike bij onze catechisatien, te zamen
met D. J. G. G. Bierha2s. Bat. 1847. 1857.
Onderzoek naar de reden waarom Jezus verboden heeft
Hem als den Christus openbaar te maken. Bat. 1847.
Twaalftal kerlcel. reden. Bat. 1847.
Geschiedenis en beoordeelinj van het Pantheisme of afgodendom. Bat. 1849-50.
Indische Archief 4 dln.
Projet d'un plan d'Association pour fonder un societd
paternelle en faveur des condamnes a mort, Kampen. 1851
(vertaling en omwerking van de doodstraf getoest.)
Overlandmail-reis van Rotterdam naar Java, via Southampton. Bat. 1852.
Overlandmail ,reis van Batavia naar Nederland. via

Triest. Arnhem 1857.
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NaamlYst der predikanten eta zendeling.leeraren in N.
0. In-die van 1615-1857. enz. Bat. 1867.
Proeve eener chronol. h'stor. *chefs. van de lolgevallen der
Prot. Kerk in Ned. lndie van 1615-1857. Arnhem 1857.
Nederlandsche Oost Indi.. Beizen va ► lova. Madura, Makasser Rott. 1859-1861 3 du. m. post. 27 pl. en facsimile.
Voyage en Danemarck, en Norvige et SOde. Arnhem 1869.
Behatve deze werken heeft hij nog vete verhandelingen en
in Nederlandsche en 0. I. tijdschriften, alsook verscheidene
gedichten uitgegeven.
Hij was kommandeur van de orde van den Nederl. Leeuw
en van die der Eikekroon, ridder der Poolsorde, der Leopoldsorde, enz. en lid van verscheidene binnen- en buitenlandsehe
genootschappen. Zijn leven is voor de Maats. van Nederl.
Letterk. bewerkt door D. Budding h.
BUMA (ANNA ELISABETH), den 16aen December 1750 te
Ysbrechtum geboren, beoefende de poezy, verstond acht talen
en vertaalde een Engelsch werk. In den Friesche Pelks.dlmanak van 1862 vindt men Dichtproeuen van haar, benevan hare groote geleerdheid en beminnelijke deugden. Zij
overleed te Leeuwarden den 23gten Augustus 1825.
Zie Hitherto, enz.
BUMA (Mr. WIABDUS WILLEM), soon van Mr. B e r n a r d u s
Buma en van Itollina Maria Siccama, werd den
llaen Oct. 1802 te Leeuwarden geboren, genoot het onderwijs
van Valentinus Slothouwer in de Latijnsche school,
werd in 1819 student in de regten te Groningen, promoveerde
in 1822, vestigde, zich als advokaat te Leeuwarden en oefende
er tot Julij 1831 de praktijk uit, terwijI hij in dat tijdvak
nog andere betrekkingen bekleedde. In 1829 werd hij lid
der Provinciale Staten en van 1831-1845 der Gedeputeerde
Staten van Friesland. Bepaaldelijk met opzigt tot de provinciale waterstaatsbelangen en het provinciaal finantiewezen
was Buma een hoogst nuttig lid van dit collegie.
In 1842 werd hij uit het midden van dat collegie benoemd
tot voorzitter van de provinciale, commissie van onderwijs, terwijI de raad hem in 1845 tot curator van het stedelijk
gymnasium benoemde. In 1834 verkozen hem de Provinciale
Staten tot lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, doch
hij wees deze benoeming af. In datzelfde jaar werd hij
regter-plaatsvervanger bij de regtbank van eersten aanleg en
in 1846 tot raadsheer in het prov. geregtshof an -Friesland
en in 1866 tot president er vas benoemd,
Bebalve zijne brochuren, van welke vooral die van kerk12
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Tqtetliiken aard melding verdienen, was B u m a een ijverig
medewerker in het tijdschrift de Vrije Fries.
Hij was ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en lid
van • verscheidene geschied- en letterkundige genootschappen..
Hij gehuwde met Maria de With, dochter van J a n
Min n ema de With, notaris to Buitenpost, en Ca tharina
van Haersm a, die hem 12 kinderen schInk, van welke
hem 7 overleefden. Hij overleed den 10den September 1873.
Hij gaf in het licht:
Adres aan de Provincide Staten van Friesland, buil engewoon vergaderd op den 2den Mei 1854, ingdiend betrekkelijk
het Dokkurnerdiep.
Het verlaat bij Leeuwarden, a. niet begrepen in den Leppebrill van 1477 ; b. wel van ouds het eigendom van de
kerk van Oldehove, in het Fr. Weekblad van 15 Nov. 1855,
onder het pseudoniem Leovardia-Frisvus.
Wandeling langs de Frtesche kust kort na den watervloed
van 1825, in de Frye Fries. 1825, D. XI I, bl. 135.
Berigt nopens den storm in den nacht tusschen den 20
en 21 November 1776, volgens het handschrift van Mr. LolAld.
lius 41dema, in Leven Secretaris van Wijnbritseradeel
D. IX. bl. 295.

Riclarnatie tegen het, ter inzage van belanghebbenden in
April 1865 ter secretarie van het 14ksbesfuur der contributie
van de vUf deelen zeediiken binnendijks tot klassificatie der
eigendommen in deze contributie. Leeuw. 1868.
Het regt der hervormda ftoreenpligtigen ten platten lande
in Friesland op de verkiezing van predikanten en op het beheir van de Kerkgoederen, toeqelicht en verdedigd door de
hervormde Kerkvoogden van den dorpe Weidum in Maart
1842 met een noschrift over art. 15 ran het Algemeene
1816.
Reglement op het bestuur der Nederl. herv. Kerk.
Leeuw. Dec. 1849.
De onbevoegdheid van de Algemeene synode der Nalerlandsche Hervormde Kerk. tot het regelen van het beheer der
plaatselijke Kerkegoederen, nader betoogd door de hervormde
4 April
Kerkvoogden van den dorpe Weidum berigt van
1851, benevens het als bylage daarby gevoegd arrest van 't
Provinciaal Geregthof van Friesland van den 15 January
1861 over de pastorygoederen van Eernewoude. Garyp en
Suasneer. Leeuw. Junij 1851.
Geschied- en regtskundige nota over de voormalige pastoriegoederen van de dorpen Ysbrechtum. Tjalhuizum en Terns
en de grieteny Wijmbritierdeel. Leeuw. 1856.
Extract sit het Kerce-boek van Wirdum van 1555,-4620
n de Pile Vries. Dl. VIII. bl. 439.
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Des Bieschcps eerste geregt, of Aleph v, to Alewa en Anna
van Deeekeosa. Ald. D. IX. bi. 177.
De regeling der qur)tisatie en van de kosten van het bestuur der Ni.derl. hervormde kerk die door de Algemeene
Synode is voorgenornen, bestn.den door de ilervermde Kerkvooyden van dorpe Weidum en hun berigt v in 21 December
1863. Leeuw. Febr. 1864.
Ontwerp Reglement op de aeiministratie der Kerke4ke
fonden en de kosten van de eeredienst. Leeuw. Aug. 1869.
van den dorpe
Antwoord van de Hervormde Kervoogden
enz.
Weidum aan de Algem. Synode der Ned. Derv. kerk
Leenvv. Dec. 1872.
Antwoord aan den peer D. H. Andr,oe te Kollum,hundelencle nomens eene commitsie uit Gedeputeerde staten van
Gruninge,i, op een vourstel betreffende de afsluiting van ha
Rietdiep door een djk van de Zontkamp tot Nil ershoek.
Leeuw. 1868.

Schiermonhikoog. — De Lauwers. — De Scholbalg in
de Frije Fries D. XII. hi. 389.
Merkwaardige oude drinkhoren van den Patroon van Roordahuizen. Aid. d. IX. bi . 65.
Request om Suffridus Petri tot landschaps historieschrifver
te benoem,en. Aid. D. XL bl. 198.
Gedeputeerde staten v An Friesland protesteren tegen Sicco
van Dekeml die den titel van Heer van Jellum had aangenomen. Aid. D. VII. 131, 370.
Ephemerides Leovardienses. Aid. Di. IV. bi. 387.
Sententie van het oude Hof van Friesland van 1516. Ald.
D. XI. bi. 393 enz.
Zie zijn leven, geschetst door Mr. I. Te I t in g, in de Levensberichten
der laden van de Maats. der Ned. Letterk 1874; Huber ts, enz.
BURLAGE (nor JoosT HENDRIK), zoos van 3 o o s t R udolph Burlage en Hendri ca Weiman, werd den
19 Februari 1806 te Amsterdam geboren, ontving het gee
woou lager onderwijs op het lnstituut van Van Kin se
bergen te Elburg en werd, nadat hij eenigen tijd bij den
burgemeester van Zoest werkzaam was geweest, op zijn
2oste jaar, student in de regten te Utrecht, diende in 1830
en 1831 als vrijwilliger, keerde na den tiendaagschen veldtogt naar de Hoogeschool terug, en - werd in 1831, na het
verdedigen eener dissert. de proxenetis praesertim Amstelodamenszbus, jur. utr. doctor. In 1837 werd hij te Amster-.
dam commissionair in effecters. 13 u r 1 a g e was zeer gehecht
aan het huis van Oranje en kwam voor 1848 in kennis eu
betrekking met den toenmaligen kroonprins, die als koning
12
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e m M. hem vett bewijsen zijner met en a. a. de
orde van den Nederlandsehe leeuw en de officiersorde van
de eikenkroon schonk. Tot het groot aantal zijner vrieuden
behoorden o. a. B. W. A. E. baron S 1 oet tot Oldhuis
en Jim A. J. Be elaer t s van .BI o k land. Beiden had hij
reeds op de School te Elbnrg leeren kennen; met den eersten
Meld hij dichterlijke briefwisseling tot zijn dood. In 1873
gaf Sloet op zijn aansporing, voor zijne vrienden, dus buiten den handel, zijn bundeltje getiteld Herfstdracien in het
licht. Als dichter tnaakte Burlage reeds als student te Utrecht
naam.
De toen door hem in den Studenten-Almanak geplaatste
verzen •gaf hij in 1836 met eenige anderen met den titel
van Herrinnerings offer m. pl. te Utrecht in het licht.
Ilierop volgden Akademiache tafereelen, ontworpen en
gesehetst tijdens het tweede eeuwfeest der Utrechteche Boogeschool, Utr. 1839;
Amsteidam. 1845 ;
De nieuwe bears van Amsterdam.
Verleden en heden, een lied den Koning gewVd. Amster-.
dam 1868. (anoniem).
De Jobsiade d. i. het leven, de gevoelens en daden van
Hieronymus Jobs den elndidnat, uit het Hgd. Amst. 1848.
Onthoudt uw dag, een gelegenheidsstuk in vier bedrijven
met een schoone dichterlijke toewijding aan de vereeniging
het Metalen Kruis,
Lets over den Zeeuwchen dichter Beronicius.
Aan den zwaarverminkten zeeman J. C. Pieter
1856 ten
zijnen voordeele uitgegeven ;
Metalen Kruis-mijmeringen van een hqrdnekkig zondaar
1858.
Aan Neerlands laatste vlag op het grondgebied van Belgie
herdrukt met den titel: Aan Neerlands laatste vlag op de citadel van Antwerpen;
De fraternisatie tusschen he Yzeren kruis van Belgie en
het Metalen kruis (ter ontrading eener te naauwe verbroedering tusschen de oude strijders).
Aan de mangey; van Naarden met de zilveren medallic
1863.
Een stem uit het Metalen kruis aan het ramtorenschip
Prins Hendrik der Nederlanden, 1867.
.De laatee drown van Sjoerd Zeepema.
Inspectie over de zes jaren te paard, van den gewezen dragender P. Dekker Jr. Amst, 1862.
De gepasporteerde onderoficier der cavallerie.
Behalve het gemelde tooneelspel, bewerkte hij, een vurig
beminnaar van het tooneel, nog verschillende andere zoo
alai Zij is krankzinnig. -- Arthur of zestien jaren later; ----
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Maurice, Marcel, Vreugde baart angst.
Kruiwagene. —
Mama, en de erste bruidsdag. Ook vertaalde hij het Eneomium
Guilielmi I van zijn zijn vriend Boot in het Hollandsch.
Het schoonste eereteeken dat hij zich verworven heeft
is de oprigting der vereeniging van het Metalen Kruis en de op
last van den Koning op een wit marmereti plaat gebeitelde dichtregels voor bet monument van van S p e ij k op de jongens
binnenplaats van het burgerweeshuis te Amsterdam.
Hij huwde Annette V olck (1838) en overleed den
ioden December 1873, 3 kinderen nalatende.
Zie zijn levensschets door C. P. Boot in Levensberiaten der Maats
v. Nederl. Letterk. 1874 ; Huber ts t. a. p. Ho f d ij k, Gedenkboek•
der feestv. van het met. kruis.
BUSCH KEIZER (IZAAK
werd den Viten Mei 1805 te
Groningen geboren, behaalde als student aldaar de goaden
medaille bij de faculteit der letteren en bespiegelende wijsbegeerte te Luik, voor het schrijven eener verhandeling
behelzende eene vergelijking der gevoelens van Plato en
Aristoteles over den aard en de beginselen der dichtkunst.
In 1828 werd hij predikant der Hervormde gemeente te
Weterwijtwerd, in 1838 te Mensingerweer en Maarslag. Op het
gebied der godgeleerdheid heeft hij zich verdienstelijk gemaakt
zoo door H u ffe 1 a liandboek, voor praktische theologie
en verscheidene godsdienstige werken in onze taal over te
zetten als door oorspronkelijke geschriften en door een tal
an verhandelinzen in Waarheid en liefde, onder welke over
Gebeds-verhooring, het laatst door hem bewerkte stuk, niet
de minste waarde heeft. Hij was medeoprigter van het gezelschap, dat dit tijdschrift uitgaf. Ook maakte hij zich verdienstelijk als lid van verschillende kerkelijke besturen.
In de laatste jaren werd hij berhaaldelijke tot de synode geroepen, en man hij o. a. ijverig deel aan het zamenstellen
van den nieuwen vervolg-bundel Evangelische gezangen.
Hij was een vereerder der Duitsche literatuur en dichtkunst
en leverde zelf nu en dan een gedicht b. v. eene vertaling
van Staudenmayers Christelijk Textboek Gron. 1861 uit
het Hgd. in Nederlandsch dicht. Ook was hij een vurig
beminnaar der muziek en der beeldende kunsten, blijkens zijne
vertaling of liever overzetting van Erwin van Steenbach in
het leren eea roman in den hoogeren atijl. (1860).
Hij huwde Margaretha Lucretia Elizabeth van
Heyn in gen Bosch en overleed de 2de Augustus 1867.

Zle: Waarheid in liefde, 1877 bl. 855.
BUSER (JACOB THEODO0B) den 27 0" September 1789 te

Lochem geboren werd voor de studie opgeleid, doch moest
wegens de ongnnstige tijden de Hoogeschool te Harderwijk
verlaten en zich door het geven van privaat onderwijs in
zijn onderhoud voorzien. In 1813 werd hij terstond met
den rang van Sous-luiteeant in den Franschen dienst
ingelijfd, doch ging op het laatst van dat jaar in Nederlandschen dienst over, en maakte den veldtochtvan 1815
mede. Na in 1821 eervol als lste luitenant ontslagen
te zijn, keerde hij tot het privaat les geven terug, diende
van 1830-34 ale kapitein bij de mobiele schutterij van
Overijssel, werd daarop griffier bij het vredegerecht te
Hasselt, in 1838 bij het kantongerecht te Zwolle, welk ambt
hij in 1853 nederlegde. De Groninger hoogeschool benoemde
hem honoris causa tot lit. doctor. Hij stierf te Zwolle 30
Maart 1868. Als dichter en lerterkundige maakte hij zich
naam door Dichterlijce verrukkingen, Yperen 1817; KrYgsgezangen Nijm. 1828 2e dr. 1838; Liederen van Anakreon
en Salo, Zwolle 1826 bichterk ike Klein/gheden Aid. 1839
1859 ; Uit de dierenwe' eld,
'
Nieuwe krijgsiederen.liarapen
humoristhche legende door een ex-schoolm,eester, Dee. 1860;
Burieske rijmen en pennekrabbels door C. 0. Hilarides (pad.)
Kamp. 1860; Vtor Nederlands dapperen; Soldatesque liederen poezie, Dcv. 1862 ; Enschede in puie, 1b62 ; Vrtde
met zichzetven, mgt den evenmens h en met God, gernoede(onder
We en stichtekke rijmen voor burger en landman
het Psd. Arie Verhoeven). Assen, 1864; karoengalmen,
Nationale lieclerin, Dord. 1867 ; Humoristische .Rijmelarten
onder bet Pseud. M. Hilarides Dord, 1867. Behalve een
paar Ilandleidinrn two ,- de Krijgsdienst, schreef hij in proza:
Onze gewaarwordirg en gevoel, bijdrade tot de keanis van
jaren terug. Herinneringen
ors zelf, Gron. 1845 ;
uit min milit. leven, voor, 47 en na Ned, herstelling in 1815,
Dev. 1863.
Zie Huber ts. enz. Biogr. Woordenb.
BUYSKENS (Mr. PIETER), beroemd regtsgeleerde, zoou
van den admiraal Arnold Adriaan Buyskens en Eva
Clasina van Romund e, werd den 3 iaten October 1794
aan den Helder geboren. Hij genoot zijne opleiding voor
de hoogesehoul bij den predikant W i g e r i aan de Beverwijk,
werd in 1814 student aan de Leidsche hoogeschool, maakte
in 1815 deel uit van de compagnie Leydsche jagers, onder
bevel van den kapitein T r i p, en teruggekeerd verwierf hij
de doctorale waardigheid in de beide regten, na verdediging
eener dissertatie de Crianine flagellatae annonae. Na het
verlaten der hoogeschool ‘estigde hij zich als advokadt te
silage en trail later in de magistratuur op. In 1826 werd

'
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hij regter in de regtbank van eersten aanleg te Alkmaar ; in
1827 officier van justitie bij dezelfde regtbank, in 1832 officier van justitie bij de arrondissements regtbank te Leiden
en in 1844 raadsheer en later vice-president bij bet provinc.
geregtshof in Zuid-Holland. In 1849 werd hem het lidmaatsehap van den gemeenteraad te 's Hage opgedragen. Hij
overleed den 14deu December 1863. Behalve ridder van den
Nederl. Leeuw, was Buysk ens lid van verschillende letterkundige genootschappen. Zijn levee is door D. T i e b o e 1
Si e g e n b e e k voor de Leveneberigten der Maats. van Ned.
Letterk. geschetst.
BUYSING (1)uco JOHANNES STORM), den 30 8ten December
1802 te Leeuwarden geboren, werd in 1816 kadet bij de
artillerie- en genieschool te Delft, in 1822 eleve aspirant
van den waterstaat, in 1823 aspirant ingenieur, in 1834
ingeniear der tweede klasse en in 1835 benoemd tot leeraar
in de waterbouwkunde te Medemblik. In 1836 volgde hij
de verplaatsil!g der kadets uit Medemblik naar Breda, waar
toen de Militaire Akademie wetter in werking kwam. Toen
bij de oprigting der Kon. Akademie voor Technische Wetensehappen te Delft, de opleiding van jongelieden tot den dienst
bij den waterstaat van de Militaire Akademie naar de Delftsche was overgebragt, werd B Ty sing van zijne dienstbetrekking te Breda ontslagen en ging tot den gewonen dienst bij
den waterstaat terug, en wel bij dien in de provincie Limburg.
Doch reeds in 1846 werd hij benoemd tot lid der speciale
commissie tot het afuemen der eindexamens aan de Delftsche
akademie en bij den aanvang van 1847 verving hij den
ingenieur F. B e y e r i n c k in het leeraarsambt in de waterbouwkunde aldaar. In 1849 werd hem den rang van hoof&
ingenieur verleend, doch hij bleef zijn onderwijs als hoogle{_raar
aan de Delftsche Akademie voortzetten tot in 1862, toen hij
in den Raad van State werd geroepen. Meern3alen werd
zijne hulp in moeijelijke en gewigtige gevallen ingeroepen,
en hij tot belangrijke commission gebruikt. Ook nam hij
een werkzaam aandeel aan de oprigting van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs en was hij lid van het bestuur. Hij
was lid van de Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en van vele andere geleerde maatschappijen ; uok was
hij ridder der orde van cien Nederl. Leeuw. Hij overleed,
na een langdurig lijden, den 16den Augustus 1870.
Behalve eenige opstellen in de werken van het Kon. Instituut en in de Ver8lagen en mededeelingen der Koninkl.
Akademie te Amsterdam, heeft B u y s i n g in het licht gezonden zijn voortreffelijk en beroemd werk :
Ilandleiding tot de kennis der Waterbouwkunde, in 2 dln.
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met een Atlas in folio van 78 platen, waarvan de eerste
drak, dit f 82 kostte, verscheen in 1844, de tweede met 96
platen in 1858 en de derde met 100 platen in 1864.
Zijn leven door I. P. D e 1 p rat komt voor in de Jaarrboeken der Ion. Akad. 1871; Eekhoff, Cat. der Bibl. v.
Leeuw. 144.
BYLANDT (Ono ANNA, Graaf VAN), den 3 lsten December
1766 te 's "[age geboren, werd edelman van de kamer van
Willem V en zijne gemalin, en belast met het toe-.
zigt over de studien van den erfprins v an 0 r an j e, later koning Willem I, aan de Leydsche hoogeschool, waar
ook hij zijne studien volbragt. In 1783 tot vaandrig-supernumerair met den rang van luitenant bij de Hollandsche
gardes te voet benoemd, klom hij (1787) op tot brigadier
in de gardes u corps met den rang van brigadier. Achtereenvolgend werd hij (1792) lid van den Raad van Kolonien,
kamerheer bij den prins van Oranje (1804), der koningin
van Holland (1806), later (1808) baar eerste kamerheer en
chavalier d'honneur, kamerheer van Napoleon (1810),
kamerheer honorair van koning W ill e m I (1822). Gedurende
vele jaren was hij hoogheemraad, later hooidingeland van
Rijnland en sedert 1850 landkommandeur van de ridderlijke
orde ten Balye van Utrecht. Vele bewijzen van achting en
tevredenheid vielen hem ten deel, zoo wel van koning L od e w ij k, keizer Napoleon als koning Willem I. Ook
was hij lid van de Maats. van Ned. Letterk. te Leyden. Hij
huwde in 1789 of 1790 Agatha Wi lhelmina T w en t
en overleed den 206ten Februarij 1857 op Boschdal in de
gemeente Prinsenhage bij Breda, in den ouderdom van 90
jaren.

Zijn leven is geschetst door L. H. W. baron van A y 1 v a
Ren g e r s, voor de Leveneberigien der Maatsch. van Nei.
Letterk. te Leyden 1857.
BREUHAUS DE GROOT (FRANs), in 1796 te Leiden
geboren, was aldaar eerst koekebak ker, legde zich in zijne
snipperuren op de teeken- en schilderkunst, toe en had na
het onderwijs van B. van den Br o e k genoten te hebben,
het geluk eenige weaken van den Neer Berta s, in de behandeling van het penseel te bekomen en werd eindelijk
door Schelfho u t in het bestuderen der natuur, een bek waam schilder van landschappen en strandgezicbten.
In 1830 ontdeed hij zich van zijne zaak en vestirlde zich
te 's Hage, leefde vervolgens geheel voor de kunst en overleed aldaar in November 1875.
Zie Immerz eel. Part. ber.
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BREUHAUS (FRAMs ARNOLD), zoon van Fr ans Br eu hau
d e Groot, den 13den Junij 1824 te Leiden geboren, was
een uitstekend marineschilder. Hij overleed te Brussel den
23etan Junij 1872.

Zie Immerz eel.
CALISCH (MoaITz) werd den 12den Apri 1819 te Amsterdam geboren. Zijn aanleg voor de kunst ontwikkelde zich
het eerst bij J. A. Kr u s e m a n , die hem onder zijne bekwame leerlingen telde. Hij schilderde genrestukken, portretten en historische ordonnantien. In 1841 trokken twee
stukken van hem ter Elaagscbe tentoonstellinv, de aandaeht
Koning Francois I bij het sterjbed van Leonardo da V enci
en 'de dood van De mosthePes ; en op de Groningsche expositie ten zelfden jare een tafereel uit het Leven van de Groot.
In 1834 outving hij van het teekengenootschap te Rotterdam
de dubbele zilveren medaille en f 150 wegens zijne bekroonde
schilderij Bezoek eerie kraamvrouw in een visschersgezin,
Zijne bekroonde schilder ij , L9dewijk Napoleon hulp biedende
to den watersnood werd in 1855 ter wereldtentoonAelling
te Parijs opgemerkt. De historische galerij in de zalen van
Ara bezit van zijn hand : Karel V bezoekt het graf van
Willem Beukelsz. van Biervliet in 1550. Hij overleed te
Amsterdam den 14den Maart 1870.
Zie Immerzeel, Ned. Spect. 1170, bl. 134.

CAMP (H. F. G.), werd den Eden December 1821 to Mons
geboren, °caving zijn opleiding als Civiel Ingenieur nan de
Delftsche Akademie. Z. M. de Koning benoemde hem tot zijn
architekt. Ook vervulde hij een geruimen tijd de betrekking van
Lid van den Gemeenteraad en van raad in het beatnur der teekenakademie to Hage. Later benoemde hem de koning
tot Hofraad met het toezicht op de opvoeding van Plias
Alexander. Hij was Lid van het Instituut van Ingenieurs
en vervulde jaren lang het voorzitterschap in den raad van
die Instelling. Hij was Ridder van de Orde van den Ned.
Loeuw, Kommandeur van die der Eikekroon en overleed to
's Hage den 2 4 aten November 1875.
Part. Berigt.

C...4NNAARTS (HENsicus JOHANNIS) in 1808 door
Daendels, uithoufle van zijne militaire verdiensten, bevorderd van kapitein tot luitenant-kolonel en benoemd tot
kommandant te Soerabaija onder den kolonel en adjudaut
Generaal voor de marine taken H. M. de Kock, tevens
kommandant militair in den Oosthoek van Java. Hia overleed
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te Tjipaijong bij Buitenzorg den 3den September 1822, oud
42 jaren. Zijne weduwe was T. J. G. van Mears.
Part. ber.

CANNEMAN (ELIAs), zoon van Gerrit Can ne m a n,
koopman te Amsterdam en Gesina Ali da van der
Souw, werd den 25sten Januarij 1777 aldaar geboren. Aan.
vankelijk voor het Notariaat bestemd, werd echter dit vak
spoedig door hem verlaten, en hij in 1795 Adjunct-Secretares van de generale Beleenbank voor de provincie Holland.
Twee jaren requireerde hem de agent van Finantien der Bataafsche Republiek (Gogel) ow als chef de bureau aan diens
departement op te treden. Na in 1802 tot Griffier bij het
Departement van Finantien benoemd te zijn, werd hij in 1815
aangesteld tot Secretaris-Generaal bij den Secretaris van Staat
voor de Finantien, en bleef tot diens dood in vertrouwelijke
briefwisseling met G o g e 1, toen en nog lang daarna hoofd
van dat departement, en nam, bij diens afwezigheid te Parijs
bet beheer van dat departement ad interim waar. Niet
minder belangrijk was zijne briefwisseling aaet R. J. S c h i mmelp en n i nck.
In 1811 opende zich een andere werkkring voor hem en
werd hij aangesteld tot Directeur der directe belastingen in
het Departemert der monden van de Maas, welke betrekking
hij tot 1813 bleef waarnemen.
Ook hij was lid van het voorloopig bestuur, in afwachting
van den Prins van Oranje en de steller der afkondiging
die zulks den volke bekend maakte, iegde zijne betrekking
als Directeur der belastingen neder en aanvaarde die van
Comwissaris-generaal van Finantien, waartoe het Algeween
Bestuur benoemd was. Verschil van rigting tusschen hem
en den Souverein was oorzaak dat hij in April 1814 als zoodanig aftrad, en tot Lid van den Raad van State werd benoemd, waarop spoedig volgde de benoeming tot President
der Commissie liquidatie van den achterstand in plaats
van M o1lerus; van gewoon Staatsraad en Commissaris-generaal der liquidatie, die zijne verplaatsing naar Parijs noodzakelijk maakte. Na hcrhaalde walen zijn ontslag gevraagd
doch niet ontvangen te heLben, kreeg toen alles geregeld was,
de zucbt naar het vaderland en eigen huis en haard de overhand, en begaf hij zich (1819) zonder ontslag naar Nederland.
Rustig en stil was nu gedurende eeidge jaren het leven van
Ca-n neman, doch ofsci,00n van openbare bemoeijing verzadigd, kon hij zich niet voor altijd aan alles onttrekken. Hij
werd lid van den stedelijken Raad te 's Hage en medebestuurder der Maatschappij Diligentia aan natuur- en letterkunde gewijd. Vermeldiug verdient het dat hij (1832) de
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eerste aanleiding gaf tot de liberale grondwet, die in 1848
tot stand kwam.
Verschillende Commission werden hem opgedragen, zooals
die van Commissaris des konings bij de Nederl. Handelmaatschappij, Voorzitter der Nederlandsche Stoombootmaatschappij enz. Ook was hij Grootkruis der Orde van de
Eikekroon. Hij overleed den 6 October 1861 op zijn landgoed Hartestein bij Oosterbeek in Gelderland. Zijne echtgenoot Geertruy Antonia van V loten . overleed op 27
October 1827; van zijne 9 kinderen overleefden 6 hunnen
vader.
Zijn leven is geschetst door A. G. C. Alsche voor de
Maats. v. Ned. Letterk., waarvan Canneman lid was.
CAPADOSE (ABRAHAM), Portugeesch Israeliet, werd den
22sten Augustus 1795 te Amsterdam geboren, studeerde te
Leiden in de medicijuen en promoveerde den 24sten Junij
1818 op eene Dissertatie de Foetu Toeturn.
Hij was
een groot vereerder van Prof. S. J. Br ugmans, blijkens
zijne Lofrede door de Maatschappij vaa Kunsten en Wetenschappen met zilver bekroond. Hij en zijn vriend Isaac da
Costa verkeerde veel net Bilderd ij k. Den 20sten October 1822 werd hij met da Cost a en diens echtgenoote
door Dr. E g cling te Leiden gedoopt. Praktiseerende te
Amsterdam bestreed hij in menig geschrift de vaccine, gelijk
hij met voiharding nog in zijn laatste levensjaren deed.
Reeds toen nam hij deel in den kerkelijken strijd (zie o. a.

omstarldig verhaal van de wederroeping der benoeming van
den Beer H. Brasz als ouderling der Ned. Herv. Gerneente)
en gaf velerlei gesehriften van stichtelijken aard, zoo wel
vertaald als oorspronkelijk in het Licht: onder anderen Ontboezem ng over het Concordaat 's Hage 1841.

Het dispolismus zieh uit het liOeralismus ontwikkelende
s' Hage 1846.

De Hervorming verdedigd. 's Hage 1856.
Londen bezocht in 1851. Amst. 1853.
Revolritie en Contr.-revolutie, besehouwil uit een sehriftuvrkk oogpunt. Amst. 1860.
Borne en Jerusalem. Utr. 1851.
De kraeht des geloofs of I4zonderheden uit het leven en
lijden van D. Matamoros, gevangen om zijne geloofswille in
Spunje. Amst. 1863.
Weorden van den souvereinen vorst der Nederlanden in
1813, herinnerd aan vorst en yolk in 1863. 's Hage 1863.
Herinneringen uit Spanje,
Hage 1864.
Jelatrah-Jesus in 3 deelen (1883-1844) aan het bet,)ogen der Godheid van Jesus Christus gewijd.
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Door asthmalijden belemmerd in de nitoefening der medi
sche praktijk enz. wijdde hij zich met toenemenden ijver aan
de evangelisatie en was zoo wel persoonlijk werkzaam in zondagscholen, bijbellezingen als door aanprijzing en bevordering
van gemeetischappelijke werkzaambeid op dat gebied; blijk ens
de door hem opgerichte vereeniging van vrienden Israels
(tot verspreiding van meer kennis omtrent de ond- nienwtestamentische profetien betreffende de Joden, als ook de Nederlandsche Prolestantsche Vereeniging, die in
1853 door
hem gesticht was, en waaraan hij tot aan zijn dood zijn
beste krachten van hart en geest wijdde. Deze laatste vereeniging
had tijdens zijn afsterven 24 evangelisten in haar dienst, die
op verschillende plaatsen over 't geheele land verspreid arbeidd en.
Met groote instemming bezocht hij in 1846 de general assembly der schotsche free charit en met niet minder warmte
sloot hij zich aan de Evangelische alliantie, aan wier Internationale vergaderingen te Londen, Berlijn, Geneve en Parijs
hij een werkzaam aandeel nam. Aan de deputatie uit de
Evangelische alliantie aan de koningin van Spanje gezonden
ow vrijstelling te vragen van Matamoros en de andere vervolgde Protestanteen was hij een der warmste deelnemers.
(Zie .Herinneringen uit Spanje 1864, IJver des geloofs en de
Kracht des geloofs).
Ter kenschetsing van zijn kerkelijk
standpunt in zijn laatste levensjar,n kunnen wij uit vele geschriften wijzen op of scheiden of scheiding 1866.
Hij was gehuwd-: 1 met Ad ri a n a v r n der H o e v e n.
2 met Hendrika Jacoba Abrahams. Mt zijn eerste
huwelijk had hij drie kinderen Esther, gehuwd met den
predikant H. C. Bervoets, Hendrik Christiaan gestorven en Mr. Isaac, gehuwd met A. G. v an Hoytem a,
die de voetstappen zijns vaders volgt.
C a p a dose overleed 16 December 1874 te Hage.
Zie Hub erts, Biogr. WO.; Brinkman, Naanal. v. Boeken.
Part. berigt.

CASEMBROOT (JEAN Louis DE), den 3leten Jaiauarij
1798 geboren, trad in 1814 in dienst als kadet van de artillerie op de kadetten-school te Delft. Den 21 Maart 1815
tot tweeden Luitenant bij de veldartillerie benoemd, klom
hij allengskens op tot Majoor en werd in 1841 gedetacheerd
naar de Kolonie Suriname als kommandant der artillerie.
Den 19 April 1846, op verzoek, van die betrekking ontelagen, werd hij in hetzelfde jaar bij het 2e regiment artillerie
geplaatst, van waar hij in 1848 bij de veldartillerie overging,
bij welk korps hij in 1852 tot luitenant.kolonel, en vervol-
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gens tot kolonel en kommandant en eindelijk in 1863 tot
generaal-majoor benoemd werd.
Hij maakte in 1815 de veldtogtea in de Nederlanden en
Frankrijk mede, was in 1830 in de vesting Breda in garnizoen, en behoorde van 1832-1834 tot het mobiele leger.
Hij was Ridder van dea Nederl. Leeuw, bezat het metalen
kruis en overleed te 's Hage den 17 Julij 1867.
Part. berigt.
CHANGtJION (ANTOINE NICOLAAS ERNEST), te 's Hage

15 December 1803 geboren, was eerst huisonderwijzer, later
student in de Godgeleerdhei
d te Leiden, vervolgens hoogleeraar in de oude talen aan het Zuid-Afrikaansche Athenaeeum in de Kaapstad. Hij werd later het hoofd eener eigen
inrichting voor onderwije en nam veel deel aan de beweging
tegen het herseheppen van het Kaaplaud in een straf kolonie
en ten gunste van eenen constitutioneelen regeringsvorm.
Sedert 1865 naar Europa teruggekeerd, hield hij meest
zijn verblijf in Zuid-Duitschland of Zwitserland.
Zijne schriften
Geslachtwijser der Ned. taal. Rotterd. 1842.

De Nederl. taz1 in Zuid-ztfrika hersteld; zijnde eene
handleidlig tot de kennis dier taal, naar de plaatselyke behoeften yin het land gewijzigd. Rott. 1844.
Bezwaren tegen het opriglen eener theol. laweekschool in
de ro!ksplanting, eene reeks van brieven afzonder4k geplaatet in de a Zuid-ilfrikaan". Kaapstad 1854, welk geschrift
ook tegengeschriften uitlokte.
Part. berigt.
CHARANTE .(NICOLA.AS ANTONIE VAN), tlen 19 December 1811 te Rotterdam geboren, werd in 1831 predikant
te Rockanje, in 1846 te Zaandam. waar hij den 9 Sept.
1873 overleed.
Hij vervatrdigde verscheidene gelegenheids- en kindergedichten en bijdragen in tijdschriften, aimanakken, jaarboekjes
enz. zooals in Maria en Martha, Moedersschoot, KeUr van
scherts en lstim, het Zondagsblad, Christ. dagboek voor

kinderen, Mumuin voor de jeugd enz.
Afzonderlijk verschenen

De Bijbel voor jonge kinderen. Schied. 1855 4 din. in. pl.
De jonge vrownen (n.' le. Fr.) Schoonh. 1854.
Kinderleven. Krommenie 1865.
Photogrdphien van kleine tnenschen voor groote menschen
nageschetst. Schoonh. 1857.
De Levensgeschiedenis van Robinson Crusoe. Rott. 1862.

Noveuen es Verteilingen. Aid.

Zie H uberts.

1868.
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CH IJS (PIETER OTTO VAN DER), zoon van J. van der
Chijs en A. S. B a g ela a r, werd den 22 Augustus 1802
te Delft geboren, doorliep de scholen aldaar en werd in
1820 student te Leiden. Aldaar besteedde hij zijne vrije
uren tot het vormen van aankomende jongelingen voor de
klassieke studie op het beroemde opvoedings gesticht van de
Raad te Noordhei: behaalde de gouden medaille op twee
prijsvragen en promoveerde den 3 October 1828 met eene

commentariu8 geographicus in Arrianum de expeditione
Alexatidri maps', waarvan de kaart door den later zoo beroeinde Prof. K a i se r werd geteekend.
In 1835 werd hij benoeind tot Directeur van het penningkabinet der Leidsche Hoogeschool met den titel van buitengewoon hoogleeraar, welke post hij bekleedde tot zijn dood
den 4 November 1867. V. d. Chijs was een man van
veelzijdige kundigheden en grooten ijver en het bevorderen
van al wat coed en edel was. Hij was een warm voorwander van kunsten en wetenschippen en zelf een der vermaardste penningkundigen van zijo tijd, waarvan hij in vele
ook afzonderlijk nitgegeven ges.lriften treffende blijken gaf.
In de laatste jaren van zijn leven hield hij zich bezig met
de bezorging der uitgave eener beschrijving van al de tnunten
onzer voormalige hertogen, graven, heeren en 8teden, waarvoor
hij van T e y ler s genootschap de gouden medaille had behaald.
Hij huwde in 1830 Helena Catharina Maas, die hij
overleefde.
Behalve een menigte bijdragen in den Friend des Faderlands (vroeger de Star, waarvan hij Redacteur was), bijdragen

in Wieuwenhule woordenboek, het Woordenboek der Zamenleving, de Recensent der Recensenten, Alqem. Kunst— en letterkde, BOragen voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. van
Aijhoff, Drentsche volksalmanak, Handel. d. Maats. v. Ned.
Letterk. en vele ► ndere periodieke vverken, verschenen van hem:
liesponsio ad Quaest. in Ac ad. Ga.davensi propositam de
M. luau Ciceronis aequo vel iniquo de Graecis Judicio. Galidavi 1826. 4°.

Responsio de pecore edam in aestate server in stabalis
Tetinendi. L. B. 1827. 4°.
Commentat ius Geographicus in Arrianum de exped. Alexandri magni. L. B. 1828. 40.
Verhandeling over het nut der beoefening van de algemeene, d. i. onder, tniddeleeuwsche en hedendaagsche munten penningkunst, Leiden 1829. 8°.
Engelsche amen en de Nederlandsche Maatschappij
van Weld adigheid. Amst. 1830. 8°.
.Academisch Tijdschrift voor het Koningrijk der Nederland in. Leiden 1839. Eerste Jaarg. in 2 at. 8°,
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Naamloos uitgegeven en niet verder verschenen.

Tijdschrift voor algemeene Muni- en Penningkunde.

Leid.

1833-1843. le DI. en 2e Dl. 1 tot 3 gtuk.:80.

Bescheidene aanmerkingen op het ontwerp van wet tot regeling van het Nederl. Muntwezen ingediend hij de Tweede
Kamer der St. Gen., 25 Maart 1847. Leiden 1847. 80.
Het Afunt- en Penningkabinet der Leidsche Hoogeschool in
1867. Leid. 1867, na zijn dood verschenen.

Beschrijvingen van al de munten onzer voormalige hertogen, graven, heeren en steden. Haarl. 1851-1867. 9 d.
m. pl.
V an der C h ij s was lid van vele buiten- en binnenlandsche genoodschappen.
Zijn leven is geschetst door M e ij e r in de Levensberichten der
leden v. d. Maats. v. Ned. Letterk. te Leiden 1869.

CHRISTEMEIJER (JAN BASTIAAN), in 1794 geboren, was
in zijn jeugd in dienst en woonde o. a. den slag van VVaterloo bij. Later wend hij ambtenaar bij het Prov. bestuur
te Utrecht en leefde de laatste jaren van zijn levee te Am..
terdam. Hij overleed aldaar 1 Jan. 1872.
Hij mitred:
De wiskunde, dtchtstuk. Utrecht. 1818. 8e.

Tafereelen nit de Geschiedenis der lystraffelijke rechts
pieging en bilzonderheden uit de levens van geheime misdadigrrs. Artist. 1821. Meermalen herdrukt.
Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafrecht en
uit die der menschelyke misstappen. Amst. 1821.
Verscheidenheden, verhalen van gemengden inhoud m. pl.
Amst. 1821.
Vro4ke tafereelen aan de vrienden van leven en gezeiligheid toegewijd Amst. 1822.
Kleine vertellingen, anekdoten en andere verstrooide opstellen. Amst. 1824.
Nieuwe tafereelen nit de geschiedenis der Wstrafelijice
regtspleging. Amst. 1828. Meerwalen herdrukt.
Vaderlandsche uitboezemingen. Utr. 1830.
Landelijk school& uit het Sticht van Utrecht en omsireken.
Utr. 1836.

Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, en elders in het
sticht van Utrecht. Schoonh. 1837. 2 dl.
Hulstbloemen. Een zestal dichterlijke bijdragen. Schoonh,
1838.

Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het strafreyt.
In vet helen. Schoonh. 1838.
Proeve van eene algemeen bevatt. beantw. der vraag wat
is de reden dat wij, op het eerste aanschouwen van sornmi4

192

ge mensehen een zeker gevoel of van behagen, of van aiahagen onstrent hen by ons waarnemen. Eene bijdrage tot
mensch- en sielkundig onderzoek. Schoonh. 1840.
ilengeloogst, beheleende verspreide en andere verhalen,
vertellingen en kleinere opstellen van gemengden inhoud.Utr.
1842-1848.

Wil'em de Clercq en Thomas Ainsworth in 1832 te Hengelo. Eene bijctrage tot de Geschiedents van onze vad. nijverheid enz. Amst. 1845.
Merkwaardigheden sit het gebied der menschelijke lotgevallen, de geschiedenis van het strafregt en die de. Vaderlands. Nieuwe en verl)reide verkalen. Amst. 1857. 2 dln.
Vedelklanken, verzamelde rijmelarfy van vrolijken inhoud.
Utr. 1857.

Schakeringen op letterkundig en ander gebied.

Anat.

1863.

Bij een avondbezoek op 18 Junij aan het slagveld van
Waterloo. Dicht. herinnering. Met gescliied- en letterk. aanteek.
Utr. 1863.

Geschtedverhaal der merkwaardige levensredding van een
Ned. onderoficier der Kavallerie in den laten avond van
18 Junij 1815. Utr. 1865.

Herinnering van een oud-strycler van 1818-1815, aangaande Quatre-Bras en Waterloo. Utr. 1865.
Zie Huberts enz. Brinkman.
CLERCQ (PIETER LE), secretaris van de Indische regering
onder van der Capell en, daarna van •1821-1825 resident van Kadoe,. van 1825-1826 resident van de Preanger
regentschappen, van 1826-1&27 resident van Cheribon, van
1828-1834 resident van Samarang en, na een verlof naar
Nederland, van 1837-1839 weder resident van de Preanger
regentschappen, waar hij in Febr. 1839 is overleden. Hij
was gebuwd met een der dochters van den Raad van Indie

Bouaquet.
Le C 1 e r c q versloeg in Januarij 1822 eene rooverbende
in Kadoe en in Sept. 1823 maakte hij deel uit eener commissie tot bevestiging van den nieuwen keizer van Soerakarta Pakoe Boewono
Part. berigt.

COCHIUS (FRAiis DAVID) den 17den December 1786 te
Valburg in Gelderland geboren, ontving • zijn opleiding aan
de militaire school te Zutphen, werd in I 808 2de, en in
1810 late Lult., in 1811 Kapitein der genie, Gedurende
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lien tijd was hij werkzaam te Amsterdam en in Zeeland, tijciens
de. inval der Engelschen en bij de bevestiging van den
Helder, toen hij in 1812 last ontving zich naar het groote
leger in Rusland te begeven. In Duitschland vernam hij
de terugtogt van bet leger en werd ingedeeld bij bet observatie korps van de Elbe en woonde met dat corps de gevechten en veldslagen bij van Mockern, Lutzen, Bautzen, Hanau,
van de Catzbach, Lowenberg, werd te Leipzig ligt gewond
en ontkwam met een klein gedeelte van het corps over de
Elsterbrug, even voor dat deze in de lucht vloog. Hierna
hielp hij de vesting Huningen in den Elzas tot aan de abdicatie van Napoleon in 1814 verdedigen.
In het vaderland teruggekeerd, werd bij in denzelfden rang
bij het Nederl. leger overgeplaatst en woonde als kapiteiningenieur van het hoofdkwartier van den prins van Oranj e,
den slag van Quatre-Bras en ten deele die van Waterloo bij.
In October 1815 vertrok hij met de eerste expeditie naar
Java en werd, na de overgave der kolonie, tot eersten aanwezenden ingenieur bij de lste militaire afdeeling van Java
benoemd. In 1817 werd hij majoor, in 1821 luitenant-kolonel, tetwij1 hij tevens gedesigneerd werd tot kommandant
der genie voor de expeditie tegen het weerspannige Palembang. Hij nam deel aan de vermeestering der geduchte vijandelijke werken aan de Gombora en de Sladsoe en de inneming van den Kraton. De koning erkende zijne diensten
door zijne benoeming tot ridder van de Militaire Willemsorde
2e klasse.
In 1823 werd hij directeur der fortification, civiele gebouwen en werken in Ned. ladle en in December 1825
kolonel. Hij nam een werkzaam deel in den Java-oorlog,
die, terwiji hij op een inspectiereis te Soerakarta was, te
Djocjokarta uitbrak, en trad als chef op. Na het eindigen van
den oorlog was hij op het punt naar het vaderland terug te
keeren, toen de gouverneur-generaal van den Bosch hem deed
voorstellen bet bevel over het leger te velde op zich te nemen. Hij gaf hieraan gehoor en vocrde het bevel er over
tot in Maart 1835, toen hem het bevel over het leger in
Nederl. Indie werd opgedragen. Ondertusschen was hij in
1832 benoemd tot generaal-majoor en ridder van de orde van
den Nederl. Leeuw. Toen in December 1836 de Padrie oorlog op Sumatra's Westkust door onze aanhoudende en mislukte
aanvallen tegen het geduchte Bondjol, brandpunt van dezen
oorlog, zulk een ougunstige wending nam, dat den onzen de
moed begon te ontzinken, vertrok de kommandant van het
leger in Maart 1837 in persoon naar Sumatra's Westkust,
alleeu een honderdtal vrijwilligers medenemende, om het geleden verlies eenigzins aan te vullen. Het gelukte hem het
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geduchte Bondjol den 16 Augustus van dat jaar te doers
vallen. Hij ontving hiervoor bet Kommandeurs-kruis der
Willemsonie en verkreeg de sterkte die door ons te Bondjol
werd opgericht ,den naam van generaal K o c h i u s. In 1841
werd hij benoemd tot adjndant des konings in buitengewonen
dieust en in 1843 luitenant-generaal. in 1844 bad, onder
zijn bevel, de welgelukte expeditie tegen het rijk van Balie
Balining plaats.
In 1848, op zijn verzoek gepensioneerd, vertrok hij naar
Nederland. en werd tot Groot-kruis van de orde van de Eikekroon benoemd. De koning bood hem de portefeuille van
het ministerie an oorlog aan, die hij echter weigerde. Hij
overleed in Junij 1876.
Zie dagblad van Utrecht 12 Junin 1876.
COCK (MR. HENDRIK), zoon van Conrad (m) en Bartha
Lamberts werd den 16 Junij 1794 te Almelo geboreu,
bezocht te Deventer, werwaarts zich zijne ouders ter woos
begeven Madden, de Latijnsche School onder den Rector J oh a n n es Sterke, 4vervolgens het Athenaeum van waar. hij
den hoogl. de B r ti e y s naar Utrecht volgde. Driemaal
werden bier zijne prijsverhandelingen met den goudeu eerepenning bekroond en hij in 1821 tot doctor in de beide
regten bevorderd met eene dissert. de argumento ab analogic ejusque legis interpretatione diferentia.
Hij had zich
te Deventer als advokaat neergezet toen hij aldaar door bet
verti ek van HOltius naar Utrecht tot hoogleeraar in de regten beroepen werd. Mij aanvaardde den 13 Junij 1822 zijn
ambt met eene or. de philosophico jurisprudentiae studio
zoo
ad fructus utilissimo et ad voluptatem mavissimo, die
wel door inhoud als door het voortreffelijk latijn, dat al zijne
schriften in die taal kenmerkt, uitmuntte. Ook werd hij tot
lid der plaatselijke school-commissie en in 1825 tot lid der
provinciale Staten van OverijsEel benoemd.
In 1825 verviug hij Kemper als Hoogleeraar in het Nattuur-, Staats-Volken en Strafregt met eene Or. de juris publici Universitatis studio ad civitati8 pacem otiumque fructuosisimo. In zijne school werden vele uitstekende manners gevormd, ook behoorden de Erfprins van Oranje, (me tegenwoordige koning, en de overledene Prins Allexander tot zijne leerlingen. Tweemaal bekleede hij het rectoraat. Behalve het professoraat, vervulde hij nog verscheidene betrekkingen o. a. die der
stedelijke regering en der provinciale staters. van Zuid-Holland,
*) Hij promoveerde tot doctor in de regten 31 Jan. 1771 op eene
Dissert. de Jure postlimana, waar achter Lat. gedichten van J. H.
Hoeufft en van Petrus Burmannus Secundus.
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ook werd hij tot lid der dubbele kamer (1848) en tot arbiter
in belangrijke zaken benoemd, ter w ij1 het hem aan gees
eerbewijzen, zoo door het lidmaatschap van geleerde genoolschappen als door zijne benoeming tot Ridder van den Nederl.
Ieeuw en Groot-officier der hertogelijke Eikekroon ontbrak.
Hij huwde met Aleida Maria Engelberts en overleed den 20 October 1866, vijf kinderen nalatende.
Behalve de gemelde schriften, bezit men van zijne pen :
Dissert. de Alea, contineng responsionem ad quaestionetn
ab ordine Ictoeurn in Accademia Rheno-Trajectina propositam, quid (2162, quid aleator sit ? praenio ornata, die
2
Aprilis 1818.
Commentatio de fine poenis proposito cum ex rei veritate, turn ex doctrina Jctorum Romanorum. Resp. ad Quaestionern ab ordine Jctorum in Acad. (ironing. prepositam,
8
Oct. 4818 praenio ornata.
Commentalio de Judiciis jwratorum. die
8 Febr. 1821
ex sententia ord. Jctorum Acad. Lugduno-Batavae praemio ornata.
Or. de jure pentium Europaeo temporum, nostrorum conversiOnibus vehemener labefacta'o. L. B. 1836.
De regten der Stad Leiden op het Llaarlemmer-meer ; verdedigd door Mr. H. C. Leyd. 1843 (als handsc. uitgegeven.)
De regten der Nederduitsche Hervormde Genuente te Leyden op het .Huiszittenhuis aldaar verdedigd
door M. C.
Leijdeu 1849. Als boven.
Natuur- Staats- en Volkenregt,
Handboek coo,. Dunne
Koninklijke Hoogheden W illern Allexander Paul Frederik
Lodewigh, Erfprins van Oranje en Willom Allexander Frederik Constantijn Nicola .7s Michael, Prins der Nederlanden.
enz. Als voren.
Zie Prins, Or. de Schola et Ecclesia, in re christiana arcte conjunctis
nec unquam diajungendae ; Mr. J. D. W. Pape. Levensb. d. Maats. van
Ned. Letterk. te Leid. 1867.
CONRAD (HENDRIK WILLEM), zoon van den beroemden
Inspecteur-Generaal F. W. Conrad en VV i lhelm in a
B r os terhu ij z e n, den 15den Februarij 1800 te Spaarndam geboren, werd na de oprigting der ArtillerieIngenieursschool te Delft in 1814 benoemd tot Kadet en in
1817 tot aspirant-ingenieur van den waterstaat. In de
groote oefenschool van den Inspecteur-Generaal J. B la nk e n Jz. begon hij zijne practische loopbaan en spoedig zag hij
zich met het vertrouwen van zijn beroemden chef veteerd, die
hem belastte met de directie over de uitvoering van een gedeelte der werken van het Nieu wediep en aan het groot
Noord-Hollandsch Kanaal en later de voortzetting van den
13*
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bouw van het achterdok te Hellevoetsluis aan hem opdroeg.
In 1894 en 1825 werd hij belast met de directie over de
werken van het Zederik-kanaal en in het laatst van 1826,
nadat hij tot Ingenieur van de 2e klasse was bevorderd, in
Noord-Brabant geplaatst. Behalve zijn werkzaamheden als
provinciaal Ingenieur, bleef hij belast met de voortzetting
van den bouw van de stoomwatermolens aan den Arkelschen
darn. Niettegenstaande zoovele werkzaamheden beantwoordde
Conrad een prijsvraag door de Holl. Maats. van Wetens.
te Haarlem uitgeschreven en bebaalde de uitgeloofde gouden
rnedaille en f 150. Van 1829 tot 1840 was Conrad als
Provinciaal-Ingenieur van Zuid-Holland werkzaam. De zeewerken van Goedereede, de plannen door hem ontworpen van
een kanaal door Goedereede en van een kanaal naar Scheveningen, getuigden van zijne kunde en werkzaamheid ; verschillende geschriften op den Waterstaat betrekking hebbende, werden door hem achtervolgens in het licht gegeven,
die later vereenigd, onder den titel van ver8preide BYdragen gedrukt en uitgegeven zijn. In 1834 werd Conrad
tot Ingenieur le klasse bevorderd. Hij bleef belast met den
dienst van Z. H. en werkte mede aan de eerste ontwerpen
voor de droogataking van het Haarlemmer-meer, bij welk
grootsch werk Conrad als Ingenienr werd aangesteld. Reeds
in 1839 had Conrad de vergunning, verkregen den Raad
van Administratie der Hollandsche ijzeren—Spoorweg Maatschappij als adviseur bij te staan en voor te lichten, totdat
hem in 1840 een oubepaald verlof nit 's Rijks dienst werd
verleend om als Ingenieur-Directeur zijne diensten uitsluitend aan de belangen dier Maatschappij te wijden. Deze
betrekking opende hem een ruim veld orn zich als technisch
en praktisch Ingenienr te onderscheiden. Zijne benoeming tot
Ridder van de orde van den Nederlandsche Leeuw in 1842
was eene hulde aan C o n r ad als Spoorweg-Ingenieur gebragt. In hetzelfde jaar bekroonde The Institution of Civil
Engineers te Londen, zijne beechrijving van het Kalwijksche
kanaal, het groote werk door zijn vader uitgevoerd, met de
zilveren Telford-medaille.
In 1843 tot lid van bet Engelsche Instituut van Ingenieurs benoemd, droeg hij aan die vereenigingen zijne beschrij ving van den Spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam
op, welke beschrijving, door den Secretaris Charles Man by
in het Engelsch vertaald, de eer van de bekrooning met de
Walker-prewie te beurt viel.
De indruk, die The institution of Civil Engineers op
Conrad maakte, gal hem aanleiding tot het stichten van een
Nederlandech Instituut van Ingenieurs, waartoe v. d. K u n
en S i in o n s hem de hand boden.
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Tot zijn dood toe bleef hij een werkzaam deel daaraan
icemen en genoot hij als voorzitter de onverdeelde liefde en
achting zijner medeleden. Tot de invoering der Telegrafie
in Nederland heeft Conrad belangrijk medegewerkt. Zijn
ontwerp van een plan van een tentoonstellingsgebouw voor
de eerste tentoonstelling te Londen, werd eene eervolle vermelding waardig gekeurd en ontving hij als inzender en als
lid van de Jury en voor bewezene diensten, bij de verplaatsing van het tentoonstellingsgebouw naar Sydenham, drie
medailles.
Na, op zijn verzoek, zijn ontslag als Ingenieur-Directeur,
waartoe hij in 1852 benoemd was, verkregen en zich voor
den dienst bij den waterstaat beschikbaar gesteld te hebben,
werd hij in 1854 Hoofd-Ingenieur van de le klasse. Hem
viol de onderscheiding ten deel bij de doorgraving vau
de landengte van Suez aangewezen te worden om Nederland
bij het onderzoek van een der beiangrijkste ontwerpen op
gebied der waterbouwkunde te vertegenwoordigen, terwijl hem
het voorzitterschap der internat. cominissie werd opgedragen,
Tweemaal reisde hij naar Egypte, doorkruiste met den Ingenieur S c h n e i t ter de woestijn in verschillende rigtingen
en trad met voile overtuiging als voorstander van het Suezkanaal op; eene overtuiging, die hij in verschillende geschriften,
waarvan onderscheidene van in het Engelsch, Duitsch en Italiaansch zijn vertaald, als ook in de Konink. Akademie van
Wetenschappen, waarvan hij lid was, heeft medegedeeld. Zijne
bevordering tot kommandeur der orde van den Nederlandsche
Leeuw en zijne benoeming tot vertegenwoordiger van den
Onderkoning van Egypte bij de Maatschappij, die de doorgraving ondernemen zou, waren bewijzen van de hooge vereering zijner verdiensten.
In 1856 was Conrad lid van de staatscommissie tot onderzoek van de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van
de Landengte van Suez voor den handel en de reederijen
van Nederland, en twee jaren later went hij bevorderd tot
lnspecteur van den Waterstaat in de 2e Inspectie. Met
v. d. K u n en Fynj e nam hij ijverig deel aan de verbetering der Nederl. rivieren. Het onderzoek van een ontworpen
kanaal door Holstein tot verbinding van de Noord- met
de Oostzee werd hem opgedragen, en zijn Rapport, in het
Duitsch en Engelsch (in het Fransch gesteld) vertaald. Ook
riep de Senaat der stad Hamburg zijn voortiehting in tot
het opmaken van een ontwerp tot betere uitwatering van de
voorstad Hammerbroek, en na het overlijden van v. d. K u n,
voigde zijne benoewing tot Hoofd-Inspecteur van de Waterstaat. Toen de voorgenomene afdamming der Oosterschelde
en van het Sloe, en de daaruit voortgevloeide bedenkingen
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van het Belgisch Gouvernement, dat zich op de Groote Mogcndheden, die medegewerkt hadden tot bet traktaat van 1839
beroepen had, waarna een Engelsch, Duitsch en Fransch ingenieur he onderzoek over het gerezen verschil tusschen de Belgen en Nederlanden was opgedragen, en ieder zijn afzouderlijk
gevoelen in een afzonderlijk versiag had doen kennen, gaf
Conrad een onpartijdige kritiek, ziju gevoelen te kennen
in Considdratioris .cur les rapport's des Ingenieurs etrangers
charge's d'examiner les questions qui as rattachent au barrage
de l'Escaut oriental. Hij voldeed aan (le uitnoodiging der
Deensche regering 6m als beoordeelaar op te treden van de
verschillende ontwerpen voor eene haven op de kust van Jutland
en de voorgestelde kanalen tusschen de Liimfjord en de zee,
en was, in weerwil zijner zwakke gezondheid, bij- de opening
van het Katiaal van Suez en de feesten daaraan verbonden
tegenwoordig; op zijn rerugreis overleed hij 1 Februarij 1870.
In 1825 trad hij in den echt net Jacqueline Marie
Br a b e r , die hem 9 kinderen schonk.
Zie Levensberigt van F. W. Conrad, voorzitter en een der oprigters
van he Koninklijk Instituut van ingenieurs in eene Bijdraye tot de
geschiedenis van den Waterstaat van ziin' tijd door U. W. Fynje;
1870;
Jaarboek van de Eoninklijke Akademie van Wetenschappen
Nederl. Spect. 1870, bl. 70.

CONSTANT REBECQUE DE VILLARS (JUSTE THIERRY
Baron DE), oudste zoon van Willem Anne Baron de Co ns t ant Rebe cque en F. G. C. Baronnesse van Lijnden
van Hoevelake n, geboren te 'silage in 1786 en opgebracht aan de militaire akademie te Berlijn, werd in 1803
tot luitenant bevorderd en twee jaren later tot adjudant in
het regiment van prins L o d e w ij k van Pr u i s s e n. Zijn
eervol gedrag in den slag van Auerstadt, waar hij gewond
werd (14 Oct. 1806), verwierf hem de zeldzaam gegeven orde
van 'Le Na den vreiie van Tilsit (1808) nam hij
zijn ontslag uit het Pruissische leger, om in Oostenrijkschen
dienst over te gaan. Te Weenen geplaatst aan het ministerie van buitenlandsche zaken, werden hem gewigtige zendingen te Berlijn, Frankfort en Dresden opgedragen ; doch
Coen de oorlog in 1809 uitbrak, verlangde hij wederom in
niilitairen dienst te treden, en woonde o. a. met onderseheiding de veldslagen van Regensburg, Aspen), Wagram en.
Znaim bij. In 1812 werd hij, nevens vijf andere hoofdofficieren en den veldmaarschalk Baron L u t t e r ma n, beast net
de reorganisatie der ligte infanterie. Te gelijker tijd ontving
hij van den Keizer van Oostenrijk de benoeming tot kamerheer. De trouwe en gewigtige diensten door hem in de
Italiaansche veldtogten van 1813 en 1814 bewezen in de
geveehten van Meensebano, Roverbello, enz., alsmecle als kow-
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mandant der stad Turijn en de forten van FenestrelleP, werden evenzeer op de vleijendste wijze erkend door zijne veiheffing tot ridden der Sardinischu orde van St. Mauritius en
Lazarus en de ontvangst der militaire medaille. De Napelselie
veldtogt tegen Murat gaf hem op nieuw de gelegenheid zijn
moed en beleid aan den dag te leggen. Onder het bevel
staande van den luitenant-generaal Graaf' N e i p p e r g, bezette
hij o. a. de steden Urbino, Fosombrano en Tilotrano, weld
tot kommandant der Calabrische Kust aangesteld en verkreeg,
na den oorlog, van den koning der beide Sicilien de orde
van den H. Ferdinand. Na den vrede van Parijs, keerde hij
naar zijn vaderland terug en trad met den rang van majoor
in het Nederlandsche leger, in garnizoen te Mechelen, Bergen
en Nieuwpoort, werd in 1816 bij den generalen kwartiermeesters staf geplaatst, in 1821 tot adjudant van Z. K. H.
den prins van 0 r a n j e en iu 1821 tot gouverneur van diens
zonen, eene betrekking die hij tot 1834 vervulde, benoemd.
In 1849 werd hij generaal.
Zijn gezondheid dwong hem zich in het Zuiden te vestigen.
Hij begaf zich naar Nizza en Zwitserland, waar hij ten huize
Eliz4e, nabij Lausanne, in den ouderdom van 82 jaren, den
8sten October 1867 overleed. Koning W i 11en) I schou k
hem de orde van den Nederlandschen Leen w. Hij huwde in
1825 Wilhelmina Baronnesse van Lijnden van Hemmen. Behalve eene dochter, gehuwd wet Victor Cesar
Baron de Co n s t an t Re b e c q u e, kapitein der artillerie in
Zwitserland, zoon van August Baron de Con s t ant R eb e c q u e, kapitein der garde te Berlijn, en halve brooder van
Willem Anne, lief hij een zoon na, Willem Anne
Baron de Constant Rebecqu e, oflicier der kavallerie in
Wurtemburgsche dienst (1847-1850), later kamerheer des konings, majoor-kommandaut van het 12e bataillon schutterij in
Gelderland, gehuwd (1854) met 13 w ma Eugen ie Gray in
van Rechteren Ahnem.
Part. berigt.

CONSTANT REBECQUE DE VILLARS (JuLEs THIERRY
Baron DE), tweede zoon van Willem Anne, werd den 13den
September 1787 geboren, bezocht de militaire akademie te Berlijn en werd in 1803 tot officier benoemd bij het regiment dragonders van Brunswijk. In 1805 verkoos hij over te pan in
denzelfden rang bij de Pruissische huzarenregiment van Pletz,
waarmede hij den veldtogt van 1806 bijwoonde onder kom'nand° van den hertog van W e y ma r. Vervolgens maakte
zijn regiment deel uit van het corps van B 1 u c h e r, dat, door
een overmagtigeu vijand omringd, verpligt was een schuilplaats
binneu Lubek te zoeken, welke piaats echter spoedig daarop
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stormenderhand werd iugenomen. Na den vrede van Tilsit
verliet de Constant den Pruissischen dienst en trad in
1811 in dienst als luitenant bij de jagers te paard der garde,
terwij1 hij tevens tot kamerjonker benoemd werd. Als ordonnansofficier van den kroonprins van Wurtemberg maakte hij
de eampagne van Rusland mede. Na het sluiten van den
vrede, verliet hij den dienst en volgde in 1814 zijn vader
naar 's Hage, waar hij kamerheer werd van koning Willem I.
Bij het uitbreken der vijandelijkheden in 1815, verzocht
hij bij het leger te worden geplaatst, waarop hij als kapitein
bij den generalen staf werd toegevoegd aan de ligte cavalleriebrigade van den generaal G h y g n y. Op het oogenblik dat
in den slag bij Waterloo op een honderdtal passen van de
vijandelijke ruiterij de prins van Or anje aan den schouder
gewond en diens paard onder hem dood werd geschoten, had
de Constant bet voorregt bij tijds te kunnen afstijgen om
den vorst, door bloedverlies verzwakt, op te vangen en hem
op zijn paard te doen overgaan. Zelf voegde hij zich bij de
tirailleurs van Nassau en zette den strijd voort tot dat hij
een paard, van zijn ruiter beroofd, machtig kon worden,
waarna hij naar zijn generaal terugreed. Na den veldtogt
werd hij tot, ridder van de Militaire Willemsorde benoemd,
verliet den militairen stand en hervatte hij zijn dienst als
kamerheer tot aan zijn overlijden.
Part. berigt.
CONSTANT REBECQUE (THEODORE GUILLAUME THIERRY
VICTOR DE), oudste in leven gebleven soon van Jean Vi c-

t o r, werd den 2den Mei 1803 te Berlijn geboren. In 1818
trad hij in dienst als kadet op de artillerie– en genieschool
aldaar, en werd reeds in 1821 als tweeden luitenant bij het
corps rijdende artillerie geplaatst. Hij was tegenwoordig bij
de in Brussel geleverde gevechten in 1830, waar hij een
kogel door de chako kreeg en tengevolge van zijn dapper
gedrag aldaar tot ridder van de Militaire Willemsorde benoemd werd. Voorts nam hij (1830-1834) deel aan de
bewegingen en campagnes in Belgie. In 1840 werd hij benoemd tot chef van den staf van prins Alexander en
vergezelde hij dezen op zijne reizen, laatstelijk naar Madera,
waar hij den laatsten adern van den betreurden vorst opving.
Hij werd daarop met de moeijelijke taak belast de zaken en
de nalatenschap van den overledene te regelen, van welke
taak hij zich met de meeste kieschheid kweet. In 1848 werd
hij adjudant van koning Willem II en behield die betrekking bij Willem III. In 1856 als kolonel bij den generalen
staf gepensioneerd, 'overleed hij te 's Hage den 12den Jan.
1858. Hij was, behalve ridder der Militaire Willemsorde,
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ridder van het Zwaard van Zwedeii en van de Wurtembergsche Kroon, kommandeur der orde van de Eikenkroon en
was versierd met het Militairen kruis.
Part. berigt.

CONSTANT REBECQUE (CHARLES THEODOOR JEAN Baron DE), tweede zoon van Jean Victor, den 16den September 1805 geboren, ontving zijn eerste opleiding te Vaassen
en werd, na zijne studion te Leiden volbragt te hebben, den
17den Junij 1829 als doctor in de beide refit en gepromoveerd en reeds den 20sten September daaraanvolgende
benoemd tot commies van staat, in welke betrekking hij den
8sten October 1829 bij de Tweede Kamer werd gecommitteerd.
Bij het uitbreken der onlusten in Belgie, trok hij als schutter
bij het lste bat. lste afd. 's Gravenhaagsche schutterij uit,
werd vervolgens als lste luitenant honorair bij de generale
staf geplaatst en nam als zoodanig deel aan den tiendaagschen
veldtogt. Door den chef van de staf bij Bautersen naar den
prins van Or anje gezonden, om dien te verwittigen dat de
vijand een batterij op de straatweg opstelde, die de prins
opreed, hield hij dezen staande, waardoor gelukkiger wijze
het paard in stede van den vorstelijken berijder getroffen werd.
Te midden van het moorddadig vuur dier batterij terugrijdende,
wierp de Con s t a n t 's paard zich verschrikt op den grond,
en, zich niet kunnende bewegen, bleef deze gedurende geruimen tijd in die hagchelijke positie aan een kogelregen
blootgesteld. De aankomeude batterij van den 2den luitenant
Fr ansich redde hem van een wissen dood. Zijn dapper
gedrag verwiert hem de Militaire Willemsorde. In het hurgerlijk leven teruggekeerd, hervatte hij den dienst als commies
van staat en werd als zoodanig (1836) bij de Eerste Kamer
gecommitteerd. In 1838-1840 en 1841 werd hij achtereenvolgeud referendaris 2 kl., kamerheer des konings in buitengewone dienst en referendaris le kl. bij den Raad van State,
waarbij hij in 1842 tot secretaris bevorderd werd, welke betrekking hij tot 1865, toen hij op zijn verzoek, schoon noode,
zijn ontslag verkreeg, waarnam. Hij was ridder der orde
van den Ned. Leeuw en groot-officier van de Eikenkroon,
en overleed den 17den September 1870. Den 12den Oct,
1832 was hij in den echt getreden met Juliana Fred erika Baronnesse d'Ablaing van Giessenburg, die
hem twee zones schonk, Victor Ca r e 1, geb. 16 Mei
1830, den -Udell Mei 1860 als lste luitenant der genie gestorven, en mr. Jan Daniel Cornelis Carel Willem,
April 1841, den 16den Dec. 1869 gehuwd met H e
geb.
riette Sara Hora Siegal:13a.
Part. berigt,
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CONSTANT DE REBECQUE (WILLEM Baron DE), geboren
6 Januarij 1807, peetekind van den kroonprins, later koning
W ille m II, genoot zijn militaire opleiding te Delft,
werd in Julij 1824 ale adelborst lste kiasse geplaatst aan
boord van de korvet 'Pollux" en maakte daarmede de reis
random de wereld, waarbij hij het voorregt genoot tegen woordig te zijn bij de ontdekking van een tot dien tijd onbekend
eiland 177° 33' ooster lengte en 7° 10". zuider breedte, hetwelk
Nederlands eiland gedoopt werd. Te Samarang aangekomen,
den 15den September 1825, onderscheidde hij zich in den
veldtogt van Java tegen Diepo Negoro en was tecr enwoordig bij de gevechten van Damah, Boejaran en Patjitoe.
v
Op de terugreis noodzaakte een hevige orkaan den "Pollux"
te Ile de France binnen te loopen, om ziju groote averij te
herstellen. Van daar uitgezeild k wam hij den 30sten Nov.
1827 te Texel aan. Slechts voor 80 dapn vivres aan boord
zijude, was het niet te verwonderen, dat er op die reis, die
123 dageh duurde, weidra scorbut en hongersnood uitbrak,
welke toestand bij de aankomst in het vaderland dan ook 28
slagtoffers geeisc'nt had.
Na als quit.-ter-zee 2de kiasse aan boord van den //Doiphijn" een kruistogt door de Middellandsche zee gemaakt te
hebben, liep zijn bodem de Schelde binnen, alwaar hij den
3den Aug. 1831 zijn deel had aan het vermeesteren van het
fort Marie. Tengevolge hiervau ontving hij het ridderkruis
der Militaire Willemsorde.
Aan boord van Z. Ms. linieschip ,,De Zeeuw", waarop
Z. K. H. pries. Hendrik geplaatst was, deed hij in 1834
een reis naar de Oostzee, bij welke gelegenheid hij het geluk
had een vijftiental Deensche schipbreukelingen in een hevigen
storm te redden, voor 'welk feit hij door Z. M. den koning
van Denemarken benoemd werd tot ridder der 1)annebrogs
orde. In 1835 deed hij aan boord van de ,,Maas" een reis
naar de West, en n erd in 1837 benoemd tot adjudant van
den schout bij nacht Luca s, konimandant der zeemagt in
Nederl. 1ndie, alwaar hij tot 1840 bleef, toen hij voor redenen
van gezondheid met een jaar • verlof naar het vaderland terugkeerde.
Van 1843-1847 onderscheidde hij zich als eerste officier
aan boord van versehillende bodems, en wel voornamelijk bij
de expeditie van Bali en de ontscheping te Beliling, voor
welke dead hij benoemd werd tot kowmandant van Z. M.
stoomschip "Vesuvius" en tot ridder van den Ned. Leeuw.
Met dezeu bodem vervolgde hij steeds met veel geluk de
talrijke zeeroovers, verbrandde op de kust van Macassar en
van Sawbawa een twaalftal. rooverspraauwen, gewapend te
zamen met ongeveer 55 vuurmonden en 350 manschappen,
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toen in 1848 de slechte staat van gezondbeid door onvermoeide dienstijver veroorzaakt, hem noodzaakte naar Europa
terug te keeren. Gepensionneerd als kapitein-luitenant ter
zee, wijdde hij zijn overige leven aan de verbreiding der
positivistische denkbeelden als aanhanger van de school van
A u g. C o m t e. Verscheidene werken over dezen philosophic
werden door hem uitgegeven, en door steeds Europa rond to
reizen trachtte hij die denkbeelden zooveel mogelijk te verspreiden.
Na een htvige doch kortstondige ziekte, werd hij in Februarij 1862 te Florence aan zijn werkzaam leven door den
dood ontrukt.
Part. berigt.,

COOL (THOMAS), den 12 December 1831 to Hage geboren, werd leerling van J. F. J. van den Berg aan de
teekenakademie aldaar.
In twee jaren voltooide hij het 4 ellen lange doek, voorstellende: Chartas en de Kluizenaar Aubry bij het lift van
Ataela, den nacht voor hare legratenis, in gepeins en gebed
doorbrengende.
Het prijkte op de tentoonstellingen te 's Hage, Rotterdam,
Amsterdam, Parijs (1853-1855). Van 1857-1860 schilderde
hij te Parijs van de uit mevrouw Bosbootn Toussaint 's novelle wel bekende schilder Jan Woutersz. Cuyk en schout
Jan van Dreucwaart, ( n hurt gesprek over den godsdienst
door den inguisiteur beluisterd (1857) en Abets Barnet, de
laaiste der Abencerages (1859) en de Francisca da Rimini
(1861).
Van 1861-1865 wool:de Co of te Antwerpen, en van daar
zond hij (le, aan A n (1 e r s e n s novelle ontleende, Kranke
jongeling, die van zijne legerstede de zonnestraaltjes opvangt
vuor zijn bloempot, naar de Rotterd. tentoonstelling, 1862.
Grooten lot behaalde hij op zijn in 1863 geexposeerd schilderij In zijn hoekje. Vooits schilderde hij de Boerenwee!de
(1866). Een verrassend kykje, Manette en Huiswaarts, die in
1865 te Amsterdam werden geexposeerd. Boerenrarnp (1866)
was de tegenhanaer van Boerenweelde op inspectie, mede van
1866, stelt een fandman, die zijne bijenkorven inspekteert voor,
en zijn Eerste werk, een boor die naar het weder ziet te zien.
In 1861 werd hij leeraar aan de militaire school te Breda
en overleed den 29 Aug. 1870 te Dordrecht.
'Lie verder Ned. Space. 1870 H. 354 volgg.

COOP a GROEN (RoEL0F), Opperkoopman en tweede
Gouverneur van Ambon in 1796, terwijl Chasse daar Gouverneur en Direeteur was.
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Onder Daendels was hij landrost of resident op Banda.
Op het vernemen van het overgaan Van Ambon aan de Engelschen, zond hij alle specerijen naar Batavia en daarvoor
werd hij door Daendels geprezen en beloond. Zie deswege het bekende werk van Daendels van 1814. bl. 73.
In Junij 1817 werd Coop a Groen met I. Du Puy
naar Banka gezonden om de gedragingen van den toenmaligen resident Heijnis te onderzoeken. Zij voerden er het
bestuur tot de komst van den Kommissaris voor Palembang
en Banka Mr. H. W. Muntinghe.
Na afloop dezer zending,
werd Coop a Groen ontvanger Generaai te Batavia. Hij
overleed daar den 30 October 1826, mid 64 jaren.
Part. berigt.
COQUEREL (ATHANASE LAURENT CHARLES) werd den 27
Augustus 1795 te Parijs geboren, en door zijne moeder Mrs.
Helene William s, die zich in de Engelsche letterkunde
naam heeft verworven, opgevoed en voleindigde zijne studien
aan de Protestantsche universiteit te Montauban, waarop hij
in 1816 tot leeraar in de Hervorinde kerk werd bevorderd.
Men bood hem de plaats van leeraar aan der bisschoppelijke
kerk op Jersey aan, doch hij sloeg dit aanbod at', wijl hij de
geloofsartikelen der Anglikaansche kerk Diet Wilde onderteekenen. Daarop werd hij predikant bij de-Waalsche gemeente
te Amsterdam en liet zich ook te Utrecht, Leiden en elders
hooren. Op mad van den beroemden C u v i e r, die Holland
bezocht, verliet hij, na een 12jarig verblijf, Amsterdam en
keerde naar Parijs terug, waar hij in 1830 predikant en in
1833 lid van het consistorie werd. Hier ging, even als in
Holland, een grooten roep van zijne welsprekendheid en edel
karakter uit, doch zijne vrijzinnige begrippen ointrent de
verdiensten der goede werken en de praedestinatie gaven de
Orthodoxen grooten aanstoot en bragten hen in vele zwarigheden. Zulks belette echter niet dat zijne populariteit meer en
meer toenam en een deel zijner gemeente zijne gevoelens
werd toegedaan.
Coquerel niet tevreden met zijne gevoelens van den
leerstoel te verkondigen, deed zulks ook in drie door hem
gestichte periodieke bladen : de Protestant, van 1831 tot December 1838, Le Libre examen, van Januarij 1834 tot Julij
1886 en le Lien in Januarij 1841.
Voorts gaf hij in het licht:
Biographte Sacree 3 b. 1837.
Histoire Sainte et analyse de la Bible (1838 en 1842).
Reponse a la vie de Jesus de M. Strauss. (1841).
Orthodoxe et moderne (1842).
aristianistne experimntai (1847).
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Christologie ou Essai sur la personne et l'oeuvre de Jesus
Christ. (2 t. 1858) in het Engelsch, Hollandsch en Duitsch
overgezet.

Meditations choisis de l'Ancien et du Nouveau Testament
(1858).

ojet de descipline pour les Eglises Reformies de France
avec une Introduction historique et des notes, presente a la
commission du Conseil Central. Geneve 1861.
Observations pratiques sur la Predication par A. C.
un
des Pa,s!eurs de l'Eglise reformee de Paris. Paris Geneve
Amsterdam 1860.
Behalve deze gaf hij nog acht deelen Sermons van 1819—
1852 in het lieht.
Gedurende de Februarij omwenteling mengde zicli C o q u er e 1 in de Staatkundige bewegingen, verscheen te Parijs in
de Clubs en liet zich als gematigd Republikein tot Kandidaat van het departement de Seine aannemen. Met 109934
stemnien werd hij tot gedeputeerde benoemd en nam in het
Arbeid-committe zitting.
Na de verkiezing van 10 December weigerde hij het eerste
ministerie L o u is Napoleon zijn ondersteuning Diet en
stond voor de expeditie near Rome en de herstelling van
s'pausen wereldlijke souvereiniteit De 2 Dec. 1851 maakte
aan zijn staatkundigen loopbaan een einde. In 1865 werd
hij ten gevolge van zijn gematigd oordeel over It enan's
Vie de Jesus van zijn evangeliebediening ontzet. Hij overleed
den 10 Jan. 1868.
Zie F. von Schickler, Necrologie du Pasteur A. Coquerel in
Bulletin de la Societe Protest. 1868. XVII. 95; Nelerologie van A. L.
C. Coquerel in Una. Zeit. jrg. IV. 1868 1. 309; Cat. de l'Eglise Wallonne a Leide.

COQUEREL fins (ATHANAsE), noon van den vorige, te Amsterdam geboren, predikant te Parijs, overleed aldaar 24 Julij
1874, in den ouderdom van 5 5 jaren. Hij was een der werkzaamste leden der Societe de l'histoire de la Protestantisme
Francais. Zijn biografist Fernand von S c h i c k l e r noemt

hem l'ami des Haag, le biographe de Wolggang Schuch, l'historien des Calas et des Forpats pour la foi.
Hij schreef:
l'Histoire de l'Eglise reformee a Paris, depuis 8e8 mystirieyx debuts jusqu'a la fin du refine de Henri IV.
Ook had hij het plan uit te geven : une reedition aug4iintee des Eglises du Desert van zijn oom Charles C oquer el.
Zijn dood was een zwaar verlies voor het protestantisme.
Bij gelegenheid van het 300 jubili der Leidsche hoogeschool
werd hij honoris causa theol. doctor.
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Zia Bullet. Hater. de la Sociite de Mist. du Protest.
388, 384.

1876, p.

COSTA (ISAAX DA), zoon van Daniel d a Cost a, een
geaeht bandelaar te Amsterdam, en van Rebecca Ricard o,
werd den 14deu Januarij 1798 aldaar geboren. Van zijne
vroege kindsheid of werd de vlugge en levendige knaap door
meethers in allerlei vakken onderwezen en, bij zijn ongelooflijk vroege ontwikkeling, reeds op achtjarigen leeftijcl
op de Latijnsche school opgenomen. In 1811 ve;liet hij Naar
met het uitspteken van een door hem zelven vervaardigd
Latijnsch dichtstuk over de twaalf werken t urn Herkules. Een
jaar later vervaardigde hij zijn eerste Hollandsch vers, de
lof der dichtkunat, door zijn leerweester Lemans in het
Hebreeuwsch vertaald, en in 1813 verscheen zijn dichtstuk De
verlossing van Holland, waarmede hij op eene waardige wijze
aan de zijde van B i 1 d e r d ij k (die toen een bundel Hollands
verlossing getiteld, in het licht gaf) optrad en het was ook in
dien tijd dat hij met dezen en D. J. van Le n n e p in kenuis
geraakte. In 1815 werd hij student te Amsterdam en kwam
bij Bi 1 d erdij k in huis woven, hetgeen op zijne vorming en
smaak van ontzaglijk grooten invloed was; met B i 1 d e r d ij k
ging hij in 1817 naar Leiden, promoveerde in 1818 in de
regten, na het verdedigen van een proefschrift de conditionibusi L. B. 1818 vv.) en in 1821 in de letteren, bij welke
gelegenheid hij een Specimen exhibens Quaestiones de Phil.
Theor. et Litter. Human. (L. B. 1821) verdedigde.
In hetzelfde jaar liet hij den Israelitischen godsdienst varen,
om de Hervormden aan te nemen, voor welken hij van dien
tijd een ijverig apostel werd. Na zijn doop en dien zijner
echtgenoote, vestigde d a Costa zich te Amsterdam, waar
hij zich weldra bezig hield met het voordragen aan eenige
zijner vrienden aldaar van de denkbeeiden door hem uit het
onderwijs van B i I d e r d ij k geput over de taalwetenschap in
het algemeen ; vervolgens bebandelde hij op dezelfde wijze
de worstelingen over de leer van zonde en genade, zoo als
die eerst op de kerkvergaderingen van Carthago, Milevum
en Oranje, later in de 17de eeuw in ons vaderland hebben
plaats gehad. Hij bewerkte sommige gedeelten van de laatste
voor de pers zij verwekten een storm van tegenstand. Na
dien tijd eehter gaf hij in 1823 het. meest gerucht makende
van al zijne werken, de Bezwaren ten den gee8t der .Eeuw,
bij de verschijning van welk geschrift een kreet van verontwaardiging opging en zich vele letterkundigen van hem verwijderden, maar voorstanders der oude beginselen in kerk en
staat sloten zich bij hem aan. Zijne Zondags—avond godsdienstoefeningen, eerst voor zijne huisgenooten, later voor een
uitgebreider kring gehouden, gaven aanleiding dat hij zich
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meer op grondige bijbelkennis toelegde ; ook heeft bij voor
weinige meer ontwikkelde vrienden voorlezingen over de Ilandelingen der Apostelen in 1826 en 1827 in het licht gegeven.
In 1830 begon hij voor de meer beschaafde en aanzienlijkste ingezetenen van Amsterdam voordragten te houden over
vaderlandsche geschiedenis en letterkunde, terwijl hij zich bezig hield met de bearbeiding van B i 1 de r d ij k 's meesterstuk
waarover hij van 1836 op
De ondergang der eerste wereld,
1837 een reeks van voorlezingen hield. Van tlien tijd (1838)
is ook zijne schoone en belangrijke vergelijking van G o e t h e
en B i 1 d e r d ij k, -die eerst in de Sternmen en Beachouwingen,
daarna (1847) in de nitgave van Bilder dij k 's Epos eene
plaats gevonden heeft. Door deze en andere literarische studien, onder welke zijn Vijf en twintig jaren en Wachter
wat is er van den nacht? (1847) was het laatste tijdperk
van Da Costa's dichterlijke loopbaan voorbereid. Tot dat
bij hernieuwing optreden als dichter gaf hem zijne benoeming
tot het lidmaatschap van bet instituut, waar hij tweemaal
bet voorzitterschap bekleedde, aanleiding. In 1844 bewees
da Costa aan het vaderland, den koning en 's lands hooge
regering een gewigtigen dienst door de uitgave van zijn
welke
Nederlandera ! blyt vereenigd met het oog op God,
niet weinig heeft bijgedragen tot bevordering van het volteekenen der zoogenaamde vrijwillige 'ening van 1844. Tweemalen, in 1841 en 1845 kwam hij een oogenblik in aanmerking voor een hoogleeraarsambt te Amsterdam, doch
telkens sprong dit af. Bij (le herziening der grondwet in
1848, zweeg d a Cost a, die zich in zijn Politieke Poezy over
de openbare aangelegenheden van landen en volkeren vaak
treffend en met juistheid had uitgelaten, ook niet. Hij schreef
eene meesterlijke brochure Het oogenblik. De dood van koning
ille m II gaf hem aanleiding tot bet dichten van den
plegtstatigen lijkzang Rouw en Trouw. Het laatste tiklvak
van zijn, lever was de tijd ziiner betrekking als bestuarder
en voorganger van het seminarium der vrije. Schotsche kerk
(1852-1860), terwijl hij methet houden van openbare
voordrachten over godgeleerdheid en bijbel, zich niet tot
Amsterdam bepaalde, maar zulks ook in andere steden deed.
Van die voorlezingen zijn een nienigte later in het licht gegeven. Zijn biografist mr. K o en e n, heeft ze alien vermeld,
elijk ook zijn overige godgeleerde, politieke en literarische
groote en kleine geschriften. Doch da Costa heeft vooral
ook als dichter uitgeblonken, bekleedde ale zoodanig zoo al
niet de eerste rang ten minste een der eerste.
Slechts eenmaal trad hij nog jongeling als treuispeldichter
op. Zijn grootsch plan, om de lotgevallen van het yolk
Israel door de loop der eettwen been in een Episch gedicbt
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te leveren, heeft hij niet voltooid, maar er toch afkon.
derlijke proeven van gegeven. Zijn laatste literarische arbeid was over den Mensch en Dickler W. Bilderdijk.
Algemeen was de hulde aan d a Costa toegebragt. De koning schonk hem de orde van den Nederlandschen Leeuw,
alle binnenlandsche en vele buitenlandsche godgeleerde en
letterkundige genootschappen boden hem het lidmaatschap
aan ; alien die over ooze letterkunde zoo in den vreemde als
in het vaderland schreven, gaven hem hoogen lof. Zijne
compleete dichtwerken zijn door Ds. te n Kate te Haarlem
in 1870 uitgegeven : eene kompleete opgave van al zijne
werken vindt men achter het levensbericht van mr. K o e n e n.
Hij huwde Jonkvrouwe Hanna Belmont e. Deze edit
werd met 9 spruiten gezegend, van welken slechts een zoon
en twee dochters overbleveu.
Zie behalve de geschiedenissen onzer Letterkunde van Ho fdij k,
den Hollander, Jonckb1oet en anderen, het Jiiogr. Woordenboek
van Huberts, Elberts en van den Branden, Kobus en de
Rivecourt,Verwoert; Koenen in Handel d. Maals. van Ned.
Letterk. voor 1860; Ned. Spect. 1861, bl. 97, 105, 113; Ned. Bibl.
IV. 1868 13 ; Ouze TO XXVI. 1860, 290; Dc Tijdstroom 1859,
No. 11, bl. 134-148; Beets, Herinneringen aan Mr. Ds Costa;
Egeling, Leerr. over Born. XI, 5; Bilderdijk's Brieven.

COSTERUS (PuTEB, JACOB, zoon van Pieter Cost erus en Lysbert Pieters Kat, werd den 3 October 1806
te Edam geboren. Na het verlaten der school, werd hij in
eene handelszaak geplaatst, doch later verkoos hij het predikambt waartoe hij zich zoo op de Latijnsche school te
Hoorn, als aan de Akademie te Utrecht voorbereidde. In
1830 nam hij dienst bij de vrijwillige jagers, in 1833 nam
hij het conrectoraat aan de Latijnsche school te Oldenzaal
aan en verdedigde in 1834 te Utrecht eene dessert. in EuIn 1835
rededexe Philosophiae locum qui est de amore.
aanvaarde hij het conrectoraat te Hoorn en in 1840 dat te
Arnhem, vervolgens werd hij rector te Sneek en lid van de
tweede kamer der Staten generaal, welke laatste betrekking
hij bekleede van de opening der zitting op den 13de Februarij
1849 tot de ontbinding der Kamer 20 Augustus 1850. Hij
aanvaarde nu weder zijne betrekking te Sneek en overleed
aldaar den 16 Maart 1861. Behalve een groot aantal arilkelen, vooral over opvoeding, onderwijs en staatkunde, schreef
hij over Vaderlandsliefde, Utrecht 1838, over Ironce, Corile-•
die snr Latijne 1839.
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D.
DALE (JOFIAN HENDRIK VAN), zoon van A bra ha m
van Dale en Petronella Johanna Du Bois, werd
den 15den Februarij 1828 te Sluis geboren en aldaar in
Mei 1856 hoofdonderwijzer aan de openbare school en in het
volgende jaar archivaris der stad. Hij overleed den 19den
Mei 1872. Hij was oprigter der Kamer van Rhetorica te
Sluis en lid der Maatschappij van Nederl. Letterkunde.
Behalve in den Navorscher, in het Jaarboekje Casgandria,
waarvan hij medeverzamelaar was, en in den Grade
gaf hij vele schoolboeken in het licht. In 1856 begon hij
met zijn vriend H. Q. Janssen de Bijdracien tot de oud-

heidkunde en geschiedenig inzonderheid van Zeeutogch-Vhan.
deren, in het licht te geven, hiervan zijn zes deelen verschenen, het laatst in 1863.
Van zijne taalstudie vindt men bijdragen in de Taal- en
Letterbode en in den Taelgids : ook gaf hij verdienstelijke
taalboekjes voor de lagere school, een Taalkundig Flandboeje

of Alphlbetisehe Lgst yin alle Nederl. woorden, die wegens
spelling of halkundc:g gebriiik a in eenige bedenkingen
onderhevig zijn, en een. Nieuw Woordenboek der Ned. Tali,
1872—.74.
Voorts : 24 Mei 1862 Een Parel aan de kroon der Gedenkdagen van het westdeel van Zeemsch-Vlaanderen.
Ben blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg
van hare restingwerken van 1582-1587. 1870.
Zie verder zijn levenschets door H. Q. Janssen in Levensberigten der Maatsch. van Ned. Letterk. 1872 ; H u b e r ts, enz.; Biogr.
Woordenboek.

DAM (JACOB VAN), zoon van eenvoudige landlieden, die
hun talrijk kroost geen ander onderwijs clan in de dorpsschool konden laten geven. Hij werd den 10den Maart 1785
te Aarlanderveen geboren. Na den dood zijns vaders, in 1803,
moest hij zijn broeder behulpzaam zijn in het boerenwerk.
Zijn onveranderlijke leerlust bragt hem in kennis net ontwikkelde menschen, die hem in de keus zijner boeken en
studien coorthielpen. Zoo vorrnde zich van Dam tot dichter. Na den dood zijner moeder hield hij de boerderij aan,
was tevens veearts en beoefende in zijn snipperuren de dichtkunst. Hij overleed in zijne geboorteplaats den 26sten De•
cember 1865.
Hij gaf in het licht :

Gedichlen,

Haar'. 1821.
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Gron.
Nieuwe in verspreide Gediehten.
Gedachteniabundel voor mine kinderen en vrienden, gedrukt ale handschri ft. Leiden 1857,
Zie H uberts t. a. p.

DAM VAN BRAKEL (W. VAN), zoom van Dirk Wi li mn
m van Dam en Maria Aletta van Wageningen,
te. Rotterdam geboren, was een ijverig verzamelaar van oudheden en tevens beoefenaar der vaderlandse4e geschiedenis.
Van de laatste getuigen zijne beide geschriften:
De oorsprong var .! Loevestein en Mennikenland, met gesckiedkunclige aanteekeningen. Gor. 1856, met kaarten en
Lgtgevallen van Heer .Falco en de 4bdil van Bern, net
portr. en teekeningen. 's Bosch, 1854.
Zie Levenaschets van van Dam van Ifoordeloon Hubert s, Biogr.
Woordenboek.

DAM VAN NOORDELOOS (Mr. JACOB VAN), jongere
broeder van den, vorige, den 29sten December 1791 te Rotterdam geboren, studeerde te Utrecht in de regten, vestigde
zich to Rotterdam, werd aldaar lid van den Gemeenteraad,
der Provinciale Staten van Holland en van de Staten-Geiieraal. Hij was een ijverig beoefenaar onzer letterkunde, 'de
mmcenas veler geleerden, en verzamelaar eener belangrijke
bibliotheek, wier boeken hij met zijne aanteekeningen verrijkte. Hij was medearbeider aan S c h u 11 en v. d. H o o
Bijdragen tot de boeken- en menschenkennis, de Navorscher
en het Biogr. Woordenboek.
De Koning benoemde hem tot ridder der orde van den Ned.
Leeuw, ook was hij lid van vele letterkundige genootschappen.
Hij overleed den 19den Februarij 1872. Dr. A. de J ag e r schetste zijn leven voor de Maatschappij van Nederl.
Letterk. te Leiden.

DAM (JAN VAN), broeder van de beide vorigen, was een
voornaam liefhebber der penningkunde. Hij bezat een eenig
kabinet. Hij overleed den 27sten Maart 1868, in den onderdom van minx 73 jaren.
Zie de voorrede van de Catologus van zijn beroemd kabinet.
DAM VAN ISSELT (EDMOND WILLEM VAN), Z0011 van

Willem van Dam van Isselt en Geertraida Tlis ab et h Na h uy a, zag den Osten Februarij 1796 te Breda
het levenslieht, werd in 1806 kadet-aspirant l)ij het wapen
der artillerie, verliet in 1809 den dienst en werd in kW
student te Utrecht. In 1813 trad hij wederom a tweeds
,

itiitenunt btj bet late regiment dragonders ii, dienst. Van

November 1813 tot het eind van 1815, met slechts een
korte tusschenpozing, in de gelederen, was hij inmiddels
door den souvereinen Vorst benoemd tot heraut van wapenen.
Op het einde van 1815 eervol ontslagen, vestigde hij zich
op zijn geliefd Ravestein bij Geldermalsem, werd in 1823 lid
der Provinciale Staten en in 1829 der Tweede Kamer. Ook
was hij houtvester, dijkgraaf van de Tielerwaard, opziener
van het schoolonderwijs. In 1830 gordde hij op nieuw de
wapenen aan en werd majoor van een vrijwillig jagercorps,
dat dadelijk werd aangewezen voor de bekende expeditie in
't Maas-Waalsche, om daar' de woelingen in de geboorte te
smoren. Ons bestek gedoogt niet van Dam aan 't hoofd
zijuer jagers, die • den tiendaagschen veldtocht medemaakte,
en in zijn staatkundigen loopbaan te volgen. Het is genoeg
te melden, dat van Dam, na het eindigen van de onlusten,
zijn oude plaats in de Tweede Kamer weder innam tot 1849.
1)rie jaren later werd hij lid van de Eerste. Hij overleed te
Geldermalsem, 9 Februarij 1860. Als dichter maakte hij zich
bekend door verschillende gedichten in bekende jaarboekjes,
waarin hij een getrouw medeb. v. voor de Vrijmetselaars,
arbeider was, onder welke : Hulde aan de hel den van * Buis-

duinen, Fanatisme, Hasear of de Negers, Chattam, in lien
bladzijden uit de Geschiedenis van Neerlands roem en
grootheid. Haarlem 1859. enz.
Afzonderlijk verschenen :

Esrstelingen, 1816.
Qedichien, 1823.
Leonard en Lotje, 1821.
Nederland, 1832.
Herman, 1856.
Als populair dichter heeft hij zich een verdienstelijk en naam
verzekerd.
Voorts verschenen van hem vele politieke brochures o. a.
twee fransche, een van tamelijken omvang, aau een lid der
Assemblee legeslative sur la situation politique de la France.
Leeuw. 1832.
Van Dam had 8 ridderkruizen en was lid van west alle
vaderlandscbe letterkundige genootschappen I ook buitenlandache erkende zijne verdiensten.
Zie Amid. Courant van 16 Febmarij 1840 ; gonst- en Letterbode

No. 7; Europa, No. 6; Burl ag e, Levensber. van E. W. v. D. v.

I.

in Handel. der Naatsch. v. Ned. Letterk. 1860; L. E. Bosch S r.,
Levensehets enz., in Utr. Volksalni. 1860, 136; J. M. E. Derkse n,
E. W. v. .D. v. 1: in OW. Volksaltn.; Hubert s, Bio9r. Woordenb.
DAMBENO.YS . (Baron HENDRIK FREDERIK CIIRISTOPII
PARTNER TAN), werd den 15den Augustus 1792 te Maas-

tricht geboren, en trad in 1811 ale kadet is Wurtemberg..
14*
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Schen dienst. In 1812 werd hij tot 2den luitenant, in 1815
tot 'sten luitenant bevorderd. Na met roem de veldtogten
van 1814 en 1815 tegen Frankrijk te hebben medegemaakt,
gig hij in 1816 als lste luitenant-adjudant bij den generalen staf in Nederlandschen dienst over. Den 28sten December 1826 werd hij tot kapitein benoemd en hij bewees
vervolgens van 1831-1833 als geattacheerd bij,de Konninkl.
Militaire .Akademie groote • diensten aan het land. In dat
tijdvak werd hij eerst en later officieel verheven tot chef van
de 2de brigade der 2de divisie infanterie en in 1834 tot
majoor aangesteld. Van 1835-1838 was hij toegevoegd
aan den erfprins, en daarna, 28 Jan. 1839 tot chef van
den staf der 2de divisie infanterie aangesteld. Hierop
werd hij, 15 December 1840, aan het hoofd van den staf
van den Prins van Oranje geplaatst, en in 1841 zag hij zich
tot luitenant-kolonel benoemd. Een nieuw bewijs van vertrouwen werd hem geschonken, teen hij in 1843 met de
hoofdleiding van het topographisch bureau werd belast. In
1849 werd hij tot de betrekking van gouverneur van 's koflings zonen geroepen en • meer bijzonder met de opvoeding
van den Prins van Oranje vereerd, welk ambt hij bekleedde
tot 1850, als wanneer zijn mandaat in dat van intendant
voor de opvoeding van 'S 1(onings zonen werd veranderd.
Inmiddels was hij 5 October 1845 tot kolonel, in 1852 tot
generaal-majoor en in 1854 tot luitenant-generaal benoemd.
Als Minister van Oorlog fungeerde hij van 10 Julij 1852
na zijn aftreden verkoos de Koning hem 2 Januarij 1858 tot
zijn adjudant-generaal en schonk hem den lsten Jnnij van
datzelfde jaar, op- zijn verzoek, een eervolle rust. Hij overleed in Maart 1870 te Utrecht, in den ouderdom van 77
jaren.
.Zeldzaam (getuigde de openlijke bladen) zal voorzeker
een krijgsman ten grave dalen, wiens staat van dienst
een zoo welsprekende getuigenis doet hooren van krijgsmansmoed en vorstentrouw, als die van dezen ontslapen
bevelhebber. Zoowel in den bevrijdings-oorlog van 1814
en 1815 als tijdens den opstand van Belgie, verwierf hij
de schoonste lauweren en moest zelfs zijn bloed voor de
goede zaak vloeijen. Niet enkel echter op het strijdveld, maar
ook in dagen van vrede wist hij zich nuttig en onmisbaar
te waken. Aan de opleiding van den Prins van 'Oranje had
een gewigtig deel, gelijk hij reeds aan diens vader, omen
tegenwoordigen veelbeminden Koning, Wille m II I, gewigtige diensten bewees. Wat hij als Minister voor het leger
was, daarvan kunnen zoo vele maatregelen loffelijk getnigen,
dat hij gedurcnde zijn veeljarig bestuur ten bate onzer defensie
!weft genomen.In elk opzigt, wag naar waarheid worden gezegd,
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inmate de beer Forst n er uit, daar hij in elke beta ekking,
hem opgedragen, met ongewonen ijver en meer dan alledaagsch talent zich van zijne taak steeds kweet. Het vaderland verliest dan ook in hem een zijner meest moedige zonen
en Oranje een vriend bovenal in nood en dood.
De maatschappij, zijne omgeving en zijne betrekkingen,
waaraan hij zoo innig gehecht was, zullen ook zijn afsterven
nog lang gevoelen en beweenen, want de outslapene paarde
aan krijgsmansmoed ook burgerdeugd, aan kloekheid van
geest minzaamheid in den omgang en aan een helder hoofd
een liefdevol hart, door diepen godsdienstzin geheiligd."
De overledene was : ridder der militaire Willemsorde 4e kl.,
grootkruis kommandeur der orde van den Nederlandschen
Leeuw ; grootkruis van de orde der Eikenkroon, ridder van
de orden van St. Alexander Newsky en van den Witten Adelaar van Rusland ; grootofficier van het Legioen van Eer van
Frankrijk ; grootkruis van de orde van Isabella la Catolica
van Spanje, kommandeur der orde van de Wurtembergsche
Kroon en ridder van Militaire verdiensten . ; kommandeur der
orde van den Zahringer Leeuw van Baden.
Tart. berigt.

DAMEN (HENDRIK), te 's Hage geboren, werd na loffelijk afgelegde examina in den jare 1744 tot heelweester
bevorderd, en heeft zoowel door zijne uitgebreide praktijk in
die stad, als ook in de provintie, ten gevolge zijner aanstelling tot 's lands heelmeester en operateur, een welverdienden
naam verworven heeft.
Sedert 1750 tot . hoofdman en 1754 tot Decanus van het
Collegium Chirurgicum verkozen zijnde, bleef bij tot aan
zijnen dood in die betrekking werkzaam.
Na eene 36 jarige praktijk, en dus op reeds gevorderden
leeftijd, werd D a m e n genoodzaakt eene vrij hevige polemiek
te voeren, betrekkelijk de bezwaren die velen uit het publiek
inbragten tegen de maatregelen die er van wege het collegium chirurgicum behoorden geuomen te wordeu tegen zekeren Jacques Raij n a u d, die, uit Frankrijk herwaarts overgekomen, ofschoon geen geneeskundi ge zijnde, een onfeilbaar
geneesmiddel tegen den kanker en de kankerachtige verzweringen beweerde te bezitten.
In weerwil der verbodswetten tegen de onbevoegde nitoefening van eenigen tak van geneeskunde, had deze R a ijn and verscheidene lijders behandeld, en werd er van deze
geneeswijze, door advertentien in de Haorlernsche- Bolterdamsche- en Haagsche Couranten van dien tijd, grooten ophef
gemaakt.
Velen toch, zoo als thans nog het geval is, dweepten niet
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dien vreemaeling, en beeehermden hem op alle mogelijke
Het Collegium Medicum et Chirurgicum genoodzaakt zijnde
hem deswege te achtervolgen, leden beiden veel tegenstand,
vooral door P. Lij o n n e t en A. P e r r en o t, die, blijkens
het register der notulen van het laatstgenoemde chirurgische
collegie, de genees- en heelkundige faculteiteu, Meer dan
jaren, (van 1777 tot 1780)„ bezig hielden.
op al deze advertentien in de nieuwsbladen verscheen er
in 1779 eene in druk nitgegevene 'verdediging van de coilsgiin der Haagsche Doctoren en Chirurgijns. Maar dit middel,
hoezeer in gematigde bewoordingen opgesteld en voor den
druk door eenige iegtsgeleaden nagezien, mislukte, en
ging van kwaad tot erger ; want in 1780, trad Mr. P. L yonne t secretaris der cijfers van H. H. M. in eene verhandeling over het geneesmiddel van Jacqtres R a ij n a u d
enz. 's nage bij H. H. van D r e c h t 17 80; openlijk tegen
gemelde verdediging te velde en ontzag zich niet, in zeer
scherpe bewoordingen, het crediet der gevestigde genees- en
heelkundigen te ondermijnen.
Dit was te veer. H. Dam en nam den handschoen der
faculteit 7400 onwaardig toegeworpen op en schreef,
Heelkundige waarnemingen aangaande de gezwellen bekend
on- der den naam van Tumores Cystici, voorafgegaan
door een voorberigt (groot 40 pag.). ‘ dienende tot bescheidene
wederleggiug der onbescheidene las'eringen door den heer
mr. P. Lijonnet, in zijn onlangs uitgekomen werk genaamt
verhandeling over het geneesmiddel van Jacques Raijnand
enz. 's Hage bij C. P la a t 1780. Hiermede schijnt deze strijd
geeindigd te zijn, want uit het register der notulen blijkt het
dat het collegie der chirurgen niet verder bemoeijelijkt is
geworden. J. R a ij naud verliet de stad en beide polemici
zijn eenigen tijd daarna overleden.
H. D a m e n had 3 kinderen. Eene dochter, gebuwd met
den procureur van Brake 1, en twee zoons, waarvan de
oudste, Johan Christiaan als heel- en verloskundige
's vaders voetstappen volgde en Piete r, die als advocaat
voor den Hove van Holland en West-Friesland de roem 'der
balie was en eene zeer aanzienlijke juridische praktijk nitoefende.
Part. berigt.
DAMEN (JOHAN CHRISTIAAN), niet minderberoemd
dan zijn vader werd deze na welvolbragte studien den SI
Mei 1770 tot heelmeester en 2 October 1771 tot troedmees.
ter bevorderd en na het overlijden zijns vaders, • tot - de eer-

y ()Ile betrekking van 's lands heelmeester en operateur gempen en aangesteld.
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Met den ileroeraden hoogleeraar, P. Camper bevriend,
derhield bij met dezen eenen onafge broken wetenschappelijken
omgang en stond ten alien tijde bet huis van D a m e n voor
dien uitstekenden geleerde open.
Het ontging den magistraat van 's Gravenhage niet, zich
van D a m e n 's talenten in het belang van het openbaar
onderwijs in de geneeskunde te bedienen, want tot lector in
de verloskunde aangesteld, hield hij den 23sten April 1789,
in de Engelsche kerk, zijne intrede en bekleedde alzoo
voor het eerst een leerstoel, die te 's Hage vroeger nimmer
bestaan had, maar waardoor tevens in eene behoefte voorzien
werd, die door de toenemende bevolking met erkentelijkheid
mogt taegejuicht worden, te weer nog omdat er in dien tijd
geen verloskundigen bestonden en de praktijk alleen aan
vroedvrouwen was toevertrouwd, waar onder so midge waren,
die lezen noch schrijven konden.
Professor H u ij b e r s, aan wien het lectoraat in de ontleednatuur- en heelkunde sedert eene reeks van jaren was opgedragen, uithoofde van zijn klimmeneen leeftijd, aan den magistraat zijn onts!ag uit deze betrekking gevraagd en eervol
bekomen hebbende, begreep dit collegie geelt waardiger opvolger dan in D a m e n te kunnen vinden, en alzoo werd
hem den 29sten Januarij 1789 het Lectoraat in die wetenschappen opgedragen, dat door • hem dan ook getrouw tot
den 16de Februaril 1798 vervuld werd, derwijze dat hij vele
jongelingen vormde, die het vaderland tot eer en der kunst
tot roem verstrekt hebben.
De staatkundige verandering van het algemeen bestuur des
vaderlands, scheen plotseling een einde aan zijn lectoraat te
waken, want in dien tijd geene beeedigde verkiaring voor de
municipaliteit willende afleggen, werd hij ontslagen, dock in
Ao 1803, bij een veranderd staatkundig begrip der regering,
wederom in zijne waardigheid hersteld.
Als verloskundige bekleedde D a m e n een aanzienlijken
rang onder zijne tijdgenooten. Immers, met den hoogleeraar
Camper de zoo dikwerf door Osborne en S ig a ult besprokene kunstbewerking onder den naam van schaambeens—
snede bij vernaauwde bekkens bekend, behandeld hebbende,
was hij de eerste die in 's Hage deze verloskundige operatie
verrigtte, en tweemalen, eerst in 1783 en later in 1785, op
eene en dezelfde vrouw, met den besten uitslag ten uitvoer
bragt. Deze waarnemingen aan professor Camper medegedeeld, werden door dezen in de Algemeene Vaderland8che
Letteroefeningen van genoemde jaren geplaatst en bovendien
in afzonderlijken druk uitgegeven. •
Niet tang na zijne herstelling in het lectoraat, mogt hij
die onderseheiding everieven, want op den 2den September
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1804 beaweek hij aan de gevolgen eener slepende ziekte,
slechts eene dochter nalatende, die in 's Hertogenbosch gehuwd zijnde, in middelbaren leeftijd overleed.
Part. beri,qt.

DEINSE (AiRIAAN VAN), broeder van A n th on y, werd
3 Mei 1773 te Sluis in Vlaanderen geboren. Zijne ouders
waren Johannes v an Deinse en Johanna Margar e th a W ill e m s e. Hij genoot zijne opvoeding te Middelburg, waarheen zijne ouders in 1779 vertrokken. Na de Latijnsche scholeu te hebben doorloopen, ging hij in 1790 of
1791 naar de Leidsche hoogeschool. Later eveuw el vertrok
hij naar Utrecht, waar hij zijne studien voleindigde. In 1796
proponent geworden, werd bij in hetzelfde jaar te Oost-Kapelle
op Walcheren predikant; en huwde den 27sten November
1797 met Ann a Ten g-b erg e n. Het volgende jaar vertrok
hij naar Schoondijke en in 1803 naar Zaandijk, overal met
onvermoeiden ijver en eene hem eigenaardige levendigheid
en moed, arbeidende en door alien hooggeacht. Als schoolopziener deed hij, vooral bij de invoering der schoolwet in
1806, goede diensten. Later werd hij tot predikant in de
zuidelijke gewesten beroepen, en ging in 1816, door den
Koning aangesteld, naar Ostende. Daar heeft hij eene Hervormde gemeente gesticht en gevestigd. Bijzonder was hij bij
de aldaar w onende Engelschen werkzaam. Eerst predikte hij
voor de Presbyterianen, nam later den ritus der Episcopalen
aan en hield in dien arbeid vol tot 1830. Hij legde zich
bijzonder toe op de studie der Engelsche taal, waaraan wij
verscheidene nuttige werken, uit die taal voortgebragt, te
danken hebben. Zeer ijverde van Deinse voor den bloei
des Zendelingsgenootschap, reisde meermalen naar Londen,
en correspondeerde wijd en zijd met verschillende voorstanders van dat genootschap, te Montreal in Canada, de Kaapstad, Calcutta en Bona, was lid van het klassikaal bestuur van
Brussel, van het Provinciaal bestuur van Limburg en werd
tweemaal afgezonden tot de Synode to 's Gravenhage. Hij
wist de studie der Hollandsche taal- en letterkunde te bevorderen en wijdde zijne krachten aan het heil van allerlei
ongelukkigen, en zooveel mogelijk aan de uitbreiding der
Hervormde kerk.
In het jaar 1830, bij den Belgischeu opstand, moest hij
Ostende verlaten, schoon de Engelsche consul, zijn vriend,
hem drong om zich onder de Engelsche bescherming te stellen.
Hij ontkwam met achterlating van alles op eene visscherspink naar Zeeland, hield zich bij zijn sehoonzoon, den predikant van Drie 1 te Brezelinge eenigen tijd op, beijverde
zich als prediker met nieuwen moed, zoowel. ter genoemde
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pints als op de vloot te Hansweert gestationeerd, of hield
zich met het vertalen van verschillende werken onledig. In
1832 vestigde hij zich bij zijnen zoon, den predikant J. 3.
van Deins e, te IJsselmonde, was altijd werkzaam en zag
zich de godsdienstige belangen der Nederlandsche krijgsgevangenen van de Citaiel van Antwerpen te St. Omer opgedragen, waardoor hij veelmalen met den schout bij nacht
Coopmans en de generaal Chasse in aanraking kwam.
Zijn ijver voor Bijbel- en Zendelinggenootschap was oorzaak,
dat het Engelsch genootschap for promoting Christian knowledge hem de nieuwe uitgave eerier Statenvertaling des Bijbels
opdroegen, ten behoeve der Nederlanders in de Engelsche
Kolonien een werk, dat hij met veel vlijt en ijver volbragt.
De dood zijner gade, den 9den Mei 1850, trof hem diep.
Naar Zeeland gereisd, overleed hij te Bieselingen den 12den
Junij 1851. Hij liet Brie zonen eu eene dochter ua. Zijne
werken, meest vertalingen, zijn in de boekenlijsten vermeld,
uit bijzondere berigten opgemaakt.
DEKKER JR. (PIETER), den 12den Mei 1812 te Koog aan
de Zaan geboren, gaf older het psd. Phili p, behalve eenige
brochures :

Drornilius. Zes jeren te voet, schetsen, fragmenten en episodes uit het Holl. infanterie leven. Amst. 1852.
Onder zijn eigen naam :

Zee jaren te paard, nieuwe schetsen, fragmenten en episoden nit het Holl. dragonder leven.
(Eerst bij gedeelten
uitgegeven in het Leeskabinet.) Amst. 1852.
Hij overleed in 1861.

Zie Ha berts, enz.; Biugr. Woordenb.
DELIAN (FRANS JACOB LODEWIJK), in Febr. 1784 te Rotterdam geboren, was onderwijzer en voorzitter %an het Genootschap van Tael- er. Dichtkunde te Antwerpen.
Hij schreef Gedichten en Tooneeluerkers. Hij speelde een
der hoofdrollen in zijn drama : De behoeftige Fader of de
kwade Zoon, Coen het in 1815 te Antwerpen werd opgevoerd.
Hij stierf aldaar 1 Mei 1821.

Zie Huberts, enz.
DELPRAT (GUILLAUME HENRI MARIE), zoon van Daniel
Delprat en Francoise May, werd den 2den November
1791 te 's Hage geboren. Op zeejarigen leeftijd werd hij, aan de
zorg zijner te Rotterdam wonende grootmoeder van vaderszijde,
Marie Anne Humbert, toevertrouwd, met wien hij in
1799 naar Berlijn, hare geboortestad, vertrok, om er ruira
twee jaren te vertoeven,

In 1101 naar Rotterdam terntgekeerd, *era hij tot bet
Cb4legium Eraintialium, °hat den Irettor S. A. Nodal
tojegglatet 'eh • in- 180? ittident tie Iiiden, in 1812 •Ms
proponent toegelaten, in 1818 bij -de Watilsehe gemeente te
Leenwaiden -als . tredikant beroopen en in 18-25 lid van- de
plaatselijke schoolCominissie ahlaar ; sloeg eeb beroep naar RotterdaM, Amsterdam, Groningen eh Bruisel ditch toen hij later
wederoni als .predikant te Rotterdam well 'verlangd, tam hij .
- reeks van jaren datberopin1826.Hjwas&tren
lid - en voorzitter Van 'de Rotterdamsche atdeeling voor de
zedelijke verbetering der gevangenen, schooloptiener Van
het 8ste district van Zuid-H011and en viee-pretiiient van de
provinciale commissie van ohderWijs te 's ilage. Efij huwde
eerst Lou izi Eg ib er tin e Adama, ten tweede Anna
Ca t si doehter van thr. E p o Cats, regter te Leeuwarden,
en Anne Rena rtl ina M an g er. • Hij overleed den 31sten
December 1870, twee kinderen natatende.
D el prat heeft zich ale •godgeleerde, prediker en grondig
beoefenaar der kerkelijke geschiedenis bekend gernaakt. Het
Utrechtsch genootsehap bekroonde hem tweemaal met goud, in
1819 voor zijn antwoord op de prijsvraag over den voortgang en verbreiding der boekdrukkunatrin de 16e en 16e
eeuth en in 1829 voor zijne verhandeling over de broederschap van Geed Groot®, waarvan later een tweede veel verbeterde, uitgaaf verscheen.
Als theoloog
hij zicb, .behalve door eenige belangrijke recensien, bekend door eene Leerrede op het derde
eeuwfeest der kerkhervortning en eene verhandeling over het
dierlijk magnetismus toegepast op de wonderen en voorapellingen in de 11. S.
Aanzienlijk is het aantal zijner geschriften over ,geschied-,
letter- en oudheidkunde ; zoo als Levensbijionderheden van
kalentinus Slothouther ; Lavenaberigt van J. 4. Niihof;
verhandelingen over, den doop ran Radboud; Berigt
aangaande de laatate levonajaren van Prins Willem I; Brief
van :Philips van BOurgondie,..13isschop van Utrecht; Alva 'en
Lodewijk ; Johannes Aegidius van Zieriksee, in N ijho ff 's Bijdragen.
Afzonderlijk verschenen : Memoir es ritaiiis a la guerre
de auccession de 1706-1709 et 1710 de ;Sicco van Goslinga
etc. par Mars. U. A. Everiez et G.11. At. Delprai.
Lecuw.
1887, en Leitrim mediles de' Itsite Lipse etc.
In de Wesc'hie=
denie der ehriatelijke' Kerk in Nederland en Taferealen„
plaatste hij opstellen over de atrekking der Leidsche en _Francker BoogeaCholen.
in het Arehief van Kist, Ro y a ar d s en Ala 11 komen
van zijne pen voor : de uitgave eener redevoering van ziju
,
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aanverwant M an g er ; de allereerate 'series lectionary der
Leidsche Hoogeschool; Veralag omtrent eenige handschriften

in de Koninklyke boekerij betrekkelijk de Fraterhuizen; Brief
ran Petrus Datthenus, Boning Jacobus van Engeland en
Gerison Bucerus llerigt over Cochlaeus; Beschrijving van de
kloostercel van een wereldgezinden monnik ; Geschiedenis van
het St. Aagten-Klooster te Delft ; Dordrecht onder Eerkelijk
interdikt; het Bisdom Utrecht en 't Graafachap. Holland
onder kerkelyken ban enz.
Ook gaf hij belangrijke bijdragen in de Prerslagen en mededeelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen Vaderlandsche
Letteroefeningen, Recensent der Recensenten, i ■Iavorscher, enz.
Talrijk zijn ook zijne geschriften over opvoeding en onderwijs, doch meest alle in periodieke werken geplaatst.
Zie 's mans leven door M e es in de Levenachetsen door de Maatsch.
van Ned. Letterk 1872, Spectator 1871, bl. 6; A. de Jage r, Sethi•
neringen aan De4rat, in Rotterd. Courant.
DENYS (JACOB), omstreeks den jare 1670 te Leiden geboren, heel- en verloskundige, begon na den grondslag tot
zijne vorming in zijne geboortestad gelegd te hebben, zijn
praktischen loopbaan als heelmeester op een van 'slands sche ,

penvaorlg.Niezndhoaigemkt
te hebben, keerde hij naar Leiden terug, alwaar hij zijn
letteroefeningen onder de leiding van den hoogleeraar J a n
J ak o b It a tt voortzette. In Bien tijd tot stads heel- en
vroedmeester bevorderd zijnde, onderhield hij zijne betrekking
tot dien beroemden heelkundige, met wien hij zich vooral op
de steensnijding toelegde, derwijze zelfs dat laatstgenoemde
Beene kunstbewerking van dien aard, dan met medehulp van
zijn voormaligen leerling verrigtte.
Hierdoor bekwarn hij zooveel ervaring, dat R a u al die
gevallen aan hem toevertrouwde, welke hij zelf niet kon ten
uitvoer brengen.
Na den dood van Ra u werd aan Denys de betrekking
van 's lands operateur van den steen opgedragen, waardoor
hij weldra voor den mee.st beroemden lithotomist in Nederland
erkend werd.
Zijne verhandeling Heelkundige aanmerkingen over den
steen, het steensngdeb, enz., te Leiden in 1730 verschenen,
werd in dien tijd sVoor een der beste werken Over dit omlerwerp gehouden, dermate zelfs, dat zij in 171 in het latijn
uitgegeven, door de lettrrkundige wereld verspreid en allerwege door de desbevdegden zder gunstig beoordeeld werd.
Geene mindere vermaardheid erlangde D e n y's in de verloskunde. En Been wonder! Immers deze tak van geneeskunde, die tectert de 'helft -der lie eeuw

(1663) door Hen-

drik van Roonhuyzen in Nederland geplant, zoo weligen
wortel schoot, wier ontwikkeling gedurende eene eeuw, een
gewigtigen invloed op deze kunst nitoefende, moest ongetwijfeld de • oplettendheid der buitenlandsche geneeskundigen opwekken en in den vreemde de grondslaaen eener wetenschap
leggen, die thane aan alle hoogeschoren, haren eigen leerstoel verkregen heeftl Erkentelijk voor at die verdiensten
der Nederlandsche verloskundigen, vindt men in de nieuwste
Duitsche, Engelsche en Fransche Haadboeken, hunne namen
gespeld, en onder deze bekleedde Jakob Den y s geen der
onaanzienlijksten.
Sedert 1'706 de verloskunde tot het onderwerp zijner studien gekozen hebbende, werd bij 1725 door een verloskundig collegie te Leiden, 1719 opgerigt, tot vroedmeester en
voorlezer ter onderwijzinge van vroedvrouwen binnen de stad
Leijden, benoemd, en verscheen in 1733 zijne Verhandeling
over het ampt der vroedrneesters en vroedvrouwen, in
V. Zulk
eenen opgang maakte dit werk, dat het niet alleen in het
Latijn vertaald werd, maar dat ook B o e r h a a v e in zijne
Method. stud. med. emaculata, daarvan schreef: -dat dit
boek meer verdiende bekend te zijn, want dat onder al de
werken die er bestonden, hij er geen kende, dat zoo uitmuntend gesahreven was".
Ook Hall er in zijne Bibliotheca Chirurgica verklaarde,
dat 'de waarnemingen in dit werk vervat, rijk van stof en
duidelijk beschreven zijn, weshalve dit boek de meeste oplettendheid der lezers verdient".
Het sterfjaar van Denys is niet j uist bekend, maar dit
weet men uit de verhandeling van P. Camper, Over den
Roonhuysiaanschen hefboom, voorkomende in de Mdmoires
de l'Academie Royale de Chirurgie. Tom. 15, p. 227. 1774,
dat Denys in 1744, door Trioen, een Diet minder beroemd
genees- en verloskundige, in zijne betrekkincr van oncierwijzer
der vroedvrouwen te Leiden werd opgevolgd.
Zie N. F. J. E 1 o y, Dictiosave hi4torique de la Medicine ancienne
et modern. Tom. 2, p. 24. Mons 1778. E. C. J. von Si ebol d,
Verbuch einer Geschickte der Geburtshilfe.
U Band, pag. 229. Berlin
1839.

DERMOUT (ISAAC JOHANNES) werd den 3lsten Januarij
1777 te Hoorn geboren, wear zijn vader, Jacob Der rn o u t,
toen bet predikambt bekleedde, zijn moeder was A u n a
Constantia, dochter van Johannes Horthemels, hoogleeraar in de wijsbegeerte te Utrecht. Na de Latijnsche
acholen in zijne geboorteplaats, Rotterdam en Amsterdam,
(waar zijn vader het leeraarsambt bekleedde) bet Athenaeum

Illustre aldaar en de Utrechtsche hoogesehool bezocht to
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bebben, werd hij predikant to Zeyst, Amersfoort, Zutphen en
's Hage, waar hij den 17den April 1806 zijne intrede deed.
In 1816 werd hij tot vaste secretaris der Synode benoemd,
eene betrekking, die hij omtrent 30 jaren met ijver bekleedde :
ook werd hij secretaris en later voorziter bij• de provisioneele
commissie voor de zaken der Protestantsche kerk in Nederlandsch Oost- en West-India •en medebestuurder van het
Nederl. Zendelinggenootschap, ook benoemde hem Koning
Willem I tot zijn buitengewonen en vervolgens tot zijn
gewonen hofprediker. W i 1 le m I benoemde hem tot ridder
en Willem II tot kommandeur van de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Hij overleed den 22sten October 1867. Dermout maakte
zich als godgeleerdprediker naam, ook als kerkelijk geschiedschrijver bekend door de volgende werken :
Leerredenen op de verlossing des vaderlands, door J. J. D.
en J. Sluiter. 's Gravenh. 1814.
Openbaar plegtig verslag van den staat en de werkzaam•
heden van het Ned. Bijbelgen. 1815. 's Hage, 1816.
Kerkelijke rede ter inleiding van de Algem. Synode in 1817.
's Hage, 1817.
KerkelVke rede by de bediening des H. Doops aan den
tweeden zoon van Z. K. H. den Prins v. Oranje. 's Hage, 1818.
Leerrede ter aanprijzing van het leeraareambt.
's Rage, 1 8 19.
Leerredenen (VIII). Dordr. 1819.
Geschiedenis der Nederl. Hervormde Kerk, door A. Ypey
en I. J. Dermout. IV deelen, met _dant. Breda, 1819 —1827.
Synodale Leerrede na vervulling der tqf en twintigjarigen
Evangeliedienst 's Hage 1823.
.Nieuwe Leerredenen.
's Hage, 1823.
Tweede bundel. Dordr. 182 7.
Kerkelyke rede ter gedachtenis van H. M. Frederica Louisa
Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
's Hage, 1837.
Leerrede ter viji en twintigjarige gedachtenis van Nederl.
verlossing in 1813. iste en 2de druk. 's Hage, 1838.
Kerkelaike rede ter gedachtenis van Z. M. Koning Willem
I.
's Hage, 1844.
Tiental Leerredenen. Dordr. 1846.
delfscheidsgroet. Uitgegeven door J. Moll Joe. 's Hage, 1869.
Zijn leven is geschetst door prof. van 0 o st erzee voor
de Levensbeschr. der Maatsch. van Letterk. 1868.
Zie ook Dagbl. van Zuid-Holl. 's Gray. d. 26 Oct. 1867; Siemmen
,

van waarheid en vrede.

1868. II. bl. 183-186; Geloof en vrOeid.
1868. D. 1. bl. 190; J. A. Kramer, Liikkrans op het graf van I. J.
Dermout. 's Gray. 1867 ; C. S e p p, Geschied. der Theol. in Nederl.,
2de dr. bl. 29o• J. Hartog, Geschied. van de predikkunde en Evangeliepred. in de 'Prot. Kerk. van Nederl. bl. 899-400; Boekzaal 1 5347,
D. I, bl. 368.
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• DEVAII, (HBNitist24 - .Wittman:NE MATHILDN). Haar ita+
.der zoowel al& hare mo e der waren aftromstig van Fransehe refu=
gioi's. De eerste was een Amaterdammer, hare moeder, doehter
:van Danie). Louis, Plans& predikant- te. Zwolle, zuster
van -Dan. Jean, Loui s, predikant to :Amsterdam. Zij wad
aldaar den 17den Dec. 1765 geboren, huwde in 1803 L.
Bah ler: en stierf in 1847. Zij: beOefende .de Ned. dickkung;- en gaf • in 1826 te Leiden in het licht een bundeltje
getiteld Pads!... Hare nagelaten Diehterlijke Handschrifteis,
van 1782 .tot 1847, gaven Dr. J. T. Bergman aanleiding
tax het opstellen van een verhandeling over haar, onder den
Hieruit
titel van Eene minbekende Neaerlandsche diehieres.
blijkt, dat zij ook • een -paar proza•stukjea heeft uitgegeven :
Bet oude licht• en het nieuwe licht in de godsdienst met
elkander vergeleken in een brie ftoisseling tusschen vrienden
tat :don baschatilden stand. Anst. 1826, • en
Godsdienstige zamenspraken tioschen WaarmQnd en Onvast,
ingerigt naar de behoefte van onzen JO&
Aid. 1833.
_En toen :in 1832 voor het eerst de zoo gevreesde,Aziatische
.4raakloop zich ook in one vaderland begon te vertoonen, wierp
zij de vraag op : Heeft een Christen vrijheici .om de cholera
volstrekt en onbepaakl of te bidden,
z. n. bij H o v. e k e r, te
,Amsterdam.
ij beoefende ook de Franiche poesy. Het sehoone hemelsvaartslied Cant. XXV des ("antiques pour le culla public, is van
hare end.
Haar man nit Zwitserland herwaarts overgekomen, was
eerst •.huipprediker_te :fs live en sedert 179.8' Pransch predikant te Zwolle. Hij stierf in 1837. B.eide echtelingen waren
zeer bevriend met Da, Cgs t'a, van wien een in ziin Compleete
dichtwerken 'niet voorkomend dichtstukje aan , mevr. B a h 1 e r,
in het opstel van Dr, Bergm au. is overgenomen.
Mevr.. )3 a hi e r schonk haren echtgenoot 3 zonen, C. D.
Louis Ba 1i,1.e r. ats predikant to Poortvliet in 1857 over
leden ; L. H. Bahl e.r, in 1864 met de zijnen naar Arne ,rika vettrokken; de jongste H en r i D. F., weleer apotheker te Amsterdam, is in de kracht van zija lever overleden.

DESTOUDIIES (GicQuEre), ridder en adjudant-generaal der
marine in Qosts.,_Indie in 1809 en als zoodanig. chef der toenmalige marineschool te Samarang.
3III1BBT$ (14vius L.A.ifingnTtgi,), word den Wen 11iaart .1843
te Utrecht geboren. Is 11360 ala student, ingeschreven aan, de
hooge,h,00,1 *Maar, wig& • ht zieh Ran de *oetening der
kiaeeieke letteren en de theologie. Tot proponent laevorderd in
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bet Iaatst, van; 1866, aanvaardde hij den 2Qsten October
de bRtrekking van predikant bij de HervOrmde Gemeente to
Oosterwijk aan de Linge. Gednrende den kortan tijd, dat hij
hier werkzaam was, verwierf hij zich in groote mate de
achting en. liefde zijner gemeente door zijn beminnelijk karakter en door den ijver waarmede hij hare belangen behartigde. Mede ten gevolge van Mien ijver werd hij in het
voorjaar van 1869 aangetast door eene borstziekte, die hem
dwong zijn werk te staken en reeds den 28sten Januari 1870
overfeed hij te Utrecht. Gehnwd is bij niet geweest.
Inden derden en vierden jaargang (1869 en 1870) van
het tijdschrift Geloof en Vrifieid Romen een paar verhandelingen voor van zijne band. De eerste, getiteld Eene
moeielyke quaestie opgelost, handelt over eerie poging ow
eene bedenking tegen de echtheid van het Johannes-Evangelie te weerleggen. De andere, die eerst . na het overlijden
van den schrijver het licht zag, behelst onder het opschrift :
Een seminarie voor inlandeche evangelists's, eene warme en
gemotiveerde aanbeveling van het plan tot stichting eener
zoodanige KwOfschool op Java.
DIEST LORGION (J. J.) werd te Groningen geboren,
studeerde aldaar, werd in Mei 1862 proponent en promoveerde den llden December te 's Hage tot Theol. Dr., na
verdediging eener Dessertatie over Regnerus Praedinius en na
in het huwelijk te zijn getreden met C a t h a r i n a Val te r
bevestigde hem zijn vader 25 Jan. 1863 als predikant in O. I.
Kort na zijne aankOmst te Batavia, werd hij aangesteld tot
predikant te Amboina. In den nazomer van 1866 werd hij
door een kwaal aangetast die hem noopte een binnenlandsch
veriof aan to 'vragen, 'ten elude tot herstel zijner gezondheid
eenigen tijd in de bovenlanden van Menado aan het Meer van
Tondano door te brengen. De stoomboot waarmede hij dit verlof hoopte te ontvangen, bragt hem zijne benoeming tot predikant te Buitenzorg, en in 1868 werd hij mar Padang overgeplaatst.
In 1869 werd hij ernstig ziek waarop hij zich met zijne
echtgenoote near het "hoover gelegen Padang-Padjun, -waar hij
den 17den Julij oatsliep, Zijn vader E. J. D i e s t Lor gio n
gaf in 1871 te Groningen zijne Letterkundige Nalateneehap
in het licht..
Zie de Toorrede.

DIJICEMA (H.) een Groninger sebreef : Proeve van eene

geschiedenis der Landhuishouding en beschaving in de Prouincie Gronissgeu. Hij overleed, na velerhaude lotaverwisselin

gen in betrekkelijk jeugdigen leeftijd.
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DION (LAMBERT) geboren te Maastricht, was zeer beroemd
als organist (famosus organesta). Hij stierf in Italie den 22sten
Augustus 1868.
Zie Gregoor, Schetsen van Nedert. Toonkunstenaars, M. 18.
DOEFF (HENDRIK) den 2 December .1777 te Amsterdam
„aeboren, werd in 1803 opperhoofd van Neerlands handel op
Decima en moist zich daar te handhaven gedurende al de
jaren van de Fransche overheersching.- Hij keerde in 1819
naar zijn vaderland terug en overleed, den 19den October
1835 te Amsterdam. Men heeft van hem :
Herinneringen ui€ Japan 1833.
,

Zie Hub erts ens., t. a. p.

DOMA (Poo VAN), geboren zoon van Jacob P ij b e s
van Dom a, ijzerkramer te Leeuwarden, van wien H e n r.
N e u h u s i u s getuigde dat hij tinter Levoardienses mercatores primarius vir" was, en van Sj o u c k F o e g e 1
sang h. Zijn geboortedag was den 9de Mei 1614. Misschien
studeerde hij eerst te Fraueker. Men vindt althans een Vera
van de hand van Pibo van Dom a, SS. LL. Studiosus,
achter de quaestiones selectae van Johannes van Glinstr a,
die deze in het eerste begin van 1634 verdedigde. Later,
den 4den Mei 1634, werd hij student aan de Leidsche hoogeschool. Opmerkelijk is het dat hij twee jaren daarna (den
14den Augustus 1636) wederom als student in de regten te
Leiden werd ingeschreven. In 1637 trouwde hij als candidaat
in de regten, na voldongen proces, Doedtje Tadema; kort
dawns werd hij .1. U. D. aan de Fraueker universiteit en
nn tract hij den 4den Mei 1637 als advocaat bij het Hof
op. Men ontinoet hem in 1642 als Volmagt ten Landsdage
voor de grietenij Kollumerland. Den 5den December 1650
was hij ontvanger en dijkgraaf van diezelfde grietenij. Intusschen blijkt uit het testament zijner moeder, dat hij in het
begin van laatstgenoemd jaar rekenmeester der provincie geweest is. Van D o m a heeft in 1651 als president de groote
vergadering der Staten-Generaal geopend 10). Naar Friesland
teruggekeerd, deed hij den 18den April met zijne mede-afgevaardigden rapport van het verhandelde op die vergadering.
In plaats van Livius van Scheltinga werd hij den 16den
April 1651 tot Landssecretaris benoemd. Ook werd hij in
1657 vroedsohap van de stad Leeuwarden, en niettegenstaande
-

•) Onjuist wordt hij als zoodanig door Thooft, Diss. de magma con.
Ordinum Belgii Foederati anni 1551, Lugd. Bat. 1840, Pibo
Posia gencemd,
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hij door eene staatsresolutie van den 12den April 1661 als
zoodanig werd ontslagen, trad hij later van 1664-1666 toch
weer in die betrekking op. Tevens was hij van 4 Junij 1659
tot 16 Jun;j 1664 Landsadvocaat. Van deze betrekking werd
hij wegens ongehoorzaamheid jeg,ens het collegie der Gedeputeerde Staten vervallen verklaard. Kndelijk werd hij den
22sten December 1666 raadsheer, en nu leidde hij als zoodanig tot zijnen dood (v6Or April 1675) een weer rustic leven. Behalve met zijne vele ambtsbezigheden, hield hij zich
ook meermalen onledig met de Latijnsc.be poezy. Bij verschillende schrijvers vindt men daarvan sporen. Zijn familieleven was Diet altijd gelukkig. Twisteiek van nature, maakte
hij zich het leven onaangenaam door talrijke procedures,
vooral met zijne aanverwanten, die hij in ruime mate bezat,
door zijne drie huwelijken. Zijne eerste vrouw was de straks
genoemde Doedtje T a de m a. Na haren dood trad hij in
het huwelijk met Joos tj e van Ay s ma, later met T het h
van Jelting a. — Zijn stoffelijk overschot rust te Kollum.
Stamboek, D. I, blz. 352; D. II, blz. 243; J oh. van Glin str a
Theses seleetae. Fran. 1634 ; Naamrol, biz. 43 vlg. 46 ; Charterb.,
D. V, blz. 470 vlg., 530; Aitzema t. a. p., D. III, blz. 565. —
Schotanus, t. a. p., blz. 282. — H e n r. Neuhusius, Poem.,
pag, 199 vlg. 218, 243. — Rein. Neuhusius, Poem. Juvenil, blz.
b9 vlg., 281 vlg. Dezelfde, Epistolae. pag. 9, 154, 498. — Bad ers,
t. a. p., pag. 68, die een lijkdicht op hem maakte. S ick eng a,
het Hof vas Friesland, Leiden 1869, bl. 219.

DONKER CURTIUS (Mr. BOUDEWIJN), geboren te Helmond 4 April 1746, werd tot de rechtsgeleerde stedien op
geleid, en na to Leiden gepromoveerd te zijn, vestigde hij zich
te 's Hertogenbosch.
Op 13 Julij 1774 hnwde hi Jonkvreuwe Cornelia He ndrica Strachan dochter van Sir William Strachan
baronet en won bij Naar elf kinderen.
In het begin van 1795 werd hij door de Staten Generaal
der Nederlanden benoemd en aangesteld tot secretaris van
het Commits van Algemeene taken van het bondgenootschap te lande. Hij aanvaarlrle dien post en bekleedde
hem tot in Jan. van het jaar 1798, teen hij daarvan
uit eigtn beweging afstand deed orndat de ton aangenowen
staatkunde en regeeringswijze van een partij dernagogen met
zijn gevoelrn onvereenigbaar waren.
In 1801 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hoog nationaal gerechtsbof en later tot president. Na de inlijving
met Frankrijk werd hij een der presidenten van het keizerlijk
gerechtshof.
Onder de fraiische overheersching van 1810 —181 3 was hij
en zijne fainilie bekend wegens hunne bijzonderen of keer van
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dat bewind en moesten zij daarom veel verduren en vele
gevaren doorstaan.
Onder anderen werd zijn jongste zoon Mr. Dir k Donk er
Curt in s, ofschoon reeds bij plaatsvervanging in de fransche
legers dienende, geroepen in persoon onder de zoogenaamde
Eeregarde van. den franschen Keizer Napoleon te dienen.
Op de volgehouden weigering hadden er hevige tooneelen
plaats tusschen den prefect de Stassart en Don k e r Curt in 8, waarvan een gevolg was dat Donk er Cu rti u s in
70 jarigen ouderdom genoodzaakt was zich te Parijs te komen verantwoorden, waar de Keizer zijne regtvaardiging aannam en hem zelfs in den adelstand verhief met den titel van
Baron. In November 1813 werkte DOlik er Curtin s met
den G•aaf v an H o g e n d or p tot afschudding van het juk
en stemde voor de adhaesi van het hof aan de toen ondernomen bevrijding van de fransche overheersching.
Hij werd dan ook door den Souvereinen Vorst der Nederlanden benoemd tot lid der Commissie, aan welke opgedragen werd de aanwijzing der Notabelen aan welke de ontworpen grondwet ter goed- of afkeuring zou worden voorgesteld, en na de instelling der Ridderorde van den Nederlandsche Leeuw, werd hij ook met die ridderorde vereerd.
Hij stierf te 's Hage den 6 Febr. 1832 als kamerpresident
van het Hoog Gerechtshof.
Part. beriqt.

DOOREN (MARIA CATHARINA VAN) Wad 30 April 1769
te Rotterdam geboren en behoorde tot den zeer fatsoenlijken
stand. Haar vader, in zijn handelsbetrekkingen met rijkdommen gezegend, liet haar, als laatstovergeblevene van den
tak harer familie zeer bemiddeld achter. Zij bleef ongebuwd.
Het scheen voor haar, haar gansche leven door, eene behoefte des harten te zijn, wel te doen en anderen met hare
goederen te dienen. In 1832 kwam zij op het denkbeeld
eene inrigting op te rigten, die de weldadigste stralen voor
arme en behoeftige gezinnen binnen Rotterdam verspreiden
zoude. Hare inrigting werd den 12 Aug. 1832 geopend en
ter gelegenheid van de viering van het 25jarig, bestaan, werd
er een gedenkpenning geslagen gewijd aan hare nagedachtenis. Het gesticht bevindt zi-ch op de Hoogstraat te Rott erdam.
Op den gevel leest men :

Maria Catharina van Dooren's vrowengesticht van Weldadigheid.
DOORNINCK (Mr. JAN VAN), zoon van M a r t i n u s v an
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Doorninek en Adriana Maria Lamberts, werd den
lOaen September 1809 . te Deventer geboren.
Hij ontving zijn opleiding aan de Latijnsche school en het
Athenaeum, maakte den tiendayschen veldtogt mede, werd
in 1832 student te Leiden, waar hij in 1836 in de regten
promoveerde na her verdedigen eener Disstrtratio .Hisiorica Juris _Publici continens historian' ins.tituti Caneillarii et Cuncilliarioruna in Tronsialania a Carol° V et Philippi II introducti.
In October van dat jaar voor het Hoog-G-eregtshof te
's Hage als advokaat beeedigd, zette hij zich voorloopig te Deventer neder. Hij wijdde zich echter liever aan het bearbeiden van archieven dan aan de advocatie en verzamelde op
verzoek van J. D. Graaf v an Re c lit er en in de nrchieven van Kampen bouwstoffen voor eene geschiedenis
van den handel der Overijsselsche steden en van Kampen in het bijzonder, toen zij nog deel uitmaakte van het
Hanze-verbond. In 1836 werd hij tot Provinoiale Archivaris van Overijssel benoemd en was een der werkzaamste leden van de in 1858 opgerichte Fereeniginy tot beoefening
van Overijsselsch. Refit en Geschiedenis.
Hij overleed de 22
Maart 1869. Behalve een menigte Rapporten, Memorien,
enz. waarvan. de voornaamste door zijn biographist zijn vermeld, schreef hij o.. a.
Antwoord op de prijsvraag.
Quaenana fuerunt .Frisiae termini pro diversis aetatibus
diversis in quas partes ,quit divisa et quae regiones illis
runt comprehensae. Hujus argumemi expositio ab antiquis inde temporibus quibus Frisii in historia innotuerunt, ad
nostra usque tempora deducantur, met gaud bekroond door
de Groninger Hoogeschool.
Belangrijkheid der OverifsselSche Archieven uit een mercantiel en wetenschappelijk oogpunt beschouwd in Over;s.
41m. 1838.
Arend toe Boecop op het blokituis to Genentuiden in htt
jaar 1572. Ald.
Noodnaunten van Kampen in 1578 tijdeus het beleg dier
stad door den Graaf v(qa Rennenberg gestagen:
Aid.
To/kst uit het midden der 14 ceuw. Ald.
Hoe is de stad Kampen aan het refit van eigendorn en
aanwas der Kamper-eilanden gekomen in Verslag. en Mededeel. der Vereeniging tot beoef. van Overijsselseh .Regt en
Geschiedenis.
Curneraarsrekeningen der dad: Deventer, loopende van
1337-1344 in Codex diplom. van het Histor. Genoots. te
Utrecht 1849.

1. 5*
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Names van Scholten, Ambtmannen en Drosten van Twentme
in Overqs. Alm. 1851.
Namen der Drosten van Vollenhove, eertijds Schulten van
Vollenhove genoeind, mer eenige aanteekeningen ten aanzien
der eehtgenooten en andere fainiliebetrekkingen van eenige
derze"ven. Ald.
Bijdrage tot de uitwendige geschiedeais der .Republiek met
bijzondere toepassing op deze provincie, sedert September
1787
tot _February 1795 net bijlagen. Aid.
Het dilliantie-tractaat met Frankrijk van
16 Mei 1795.
Aid. 1852.
Lij8t van provisioneele Representanten des yolks van Overijssel sedert 5 .Febr. 1795 tot 29 Jan.. 1.799. Ald.
Het twet. ide dee, Inn den Tegeawoordlen staat van Ont.eene voortrefelij4:e be;chrving der voormalige Overijulsche belaslingen. A!d. 1843.
Chronolwische Register van het oud Provinciaal Archief
van Overijssel 1827-1865 4 stukken.
Hij bezorgde de uitgave van :
3 . W. Racer, Aaninerkingen owtre,it de Grondbeginselen
der ,V8 eerste titele van het Laiidregt van Overijssel en Memorie over de Hojkoorigheicl.
Geslaclitkandiye zianteeiceniagen ten aaazien v in de Geannmitteerien ten Land lage van Overijssel sedert 1610-4794
met eenige berigten (parent de voormalige havezaten in dat
► ewee.
Hiervan verscheen slechts het eerste stukje.
Zie zijn levensberigt door Mr. J. I. van Do or n i n c k in Levonsb.
der Maats. v. Ned. Letterk. 1870 ; iluberts, t. a. p.

DOREN (JAN BAPTISTE JOZEIP VAN), den 2de Maart 1791
to Gent geboren, nam in 1822 dienst naar Indic. In 1845
k reeg hij zijn pensioen als oncierintendant der i ste klasse met
den rang van majoor en overleed to Bergen-op-Zoom 14 Augustus 1873.
Hij sehreef:
De dienst van den hoordofficier en den ogicier in 't algemeen van het Ned. leger aan dies in overzeesche bezittin7en
getoetst. 's Hage 1851.
De Javaan in het ware daglicht geschetst, benevens eenige
inlichtingen over het binnenl. bestuar op Java. Ald. 1851.
Herinneringen der laatste oogenblikken van m verblilf
in de Molekko's. na. pl. Aid. 1862.
Bijdragen tot de kennis der zeden, gewoonten en geaardheld der Chinezen in het algerneen, dock van die op Java en
onderiporigheden in 't bijzoader. Utr. 1853.
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Twee episoden uit de geschied. van Palembangs hooldstad
of de wreedaardigheid van den &Pan MaPhmoed War
Oedin. 's Hage 1853.
Vrijmoedige Besehouwingen over het aanleggen van yolksplantingen voor Ned. behoeftigen en bedeelden in Ned. Indii.
s Rage 1853.
Fragmenten uit de reizen in den Indischen Archipel ens.
2 dn. m. pl. Amst. 1852 1854.
Herinneringeu en 8chetsen van Ned. Oost-Indie. Vervoig
op de fragmenten uit de reizen in die gewesten 2 dn. m. pl.
Amst. 1857 1859.
Thomas Matulesia, het hoofd der opstandelingen van het
eiland Hominoa, na de overname van het bestuur der Molukken door den landvoogd I. A. van Middelkoop in 1817
m. pl. en krt. Aanteek. Amst. 1857.
Boeroe en Manipa, aant. en geschiedk. feiten met tab. en
pl. Ams`. 1859.
wien ligt de schuld van de gruwelijke gebeurtenissen tot
Bandjirmelsin en het zich verspreiden van duizende fanatieke
Mekkagangers op Java. Arnst. 1861.
De openstelling van Japan voor vreemde staten 1858, volgens de zoo wed uitgegevene ads niet uitgegevine bronnen, met
gelith. p1. .Amst. 1861.
Beknopte Geogr. beschrijving van Oud- en Nieuw Griekenland, met karakterseheteen zijner volken,
2 dn. m. pl. A rnst.
1864.
Vijandelijke inval in 1864 door de vereenigde AustroPruissische troepen in de Hol3teinsche err inceiwijksche Hertogdommen. Amst. 1864.
De terugkomst der Nederlanders en de uitbreiding van
hun gezag op ha eiland Borneo, volgens officieele bronnen.
Amst. 1865.
Beknopte Biographien van de voornaamste bevelhebbers van
het Anglo-Bataafeche en Pruisische leger, gedurende de veldslagen van Ligny op 18 Junij 1815. Amst, 1865.
Strategi.ch verhaal van de veldslagen tassel:en het Franache leper en dal der geallieerden op 15, 16, 17 en 18 Junij
siunij 1815 op Mont Saint Jean met de kaart van de slagorde der verechillende legerkopsen voor den aanvang van
den slag. A6ast. 1865.
.1Voodzakelijk handboek van hen die naar
Nederl. Indie
vertrekken bewerkt op ondervinding.
Amst. 1866.
De Moluksche landvoogden van het jaar 1615 1818.
Amst. 1867.
Voorts schreef hij nog brochures, anticritieken, vertalingen enz.
Zie Hubert e enz. t. a. p.
-

-

-
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DORN SEIFFEN (Mr. GERARD110, won van Joannes G eorgius Dorn Seiffen en Maria Eli-sabeth van den
Bergh, werd 24 April 1774 te 's Gravenhage geboren. Hij
ontving het eerste onderwijs te Arnhem, werd vervolgens te
Amsterdam tot de studie der geneeskunde opgeleid, doch
legde zich later op de letterkunde toe, werd courector te
IJsselstein, en vervolgens sedert 1801 als praceptor, conrector en rector in weerwil .van verschillende beroepen nanr
elders, het aan Gymnasium te Utrecht verbonden. Te Utrecht
promoveerde hij in de regten, in 1817 werd hij doctor in de
letteren honors's causa en in 1820 Lector aan de Hoogeschool dier stad. In 1849 verkreeg hij zijn emeritaat en
overleed 17 November 1858. Dor a- S e iffen maakte zich
als. beoefenaar der geschiedenis en letterkunde bekend.,
hij gaf in het licht :
Diss. de jure foeminarurn apucl Romanos tarn veteri quarts
novi Tr. ad Rhen. 1802.
Ed. alt. additamentis priore multo auctior.
Ibid 1818.
Proeven van Lierzangen van Horatius in Bibliotheek van
Oude Letterk. Amst. 1801. D. I.
Onomasticuin poeticum 8. nomina propria eorumque derivata
imp. Hor. Virg. et Ovid. explicrtta Tr. ad. Rhen. 1108. Herdrukt in .1828 met bijvoeging van Catullus, Tibullus en
Properties, onder den titel Lexicon paticum Lad.
Liederen van .4nakreon en Klciagzan7 van MoscAus op
• den dood van den herder Bion, in de oorspr. maat. Amst. 1802.
Karakterschets der Heiden van de Made van Homerus.
Haarlem 1812.
Grieksche Spraakkunst, Amst. 1815, 1818, 2e dr. 1822.
Ze 1826. 4°. 1831. 5 °. 1841. 6e Utr.
Aardrijksbeschrijving der oude volken met de _nieuwe vergeleken. D. 1. Amst. 1816.
Hand ► oele der wide Staten van Heeren uit het Hoogd.
vert. met aanmerkingen. Zutphen 1818, 1820. 2e dr. 1828.
Vestigia vitae nomadacae lam in m,oribusquani in legibus
Romaniorum. conspicua. Tr. ad. Rd. 1819.
Carthago en zijne Staatte. in handelsbetrekkingen beschouwd.
Naar het Duitsch van .Heeren. Atnst. 1820.
Schoonheden uit Grieksc`:e dichters, in dichtmaiat vertaald.
Amst. 1821.
Grammatica Latina 20 usum scholaru2n.
Zutphen 1822.
Ed. II. 1827.
Handboek der nieuwe staten van Europa van Heeren. Uit
het Hoogd. vert. met aanmerk. 2 dn. Zutphen. 1823.
Heeren Idten over de staatkunde, handel en verkeering
der oude volken. Uit het Hoogd. met aanw. en pl, Rotterd.
1824-1827. 6 du.
t.
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Verkorten Latijasche spreekkunst voor de acholen.
Zutph.
1825. 1845. 2e aanzienlyk vermeerderde en verbeterde druk.
Handl. tot de alg. Gesch. voor het onderwijs in de Gymnasien le gedeelte Oostersche volken.
Breda 1827, 1832,
1838, 1849.
Id. 2e ged. Grieken. Ald. 1827, 1834, 1843.
Id. 3e ged. Romeinen. Ald. 1828. Awst. 1837. 1854.
Id. 4e ged. Middeleeuwen. Breda 1833. 2e dr. 1846.
Handboek tot de alg. Geschied. Grieken.
Breda 1828,
1132, 1847.
flandleiding tot de algent. Geschied. 5e gedeelte. Breda
1830. Nieuwe Geschied. tot 1829. In 1835 2e dr. bewerkt
tot 1835.

Précis de taut. univ.

le partie. Hist. des peoples en Orient

Breda 1830.

Handb. tot de alg. Geschied.

III Romeinen. Breda 1830.

Amst. 1833. 1854.

Handb. tot de alg. Geschied.

IV. Middeleeuwen. Breda

1831. 1838.

liandb. tot de alg. Gesch. V. Nieuwe Geschied. le Sttik
tot 1832. Breda 1834. In 1858 2e druk voortgezet tot 1838.
Handb. tot de Alg. Getich. V. Nieuwe Ges hied. 2 st. tot
1832. Breda 1834. In 1848 2e dr. tot 1838.
Chron. tabellen der Stamhuizen en Vorsten van Europa
van 800-1836. Breda 1837. In 1851 3e dr. Lt 1850. Aid.
Geslachtstabellen der .Koningen van Europa van 800-1800.
Overzigt der Staten en Regeringsvormen van Europa.
Breda 1840. In 1851. 2e dr. aange uld tot 1852. Ald.
Gelijktijdig overzigt der voornaamste gebeurtenissen o'er
algem. Gesch. Breda 1840.
Leer der accenten in de Grieksche tail. Utr. 1842. Later
met eenige veranderingen en verbeteringen iugevoegd in de

le Uitg. der Grieksche Spraakk.
Rythmua doctrines s. Prorodiae Lat. appendix. Tr, ad. Rhen.
1845.
Voortgang der beschaving zigtbaar in de Geschiedenis des
Folks. Breda 1847.
Latinae loquendi formulae ea usum scholasticum. Tr. ad
Rh. 1851.
Melvische vertaling der XXIV zangen van de Dias van
Homerus. Utrecht 1855.
In de S'ymbolae litterariae (Utr. by B roes e) van 1838.
Cornparatio inter •Phoenoces et Neerlandis.
In die van
In die
1844 de Graecorurn studio pulehri ejusque origine.
van 1846 Carmina Gaaeca.
In Utrechtsche Volksalw, van 1842 en 1843. Grafschriften en Puntdichten.
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Zie Hub-erts enz. Biogr. Woordenb. ; Ekker, de flieronyns school,
1859; A. de Jongh, EpitaLevensb. d. Moats. v. Nederl. Letterk.
pkium Gerardi Dorn Seiffen Tr. ad Rhen 1858. Kunst en Letterb.
1858 bl, 385; Utr.:Imam 1859, bl. 131.
DOTER (HENDRIK), zoon van A s s u e r a s Doyer,
predikant bij de Doopsgez. Gemeente te Crefeld en te Zwolle,
den I Elden Maart 1791 in eerstgenoemde stad geboren, boekhandelaar en uitgever te Zwolle, beoefende de Nederduitsche
poezy en gaf in bet licht :
Lofdicht op Mr. R. Feith en hulde aan R. Feith. Zwolle

18 2 6.

Tafereel van Nederlandsch Watersnood. Zwolle 1830 en
eenige losse gedachten.
Hij overleed op Vechterdam onder Zwollenkerspel.
Zie Huberts.
D'OZIJ (REIFIES) was Algemeen Secretaris van Koinmissarissen Generaal 1816-4819 en daarna lid in den Raad van
Indie. Met zijn ambtgenoot Mr. H. J. van de Gra aff,
werd hij in 1826 door den Kommissaris-Generaal Du Bus
de G i s i g n i e s naar Nederland opgezonden. Beiden vertrokkea den 2 Nov. 1826 op het schip //Java Pakot", Kapitein H. K o r t k eine ij e r 't welk in het gezigt der vaderlandsche kust verongelukte op den 1 Maart 1827 bij het inzeilen
van de Deurlo. Ook de andere passagiers verloren het leven
T. A. van Angelbeek, L. J. Le Jenne en J. G. G.
Kilian.
In 1820 was hij benoemd tot Ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw.

DRESSELHUIS (Dr. JOHANNES AB UTRECHT) zoon van den
;redikant Hann Dressselhuis en Catharina ab
werd den 308ten September 1789 te Kampen geboren, :ittideerde te Utrecht in do Godgeleerdheid, w erd ii 1810
predikant te Hoofdpiaat en in 1819 te Wolfaartscii iik, was
1861
se'lert 1835 sehoolupzieuer eti overleed dell 23sten
to Middolburg. Ziju overschot rust te Wolfaartsdijk, waarop
eeu gedenkteeken werd geplaatst door zijne vrienden en vereerders. Hij maakte zi ,oh dour een reeks van geschriften als
godgeleerde geschied- en oudheidkundige bekend. Vooral
tuaak_ te hij zich verdienstelijk omtrent de geschiedenis van
uns va:ierland, i:Izon.derheid Zee land.
Behalve een menigte kleinere stukken in verschillende tijdschriften, gaf hij afhunderlijk in het licht:
,

.Rederoering, vourstellende het ondersteunen der Bijbelgenootschappen, as een volstrekten eisch der measchentiefde.
Middelb. 1E17.
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Het district van Studs in Plaanderen. Midd. 1819.
De lente. Rene leerrede over Psalm C1V, 30b. Middetb.
1820.
De Provincie Zeeland. Middelb. 1823 (Met J. de Kanter

Philz.).
Wandelingen door Zuid- en Noord-Beveland. Goes 1832.
Oorspronkelyke stukken, betreffevde de uitvinding der
verrekVkers binnen de stad Midd.
Midd. 1832. (Met J. de
Kanter Philz.).
De Provincie Zeeland, in hare aloud. gesteldheid en geregelde wording beschouwd. Midd. 1836. (In de N. werken
van het Zeeuwsch Genoots.).
Verhandeling over het Evangelie van Lukas. 's Hage 1839.
(In de werken van he Haagsch Genoots.).
Twee leerredenen ter inwijding van een nieuwe gemeente
en kerk te Wilhelminadorp en ter hevestiging van eenenjongen
leeraar (A. Niermeijer). Goes 1841.
Wandelingen door let eiland Walcheren. Midd. 1842.
Brief aan een vriend over de afdamming van het Sloe.
Midd. 1843.
Nog lets over de afdammill van he Sloe. Goes. 1843.
De godsdienstleer der aloude Zeelanders. Midd. 1843. (In
de werken van het Zeeuwsch Genoots.).
De Hervormde Gemeente te Goes sedert het begin der Hervormihg. Gron. 1864.
De Woalsche gemeenten in Zeeland voor en na de
herroeping van het Edict van Nantes.
Bergen op Zoom.
1848.
Tabel, aanduidende de at of niet plaatsgehad hebbende
veranderingen ten aanzien van de schoolvertrekken in het
8ste schooldistrict van Zeeland, de stad Goes uitgezoriderd, sedert het jaar 1820 met da7rbij behoorende toelichtivg.
Feestgezangen bij de Gedachtenisviering van het viiftigjarig bestaan der MaaischappV tot Nut van 't Alyemeen en
het Department Goes den U dell Nov. 1834.
Gezangen voor de algemeene vergadering der Zuid—Bevelandsche onderwijzers vereenifing en van de afdeeling
Zeeland van het Nederlandsch onctawijzersgezelschap 29 Jiaij
1856. Goes.
Zie verder Dr. H. Q. Janssen in 2. , chief, vroegere en latere
mededeelingen voornamehjlc in betrekking tot ; e and, uitgegeven door
het Zeeuwsch Genootschap van Wetensckappen. Dl. V, 1 54. Levensber.
V. de Maats. v. Ned. Letterk. 1863; lin berts enz. t. a. p.
-

DRIEL (PETRts LAIIRENTIUS VAN), Majoor bij het Indisch
leger, noon van Johannes van Driel en van Maria

t a rn , geboren to Utrecht den 2 Augustus 1782. Volgens
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zijn staat an dienst, vertrelt hij don 22 Junij 1807 ale 2e
Luitenant der Infanterie, naar Batavia. alwaar hij aankwam den
25 Maart 1808 en den 16 Mei 1808 bevorderd werd tot le
Luitenant bij het Se regiment van linie. In hetzelfde jaar
reeds trok hij op Dtegen de muitelingen te Jambie." Den
21 April 1809 werd hij, bij bet voormelde korps, tot kapitein bevorderd en deed hij onderscheidene expedition in het
Bantamsche, terwijl hij in 1811 de affaire van Meester
Corn elis bij woonde. In 1817 bood hij gedurende vier
keeren bij (lag en zeven malen bij nacht tegenstand aan de
muitelingen te Saparoea en hernam het fort van Lockoe,
ter rake waarvan hij bevorderd werd tot Majoor en plaatsMajoor te Weltevreden en tot Ridder der Militaire Willemsorde van de derde klasse. In 1818 werd hij aangesteld
tot kommandant der troepen in het Cheribonsche. De dienststaat is gedagteekend van Kali Tandjom (Cheribon) 17 Mei
1819.
Part. berigt.

DROUET (Louis FRANCOIS FUILIPPE), zoon van Francois
Droue t, barbier te Amsterdam, werd aldaar in 1792 geboren, en was een leerling van den fluitist A. Da hale n.
Zeer jong zonden zijne ouders hem naar Parijs, waar
hij in het eonservatoire werd opgeleid. Welhaast (omstreeks
1812) trad hij met groote bijval als fluitist in de concerten
op. Keizer Napoleon I benoewde hem tot zijn fluitist en koning Lodewijk de XVIII tot zijn eersten fluitist. Naar
Londen vertrokken stichtte hij er een fabriek van Instrumenten, dock zonder wel slagen.
In 1818 reisde hij door Holland, en was gedurende een
jaar orkestmeester te Hage. In 1819 verliet hij deze stad
reisde, otn zoo te spreken, door geheel Europa en vestigde
rich in Zwitserland.
In 1840 werd hij kapelrneester van den hertog van SaksenCoburg. Achttien jaren later verliet hij deze stad en liet
rich gedurende een reeks van jaren in Duitschland met de
grootsten bijval hooren. Ook gaf hij vele, algemeen verspreide composities in het licht o. a. Methode complete de
figate en 4 parties, Mayence Schot (Fr ansch en Duitsch).
Duos pour pita et piano avec M. Herz. ; 6 duos faccle
op, 74 ; 5 Concertos etc. Hid woonde in 1861 te _Frankfort al M.
Zie Gregoir, p. 64; Pierer's Universal Lexikon 3e AWL 3e Band
S. 117.
DRUENEN OF DRUNEN (JAN ROBBERTSZ VAN) was een
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man van groot aanzien. Hij teekende in 1574 namens de
stad Utrecht, waarvau hij burgemeester was, de acte der aldaar geslotene Unie. Meermalen werd hem de vereerende
last opgedragen oat namens de stad met prins Willem I te
handelen, welke vorst in hem veel vertrouwen stelde, omdat
hij een :der grootste bevorderaars van de zaak der vrijheid
was. Na 's vorsten dood stond hij aan het hoofd der cornmissie van stadswegen benoemd ow. met Frankrijk te onderhandelen over de opdragt dezer landen aan den Franschen
koning Hendrik III. Hij helde tot de Fransche zijde over.
Na de mislukking daarvan begon die met Engeland, en van
Druen en werd andermaal met F 1 or is Thin, advokaat
der Staten, namens Utrecht ter Algemeene Staten afgevaardigd.
Zij deelden later aan den Raad het met Engeland geslotene
verdrag mede.
Hij werd in 1585 buiten het bewind gesloten en met hem
bijna de helft van dien Raad, ten gevolge van Staatkundige
meeningen.
Lie N. van den Monde, Tijdschrift van geschiedenis, oudheid en
statistiek van Utrecht. D. II, bl. 6-9, 12; ()hr. v. h. Hist. Genoots.
van Utrecht. D. XI. Register.

DUNKLER (FRA.Ncois), den 17 Mei 1779 te Rastadt (Baden)
geboren, leerling van F. Woke bassonist te Baden. Zeer jong
volgde hij zijn vader, die aan het hoofd der muziek van een
Regiment stond naar Pruissen, en toen dit in het Oostenrijksche leger was ingelijfd (1791-1793) werd. D unkler
2e bas bij het 4e bataillon vrijwilligers en namdeel aan
de gevechten te Kaiserlautern en Laubach. Het leger werd
naar Holland en Brabant gezonden, onder den naam vau
leger van de Sambre en Maas. In het gevecht te Montauban
werd Dunkler door een bajonetsteek gekwetst. Ziju
brigade kreeg bevel naar Italie te vertrekken, waar zij zich
met de brigade van den generaal Auger eau vereenigde.
Na als eenvoudig soidaat gediend te hebben, werd de jonge
Dunkler bassonist bij her 43e bataillon en vervolgens bij de
85e brigade. Zijn regiment werd naar Egypte gezonden, nam
deel aan de veldtoohten van St. Jean d' Acre en van den MontThabor en later aan die van Austerlitz, Pruissen, Polen en
%grain. In 1810 benoenade men hem tot chef de musique
van het 3e Regiment Carabiniers te paard en deed hij in deze
betrekking den veldtocht naar Rusland mede. In 1815 was
hij aan het hoofd der muziek van het be Regiment paardevolk in Holland. Then dit regiment ontbonden was, vertrok
Duakler voor de tweede maal naar Rusland (1816) als
muziekmeester bij het 10e en 18e regiment.
In 1819 ontmoette wij hem te Luik als chef de musique
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bij bet regiment onder den kolonel Georg e. la 1829 riep
hem Prins Frederik naar 's Hage om het beroemde muziekkorps der Grenadiers op te richten. Hij ontving in 1849
zijn pensioen. Koning Willem benoemde hem tot ridder
van de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Hij overleed
te 's Hage in 1861.
Hi; is vader van de niet minder beroemden Frans en
Emile Du nkler.
Zie Gregoir, p. 65, 66.

E.

EEKMA. (PETRUS) is schrijver eener Handleiding tot de

.Nederduitsche taalkennis. Leeuw.
Hij overleed te Heerenveen 16 Juli 1824 in den ouderdom van 75 jaren.
Zie Hu berts, enz.
EERTWEGH (HUBERTUS CONSTANTINUS), den 318ten Augustus 1837 te Nederwaart (Limburg) geboren, werd voor
het schoolwezen opgeleid en eerst onderwijzer bij het lager
underwijs te Tegelen. Na in 1868 zijn examen voor het
middelbaar onderwijs te hebben afgelegd, werd hij leeraar
aan de Hoogere burgerschool te Sneek, waar hij 21 Julij
1870 overleed.
Hij schreef:

De bevestiging van Neerlands onaf hankeli,ficheid herdacht.
Venlo 1865.

De spoorweg in uanbouw (lied). Ald.
De lautste dagen van Venloo's beleg 1511.
tickets in twee tafertelen.

Hist. dram.

Zie Huberts, enz.
EGBERTS (ALEXANDER), den 10den October 1782 te Deventer geboren, ‘vend door den Hoogleeraar F r a n s e n van
E ck tot onderwijzer in den godsdienst opgeleid en bekleedde
de post van Catechiseermeester en Krankenbezoeker in zijne
geboortestad, waar hij den 14 Ocotber 1862 overleed. Behalve bijdragen in dicht en ondicht in Vaderl. Letteroef.
Overijs. illmanak enz. gaf hij in het licht:
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Peknopt dagverhaal van het gebeurde te Deventer gedurende het beleg van 1813-1814.
Zedekundig Handboek voor Frouwen. Dev. 1837, beide in
proza en poezy.

Hulde der vrzendschap aan de nagedachtenis van C.
Fransen van Eek. Dev. 1830.
Fabelen voor kinderen. Dev. 1840.
Zie Huberts,
EHNLE (A. J.), in 1819 te 's Hage geboren, oefende
zich in de schilderkunst onder leiding van C. Kruseman
en gaf spoedig blijken van uitmuntenden aanleg. Met J. P.
Ko elman reisde hij naar Italie en onderscheidde zich na
zijne terugkornst als genre schilder, doch vooral door het
schildereu en teekenen van portretten, (iie door goede gelijkenis en uitmuntende behandeling uitmuntten. Hij was
custos der kunstverzamelingen van Teyler's stichting en
overleed 4 April 1'863.
Zie N. .Rott. Cour. 9 April 1863. No. 93.
ELLINGHUIJZEN (A. A.), Luitenant ter zee der le
klasse bij de Nederlandsche Marine, Ridder der Militaire Willemsorde, overleed als Gouverneur der Molukkos den 18 Dec.
1836, oud 49 jaren. Hij huwde den 2 9 'ten September 1821 te
Pasoeroean ten huize zijns broeders met L u c i e B o r w a t e r.
Part. berigt.

ELLINGHUIJZEN (JOHANNES CoRNEms) was in 1804
tweede gezworen klerk bij het Collegie van Schepenen te Batavia
en in 1809 auditeur militair en griffier bij den hoogen raad
van Jastitie aldaar, later, onder van der C ap ellen,
van 1818-1825 resident te Passaroean. Hij overleed te Samarang 28 Dec. 1825, oud 44 jaren.
Part; berigt.

EMANTS (BALTHAsAR), den 3 September 1818 te Rage,
waar zijn wide) secretaris was, geboren, bekleedde eerst de
betrekking van kantonregter te Voorburg en vervulde als
regter in de arrondistement.s-regtbank menigwerf de task
van regter-commissars. Later werd hij regter in de arrondissements regtbank te 's Hage, en lid der provinciale Staten
voor het hoofddistrict dier gemeente. leverde proeven
van zijn regtgeleerd- en geschiedkundig onderzoek in de
Themis; vooral trokk.ed zijne volksregterlijke nasporingen
over het vaak betwiste vraagpunt van den eigendom van het
zeestrand de aandacht. Hij Meld zich ook onledig met ge-

schiedknndige nasporingen omtrent zijne geboortestad en was
lid van de kommissie van beheer en toezigt over de verzameling van geschied- en ouclheidkunclige voorwerpen.
Hij overleed in 1071 in den onderdem van 53 jaren.
Part. Berigt.

EMDEN (EGBERT TAN), te 's ilage geboren, begon zijn
loopbaan ten burele van den beroen2den advokaat M e ij e r.
Weinige jaren nadat de West-Indisehe kolonien aan het moederland teruggekomen war en, zette hij zich met der woon te
Parimaribo neder, en kwam door zijn huwelijk in naauwe
betrekking met een der familien, welke ale het ware den
grondslag van de eenmaal zoo gewigtige kolonie Suriname
hadden gelegd. Hij maakte zich met hare behoeften, hare
geschiedenis en uitzigten in vollen omvang bekend, werd tot
lid van den Kolonialen Raad benoemd en vervulde verscheidene
andere betrekkingen, waaronder in den laatsten tijd, die van
president van het collegie van kleine zaken. Hij genoot het
bijzonder vertrouwen van den landvoogd, admiraal R ij k e n
werd door hem naar het moederland gezonden om bij de
regering en de Staten-generaal de belangen van Suriname te
doen gelden. Hij was Ridder der orde van den Nederlandsche Leeuw en hij overleed te 's Hap 14 Junij 1814 werwaarts hij tot herstel zijner gezondheid was vertrokken.
Part. berigt.

ENGELHARD (PIETER), kommissaris voor den Inlander
in de Jacatrasche bovenlanden in 1791, in plaats van G u it a r d. In 1798 werd hij lid van het Collegie van Heemraden
te Batavia, en in 1808 President van Schepenen aldaar
en vervolgens tot 1811 Minister Resident aan het hof van
den Sultan van .Djokjokarta.
Part. berigt.

EU KEN (JoHANNEs ALBEItTUS VAN), werd den 29 8ten April
1823 te Amersfoort geboren, ontving het eerste muzikale onderwijs van zijn vader, organist en muziekdirekteur aldaar. Zijn
goede aanleg openbaarde zich spoedig, en op twaalfiarigen
leeftijd was hij reeds zoo voordeelig ontwikkeld, dat hij als
pianist en violist, rich in het openbaar deed hooren en op
het gebied der kompositie geen vreemdeling weer was. In
1845 en 1846 studeerde hij aan het conservatoire te Leipzich onder Mendelsohn, Hauptmann, Gade, Becker, Richter, Klengel en Plaidy,•en tijdens zijn verblijf aldaar, werd hij reeds gunstig vermeld in bet tijdschrift
Signale far die musikalische Welt. - De vermaarde J o h.
S chn e i de r te Dresden legde de laatste hand aart ziine
vorwing als organist
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Vooral in deze laatste hoedanigheid heeft van E ij k e n
zich een . welverdienden roem verworven, sedert hij in 1848
tot organist der Remonstrantsche kerk benoemd werd, welke
betrekking bij in 1853 verwisselde met die aan de Zuiderkerk te Rotterdam, alwaar hij ook als onderwijzer aan de
muziekschool werkzaam was. Een bijzonder bewijs van waardering zijner verdiensten was zijne aanstelling tot organist
aan de gereformeerde kerk te Elberbeld, waar hij van 1854
tot aan zijnen good bleef. Even als in Nederland, werd in
Duitschland zijn oordeel ontelbare malen inpgeroepen, waar
het de keuring van nieuw gebouwde orgels of de benoewing
van organisten gold, en gaf van E ij k en een concert op den
reus der instrumenten, dan ontbrak het nimmer aan belangstelling der hoorders. Dikwijls ontving hij daartoe (le meest
vereerende uitnoodigingen, zooals in 1856 te Hannover, waar
de koninklijke familie zijn concert bijwoonde en bij de inwijding der Basilike te Trier, toen hij door den koning van
Pruissen aangewezen was het orgel te bespelen.
Maar niet alleen als organist maar ook als pianist trail hij
meermalen op en zijne medewerking als violist, hetzij bij
strijkkwartetten of in orJesten was steeds welkom en be wees
in ieder opzigt dat hij de toonkunst met alien ijver beoefende, hetgeen vooral' blijkt uit de vele kompositien door
hem bij zijn seven in het lick gegeven of nagelaten. De
Maatschappij tot bevordering der toonkunst
bekroonde en gaf
hem eene eervolle melding cu benoemde hem in 1861 tot
lid van verdienste, van 1849-1853 was hij direkteur der
liedertafel te Rotterdam. Hij overleed te Elberfeld.
Zie verder Gregoi r, p. 192-194.
ENSCHEDE (Mr. JOHANNES), oudste zoon van Mr. J o hannes Ensched6 en Johanna Elisabeth Swaving,
den 7den Maart 1785 te Haarlem geboren, ontving zijn opleiding tot de hoogeschool door den predikant Wig eri te
Beverwijk, werd in 1801 student in de regten te Leiden, en
verkreeg in 1805 den graad van Mr. in de regten. Onverwijld nam hij zijns vaders plaats als hoofd van de firma Jo hal:Ines E n S C h e d s en Zonen te Haarlem in en belastte
zich bijzonder met het bestuur van de Opregte Haarlemscke
Courant tot in November 1811, toen, bij besluit van keizer
Napoleo n, die als - nienwsblad werd gesupprimeerd en veranderd in een advertentieblad. In 1815 aanvaardde hij op
nieuw de redactie van de Courant en w el geheel tot 1S29
toen hij medearbeiders kreeg. Hij bleef echter er aan mede
arbeiden tot in 1865. E n s c h e de nam ook ijverig deel aan
de behartiging der openbare en stedelijke belangen, door zich to
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stellen aan het hoofd der beweging, die Haarlem van het
juk der Franschen heeft verlost. Op verlangen van eenige
zijner vrienden schreef hij het gebeurde in de dagen van November 1813 in het breede op, voor zoover zuiks de stad
Haarlem aangaat en liet deze aanteekeningen bij gelegenheid
van den 50-jarigen verjaardag der gebeurtenissen van 1813
drukken.
Hij werd lid van den eersten stedelijken Raad van Haarlem, na het einde der vreemde overheersching, aangesteld en
bleef zelfs onafgebroken tot 1850 en werd in verschillende
belangrijke commission gebruikt.
Van 1840-1850 was hij lid der Tweede Kamer, in 1809
werd hij Leenman in de Hooge vierschaar van Kennemerland
en Brederode en lid der kleine bank van Justitie, in 1843
regter plaatsvervanger in de regtbank te Haarlem, in 1814
regter van instruetie in die regtbank en in 1827 auditeur
militair.
Hij was gehuwd (1810) met Catharina Hillegonda
van Walre, die hem 10 kinderen schonk, hij was Ridder van de orde van den Nederl. Leeuw en Kommandeur van
van de Eikenkroon en stierf den 8sten October 1866. Ziju
leven is geschetst door de Levensberigten der Maats. v. Ned.
Letterk. 1867.
EPKEMA. (PETlius), den 20sten Febr. 1792 it Enkhuizen
geboren, promoveerde in de letteren en werd rector te Haarlem en te Amsterdam. Na deze laatste betrekking neer te
hebben gelegd, had hij eenige jaren eene privaatinrichting
tot voorbereiding voor hooger onderwijs. Hij overleed te
Amersfoort 15 Jan. 1871.
Hij gaf o. a. in het licht :

Epistola critica de Oratione prima in Catilinam frustra
a cicerne atjudicata. Amst. 1857.
Aliddelen ter genezing der oude ingekankerde kwalen van
I. F. Reitz, voorgeschreven door een oud practicus. Amst. 1856.
De retie van Cicero tegen Catilina vertaald, verdedigd en
opgehelderd. Amst. 1862.
Wat zegt Daleth ? En wat thin Daleth zeggen ? 1863.
Naar aanleiding van eene beoordeeling van laatstgerneld werk
door zekeren Daleth in de Letteroefeningen van 1863.

Virgilius en zijne navolgers, benevens eene proeve van
dichterlijke vertolking van Arneis II, vs. 1-107 in Fad.
Letteroef. van Febr. 1868.
van
Herztening der proeve van Dichterkke vertolking
Firgi'ius. A inst. 1868.
De Antigone van Mr. C. IV. Opzoomer getoeist clan de

241
Antigone van Sophoklesi en aan de regelen der taal en kunst
Amst. 1868.
Zie Huberts, enz. t. a. p.
EVERS (WILLEM STAATS), den Eden November 1785 te
Arnhem geboren, studeerde en promoveerde in de rechten
en was later procureur-generaal bij het Provinciaal geregtshof van Gelderland, ook lid van den gemeenteraad te Arnhem.
Hij overleed den 9 December 1864.
Hij schreef:
Lets over Arnhem naar aanleiding van zijne begrooting
over 1848. Arnhem 1848.
Eenige concluRien en b4angrijke zaken meerer,defis virarien,
handregten, erfpachten, gron dregten, maricenvereenigingen en
voor het prov. 2eregtsh. v. Geldfrl.
visscherijen b(treffende
genonien. Zutphen 1857. 2 dn.
Lessen von evijsheid uit de oude Latijnsche dichters.
Arnhem. 1851.
Zie Huberts, t. a. p.
EVERTSZ (Mr. ULBE AREND), noon van Arend Evertsz
en Geer tj e Dirks, den Eden Aug. 1799 te Joure geboren, werd voor de Akademie voorbereid door Petrus
Johannes Romar, eerst conreetor der La t. scholen te
Franeker, later Griffier bij het vredegeregt van het Kantor)
Akkrum, die zich te Joure had gevestigd en bezocht in 1815
het Athenaeum te Franeker, vanwaar hij, na verdediging
eener Dissertatie de Homeri auctorisate aped Jureconsultos
(Leov.. 1819) naar L9iden vertrok. Van daar begaf hij zich
naar Groningen, waar hij na, de openlijke verdediging eener
Dissertatio de morte civili in 1812 den grand van rneester
in de regten bekwam. Hij zette zich te Joure ais advokaat
neder, doch werd kort daarop Regter in de Regtbank to
Heeren veen, in 1838 President der A rrondissemen.ts Tegt bank
aldaar, in 1847 Raadsheer in het Provinciaal Geregtshof in
Friesland, twee jaren later lid van den Hoogen Rand der Nederlanden. Hij overleed te 's Hage den 2 6 8ten Maart 1860.
Evertsz was ook sAoolopziener en in kerkelijke betrekking, Bidder der orde van den Nederl. Leeuw en lid van
verschillende geleerde enootschappen.
Inzonderheid was hij een ijverig lid van bet Friesch Genootschap, waarbij hij dikwerf als spreker optrad, terwij1 in
de Vrije Fries onderscheidene belangrijke verhandelirigen van
zijne pen zijn opgenomen. Ook gaf hij niet minder belangrijke biidragen in den Friegehe Volksalmonak, en met Dr. H.
Amersfoordt een handschrift uit, getiteld : Verhaal van de
16
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verrigtingen der Jezuieten in Friesland, door Pater Willem
van der Heyden, Leeuw. 1842.
In de Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeeing komen nog drie opstellen van hem voor.
Zie verder zijn leven geschetst door Mr. J. Dirks voor de Levensber. der .111aats; van Ned. Letterk. 1860; Weekblad van het Regt
No. 2177, 28 Junij 1860; Dagblad van 's Gravenh. 28 Maart 1860.

EYCK VAN ZUILICHEM (Mr. F. F. N.) werd den 26 Aug.
1810 te Utrecht geboren. Reeds in zijn jeugd had hij een
besliste voorliefde voor de architectuur, wijdde zich aan de
studie er van, en maakte zulke vorderingen, dat hem in
een onzer groote steden de betrekking van architect werd
nangeboden. Hij studeerde in zijne geboorteplaats, trok in
1830 met de studenten naar het leger en was voorts vele
jaren Burgemeester van Maartensdijk, waar hij den 30sten
December 1875 over!eed op zijn buitenverblijf Eijckenstein,
waar hij bijna zijn geheel leven had gesleten.
Behalve vele bijdracren in de Kronijk van het Historisch
Genootschap, in de Geldersche en utrechtsche Volksalmanakken, Pi* Fries, Kov1st- en Lethrbode, enz., gaf hij:

tort overzigt der Middeleeuwsche Kerken. Bouwkunde
in Nederland in Tijdschrift voor Oudlieden van Utrecht van
Van der Monde 1844. In 1849 verscheen een geheele onaww king en uitbreiding van het Overzigt in de Berichten van
het Historisch Genootschap (11.1) en in 1851 werd die schets
aangevuld met een Kort overzigt van den bouwtrant der
Middeleenwsche Kerken in Friesland en Groningen (Kronijk
van het Historisch Genootschap V.)
Kort overzigt over de oude versterkingen en kasteelen in
ons land nit de lie eeuw.. Montfoort 1855.
Dit werk werd in 1850 gevolgd door Les Eglises romane$
des Pays-Bas (zijn hoofdwerk) en in 1863 door Le Style
ogival des eglises des Pays-Bas.
Zie Ned. Spectator. 1876.

F.

FEENSTRA (Thus) werd den rid" Augustus 1765
te Franeker geboren, en had het ongeluk reeds op zijn
twaalfde jaar een waardigen vader te verliezen. Als de
oudste van het talrijk gezin, dat deze achterliet, legde hij
zich sedert met geringe bnlpmiddelen, doch met grooten
ijver op den handel, maar (AA gelijktijdig op de weten-
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schappen toe. Het scbeen of hij deze laatste bijna vaarwel
moest zeggen, toen hij, reeds op zijn achttiende jaar, in
het huwelijk trad met Rinske Scheltinga, en
zich met der woon te Dokkum vestigde. Doch hier leerde
hij aan het huis van zijne vrienden H e r k e en Taco
S c h o n e g e v el een achtingswaardig gezelschap kennen,
waarin de letteren en wetenschappen als uitspanning werden beoefend. Hoe jong en beschroomd ook nog, zag hij
zich in dien even aangenamen als nuttigen vriendenkring
opgenomen, en leerde daarin achtereenvolgens mannen als
Stuart, Westerbaen, de Crane, Siegenbeek en anderen kennen en waarderen. En die verkeering was voor
hem zoo belangrijk, dat bij niet slechts met die geleerde en
later zoo beroemde mannen bestendig eene trouwhartige
vriendschap otiderhield, maar tot aan zijnen dood bleef erkennen, alles, wat hij in de wereld geworden was, aan
de opleiding in dat gezelschap dank te weten. Zijne gelij oefeningen met Stuart in de wis- en natuurkunde, geschiedenis enz. werden echter afgebroken door
de oinwentcling van den jaare 1795, waarin hij door
den drang der ocestandigheden medegesleept en daardoor
weldra in openbare hetrekkingen geplaatst werd. Zoo werd
hij reeds dadelijk onder do Prolisioneele Volksrepresentanten
opgenomen en in 1798 tot Lid van het Iutermediair Administratief Bestuur van bet voormalig gewest Friesland, gelijk
in 1802 tot Lid van het Departementaal Bestuur van Friesland benoemd.
Na de heugelijke omwenteling van het jaar 1813 werd hij
bij de zamenstelling van een nienw stedelijk hestuur reeds
dadelijk tot Lid van den _Raul der dad Leeuwarden en in
1821 tot Burgemeester benoemd, in welke betrekking hij in
1824, bij de nieuwe organisatie van bet bestuur, aan het
hoofd der regering geplaatst werd. Nadat hij zich, in verbinding met andere leden van den Raad, veel moeite gegeven
had ter herstelling van de stedelijke financien, die onder het
Fransch bestuur en door latere rampen zoo veel geleden hadden, zijn er sedert door zijne ijverige bemoeij;ngen gewigtige
ondernemingen tot stand gehragt en belangrijke verbeteringen
in deze stad uitgevoerd. Het zal genoeg zijn onder deze
slechts te herinneren aan de wrnieuwde bestrating der stad
en de verbeterde straatverlichting; het wegbreken der stadspoorten en de daarop gevolgde aanleg van plantsoenen,
kade, veemarkt enz.; de aanbouw van de kazerne Prins
Frederik en van het Militaire Ziekenhuis; de aanleg van den
versch-water-vijver, de Stedelijke Begraafplaats, en verscheidene andere stichtingen, verbouwingen en verbeteringen en
weer, waardoor het uitwendig aanzien dezer stad in die
16.
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jaren zoo gunstig is toegenomen. Inzonderheid was bovendien het schoolumzen, waaraan hij reeds voor 1795 te
lDokkum vele verbeteringen had toegebragt, een onderwerp,
waaraan hij hier ter stede, naar een geregeld plan, eene aanzienlijke uitbreiding heeft gegeven, zoodat weinige steden des
vaderlands zich op eene dergelijke verzameling stads-scholen
knnnen beroemen als Leeuwarden Coen reeds bezat. In zijne
overige betrekkingen als Lid der Staten van Friesland, gelijk
vroeger ook van de Commissie van Landbouw en als lid van
verschillende commission en nuttige inrigtingen, nam hij
steeds een werkzaam deel in alles, wat het algemeen belang
kon bevorderen.
Hij verzocht in het begin des jaars 1840 zijn eervol ontslag uit zijne betrekking tot het stedelijk Bestuur; bragt
daarop no eenige maanden in rust op zijn buitengoed Schierstins te Veenwouden door, en ontsliep, na, bestendige afneming
zijner krachten, den 23 November 1840, nadat hij weinige
dagen te voren in de hoofdstad was teruggekeerd.
Hij was Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw.
Zie W. Eekhoff in de Leeuwarder Courant van Dingsdag den 26 Jannarij 1841.
FESCH (WILLEm DE), in Holland geboren, was van 17251731 Zangmeester in de Cathedrale te Antwerpen,
Zie Grego i r , Artistes .Musisicens Beiges et Artistes Musisicens Negri,
FODOR (JOSEPH), zoon van een Hongaarsch officier, werd
in 1750 te Venlo geboren. Hij was leerling van een nitnemend muziekmeester aldaar en van B e n d a te ikrlijn.
Hij begon omstreeks 1790 zijn musikale loopbaan te Parijs
en Gchitterde welhaast op vele concerten, waarvan 'hij eenige
zelf corn poneerde. In 1794 vertrok hij naar Rusland en
vestigde zich te Moskou, waar hij in 1826 overleed. G r e
goir veraeldt eenige zijner werken.
Zijn dochter Josephine Fodor in 1793 te Parijs geboren, was een der uitstekendste zangeressen van naar tijd.
Zie Gregoir, Artistes Musisicens Neer& p. 74.
FODOR (CHARLES), broeder van den vorige, was een der
uitstekendste pianisten van zijn tijtl , werd in 1754 te Venlo
geboren, vestigde zich omstreeks 1780 te Parijs en overleed
er in 1790. Zijne musikale werken worden door Gre
t. a. p. genoemd.

FONTAINE (ALFRED DESIRE G. BE LA), zoon van S er
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vais Joseph de la Fontaine en van Jeanne Marie
V r an c, werd geboren te Namen 21 Febr. 1787. In het jaar
1805 werd hij eleve bij de militaire school te Fontainebleau
en in 1807 tweede Luitenant bij het 75 regiment Fransche
Infanterie. Als zoodanig waakte hij in 1807 ell 1808 de
veldtogten mede in Pruissen en Polen en in 1809 in Spanje,
alwaar hij den 28 Julij, bij de affaire de- la Reine gewond
werd door een koget in de regterzijde en een in het regterbeen. In 1811 werd hij, bij hetzelfde regiment bevorderd
tot Adjudant Majoor en in 1812 tot kapitein, en aide de
camp van den Generaal Meer l i n. De veldtogten in Duitschland en Ruslaod werden door hem medegeinaakt, en in het
volgende jaar 1813, als kapitein bij het le regiment jagers,
die in Sicilien. In 1814 was hij adjudant van den Luitenant
Generaal Grouch ij ; in Februarij van dat jaar werd hij
chef d'escadron en in Julij 1815 kolonel. Intusschen was
hij Officier van het legioe,n van Eer gewordec. Na eervol
ontslag uit den Franschen dienst i)ekornen te hebben, werd hij
in Februarij 1818 aangesteld tot tweeden Kolonel bij de kavallerie in Nederlandschen dienst, besteind voor
Hij vettruk den 1 Alaart naar Java, met het schip Arinus
Marinas en k wain den 9 Augustus te Batavia, van war hij
kort Uaarop als ruilitaire kommandant naar Makasser gezonden werd.
Door gestadige toegeelijkheid gedurende weer dan eene
halve eeuw, was aldaar het Eurupesche gezag zoo (lief gezonken, dat het bij de Celebesche vorsten achterstond, then
het in 1816 weder door ons werd aanvaard. Het rijk
van Boni in oorlog met de Engelschen, tijdens hun
tusschenbestuur op en buiten Java, had wel dadelijk, bij
de aankorast van den Ne,derlandschen Kommissaris P. T.
Chasse, al le vijandelijkhede i gestaakt, doch weidra matigde het zich eene on wetti t- e en ondragelijke opperheerschappij over de overige vor3ten aan. Pit bragt eene onaangename spanning te wee;. Zekere A Oue B a bar, die
reeds tijdens het Britsch bestuur, de rust van Celebes gestoord had, waagde in de waand Augustus 1819 een inval
op 's Gouvernements grondgebied, welke zeker in verbanci
stond met de planners van dell koning van Boni. Men besloot toen tot kraclitige tnaatregen (Bataafsche Courant

van 2 Oct. 1819).
Under den bestaanden toestand van zaken op Celebes en
bij de waarschijnlijkheid van den vredebreuk met den koning
van Boni, mogt de nederlaag van Aboe B a b a r worden be-

schouwd ais eene gebeurtenis van vrij groot gewigt. Ware het
dezen gelukt onze troepen bij Beba te verslaan, dan zou the
overwinning de - leus geweest zijn tot een openlijke oorlogs-

$46
verklaring van Boni. Thans echter maakte de nederlaag van
dien geduchten rebel een zeer voordeeligen indruk. Tot belooping der goede diensten van de la F on t a i n e werd hij
den 3 Julij 1820 benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 3e klasse, In 1821 werd hij bestemd om deel uit te
maken van de expeditie naar Palembang als Chef van
den Generalen staf) blijkens het geschiedkundig verhaal van
deze expeditie, te vinden in den Militaire Spectator van
het jaar 1842. Volgens dat verhaal onderscheidde hij
zich herhaaldelijk en de Generaal de K o c k, opperbevelhebber der expeditie, verklaarde dat hij hem, als een geexa.
primenteerd officier, door zijnen goeden raad, dienstig was
geweest. Na de behaalde overwinning, werd hij belast met
het overbrengen naar Batavia van den gevangen genomen
Sultan, aan boord van het fregat Dageraad. Bij Konings besluit van den 14 November 1821 N°. 36, behield
deze zich onder anderen voor eene nadere beschikking te nemen, omtrent de belooning welke aan den Kolonel
de la
Fontaine zoude kunnen worden verleend, wegens zijn
uitstekend gedrag big' de gemelde expeditie.
Intusschen werd
hij in Augustus 1821 aangesteld tot Kolonel en in September van dat jaar benoemd tot resident en miiitaire Kommandant van bet eiland Banka, in vervanging van den Luitenant
Kolonel Jan W i 1 le m K e e r. De onlusten, welke hier bestaan hadden, waren naauwelijks geeindigd. Onder zijn bestuur herstelde zich de zaken langzamerhand en werden de
tinmijnen weder winstgevender. De jaren 1822 en 1823
verliepen daarmede. In October 1824 werd Muntok door
een zwaren brand bijna geheel verwoest en heerschten
daar sedert eenigen tijd hevige koortsen, waaraan, op den
21 December 1824, de la F o n t=i i n e zeif, in den ouderdom
van slechts 37 jaren, bezweek, en op den 13 Februarij 1825
ook zijne echtgenoot Gislaine Josephine Marguerite
Dar te s , met nalating van vier kinderen.
Part. berigt.

FRANK (PIETER), omstreeks 1770 geboren, hij vestigde
zich omstreeks 1787 als onderwijzer in de muziek te Leeuwarden, waar hij organist der Wester- en later der Grootekerk werd en tot zijn dood bleef. Hij overleed den 13 April
1847, eenige composities in mss. nalatende.
FRANK (RICHEUS REGNERUS ELGERSMA), in 1829 te
Leeuwarden geboren, volgde ziju vader als organist der Grootekerk aldaar op, hoewel hij toen slechts 18 jaren oud was.
Hij bezat groote muzikale gaven en wist door gevoelvol orgel- en pianospel zijne hoorders te boeijen. Hij overleed den
Eden October 1858, eenige composities in am. nalatende.
Zig Grego ir; Caecilia, 1858, No. 20.
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FRANTZ (JOHAN GODPIUED), den 20 November 1838 te
Amsterdam geboren, studeerde aldaar en te Utrecht in de
geneeskunde, zette zich als genee4heer te Amsterdam neder
en vertrok later als zoodanig naar Batavia. In 1873 keerde
hij, tot herstel zijner gezondheid naar het vaderland terug,
en overleed den 20 October van dat jaar aldaar.
Behalve eenige humoristische sehetsen in eenige tijelsehriften, gaf hij onder deu pseudoniem van V eras in het licht :
De opvoeding van den geneesheer als mensch en als geneesheer. Amst. 1862.

FREMERY (Mr. PETRUB ISAACUS DE) werd den Eden
September 1776 te Leiden geboren. Ziju vader Jacobus de
F r e m e r y was Tresaurier dier stad en tevens Secretaris der
Hoogesehool aldaar : zijne moeder heette Maria V erwaa 1.
Hij studeerde aan de Hoogesehool zijner geboortestad in
de regten en verdedigde in 1801 eene dissertatie de rationibus veteruai Jurisconsultorum.
Een jaar later werd hij in
plaats van Voorda als professor juris civilis et hodierni te
Franeker, en in 180b tot professor juris naturae, gentium et
civilis nee non juris puplici in plaats van Ca n n e g i e t e r
aan dezelfde hoogesehool benoemd. Hij bleef echter te 's Hage,
waar hij zich terstond na zijne promotie gevestigd had en
werd daar tot zijn dood toe in verschillende gewigtige betrekkingen geroepen en in vele moeielijke commission gebruikt. Hij werd onder de voornaamste regtsgeleerden van
zijn tijd gerekend en overleed den lb November 1862.
Zie zijn levee onder de Levensber. der Maats. v. Ned. Letterk.1863.
FRISCKMUTH (J.), van Duitschen afkomst, was in
1790 onderwijzer in de muziek te Amsterdam. In dat jaar
gaf A. Olofse n van hem in bet licht: Korte en zaakekke
onderwsinghsgedagten over de beginselen e,& onderwijzingen
van 't Clavecimbaal.
De Clavecimbel had zich in de 18e
eeuw zeer ontwikkeld, in de 17e eeuw had dit muziekinstrumeiit slechts 45 toetsen.

G.
GANZ (SALomoN), in 1784 geboren, vestigde zich in 1848
te 's Hage, waar hij eerste viool in den Franschen schouwburg werd. Hij dirigeerde ook concerten, was violonsolo der Kapel van Koning Willem I en orkeetmeester bij
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Ditigentia, in 1821 opgericht. Hij begaf zich naar Besancon en vervolgens naar Parijs, waar hij in 1850 overleed.
GANZ (SIMoN), violoncellist, in November 1784 te Offenbach geboren, leerling van R a a p p e , vestigde zich in 1819
als onderwijzer in de inuziek te Rotterdam. In 1829 E tichtte
hij het genootschap .Eruditio musica, waarvan hij directeur
werd. Hij werd later onderwijzer op de violoncel bij de
Maatschappij van Toonkunst en overleed te Rotterdam den
23 Mei 1861.
Zie Grego ir.
GEMPT (BERNHARDT TE), in 1792 geboren en opgevoed
te Schiittorff in het Graafschap Bentheim, waar zijn vader
Burgemeester was, studeerde te Groningen, en werd in 1813
predikant te Batenburg en tevens administrateur en rentmeester der grafelijke goederen in en nabij die stad. Hij
bekleedde vele kerkelijke bedieningen, beoefende, behalve de
Godgeleerdheid, ook de sterre- en letterkunde, en was vele
jareu correspondent van de Algemeine Protestantische Kirchenzeitung. Behalve het bekroonde antwoord op eene door het
Haagsche Genootschap bekrooude prijsvraag over de wonderverhaten in het Evangelic van Mattheus, gaf hij in 1838 eene
overzettiug B r e t s c h ii eider's Proeven van beantwoording
op de vraag : wat leert de He S. ten aanzien van het goddelijk
Ook schreef hij een stuk over Joh Taurejt der vorseen ?
en
ter, den myetiek nit de XI re eeuw en de- Godsvrienden
beantwoordde een prijsvraag door 't Nut van 't Algeween uitgeschreven en bekroond over de opvoediny. Hij beoefende ook
de Latijnsche en Nederduitsche poezy en vestigde de aandagt der Maatschappij van Nederl. Letterkuncte op een hands.,
het boec van Merline getiteld en toegeschreven aan Jac o b
de Cost e r v a n M a e r la n d. Hij overleed den 14 Mei
1864.
T e G e m p t was Lid der Maatschappij van Letterkunde.
Zijn biographic is door H. Fan g man voor de Levensberigten dier Maatschappij geschetst.
Zie Levensb. 1864.
G E NESTET (PETRUS AUGUSTUS DE), den 21 November
1829 te Amsterdam geboren, studeerde aldaar aan het Seminarie der Remonstrantsche Broederschap en werd in 1852
predikant te Delft.
Na het overlijden zijner vrouw (20 Nov. 1859) begaf hij
zich naar Amsterdam, en legde weinige maanden later, ten

gevolge zijner geschokte gezondheid, het predikambt neder.
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Hij overleed den 2 Julij 1861 te Rosendaal bij Velp. Zijne
vrienden rigtten een eenvoudig gedenkteeken, door den kun.stenaar T et ar van Elven ontworpen, op den Godsakker,
waar zijn overschot rust, op.
Hij was een onzer uitstekendste en geniaalste diehters, iIn
alle genren en bet zij bij den vrolijken toon of den weemoedigen
aansloeg, was natuur en waarheid zijn onveranderlijke leus."
Hij gaf 3 bundels gedichten nit onder de titels: Eerste Gedichten. Amst. 1851 ; Leekedichtjes Amst. 1860; Laatste der
Berate Amst. 1860. Alle drie zijn, na een paar herdrukken
beleefd te hebben, met eene uitvoerige levensschets van den
dichter verzameld door P. A. Tie 1 e onder den titel : De
dichtwerken van P. A. de Genestet, 2 dln., Amst. 1868.
2e dr. 1871. Volksuitgave 1874.
Zie ook zijn leven in Levensberigten der Newts. v. Ned. Letterk.
door Busken Huet 1862; J. C. Zimmerman , Onzejong gestorven
vriend de Genestet in De Gids 1861. 18. 229; Busken Huet, Nekrologie van enz. in Ned. Spect. 1861, bl. 217; Hu b erts, enz.
GENT (JACOBUS MARINUS vAN), zoon van Cornelis Jacobus van Gent en Catharina Christina Margar e t h a Moltzer, werd den 4 November 1809 te Leiden
geboren, ontving het onderwijs van den rector F. A. Bosse
aan de Latijnsche school, studeerde vervolgens aan de hoogeschool zijner geboortestad, sloot zich in 1830 bij de Leidsche Jagers aan en naw deel aan den tiendaagschen veldtogt.
Te Leiden teruggekeerd nam hij bet onderwijs in de oude
talen aan het Instituut van Dr. de Raedt te Noordhey
op zich en verwierf gedurende zijn verblijf aldaar den titel
van doctor in de letteren, na verdediging eener dissertatio
de Archelao Macedoniae rege (1834). In 1838 werd hij
praeceptor, later prorector aan de Latijnsche school te Delft
en overleed 24 November 1867.
Behalve zijne dissertatie gaf hij in 1838 eerie overzetting
in het licht van Chr. Fr. 1. Haackes .dbriss der Griechischen and Bomischen Alterthumer, waarvan in 1848 een
tweede druk verscheen, voorts eene Tabula Historicorum Graecorum, in 1842 een Epistola critica de Duridis Santa religulls ad Jan. Ger. Builemannum, in 1851 (Leidae) Homeri
_Macs .Rhapsodia 1. critica annotatione aucta, in 1864

Annotationes criticae in P. Virgilii Maronis Aencidem.
Zie Levensb. der Maats. van Ned. Letterk.

1868.

GEUNS (STEVEN JAN MATTHIJS VAN), ZOOri van S t e v e n J a n sr an G e u n s en den 16 December 1795, alzoo
eerst na diens dood, te Utrecht geboren. Op vijfjarigen
led* werd hem het zesde deeltje van van den Berg
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en Martinet's nieuw geschenk voor de jeugd opgedragen.
Hij toonde veel aanleg en ontving zijne opleiding aan de
Latijnsche school te Utrecht, vooral van den Rector S. Nijhoff; aan de hoogeschool aldaar volbracht hij zijne letterkundige en rechtsgeleerde studien vooral onder v a n He u s d e
en de Rhoe r. Dc uitnemende proeven hiervan zijn het in
1817 met goad bekroonde antwoord op de aan Utrecht's
academie uitgeschreven prijsvraag : Quam vim habuerunt apud
Rornanos foeminae in res eorum politicos, temporum eivilium
temporibus? Adjiciatur huic disquisitioni foeminarum Bo.
manarum characterism us, in 1818 aldaar in druk verschenen, en zijne Dissertatio inauguralis de infamia, legibus
Ronacinornm constituta. (Traj. 1823), waarmede hij het Docto
raat in de rechten verwierf. Sedert bleef hij te Utrecht
woonachtig en als lid van den Stedelijken Raad en der Provinciale Staten en langen tijd als eerste Secretaris van het
Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, inzonderheid ten nutte van scholen en arinwezen werkzaam,
tot hij den 10 April 1849 aldaar aan eene leverziekte bezweek.
In 1843 was hij afgevaardigde ter zitting van de N. Herr.
Spode, als ouderling van het Utr, Pro v. Kerkbestuur.
In 1824 gehuwd net Jaco ba Roosendael, die in
1853 overleed, liet hij vier zonen na : Steven Jan, later
ofticier van Justitie, MV o 1 fe r t A b r a ham Johan nes, doctor in de wis- en natuurkunde, beide te Utrecht, Joan
Rend ri k penningkundige te Arnhem en Jan Jacob,
advocaat en schoolopziener te 's Gravenhage.
Part. berigt.

GHIJSBERT, een der oudste Utrechtsche organisten der
St. Salvatorskerk, leefde in de eerste helft der 16e eeuw.
Zie Gregori, Schetsen van Ned. Toonkunstenaars, bl. 21, 22.
GODEFROY (PIETER JOHANNES), chef van deu Geneeskundigen dienst in Nederlandsch Indie. Als Chirurgijn Majoor bewees hij gewigtige diensten bij de expeditie in 1819
tegen A b o e B a k a r op Makasser en bekwam daar de orde
van den Nederlandschen Leeuw.
Hij overleed te Batavia in 1851, nalatende zijne weduwe
Anna Maria Christina Ross, waarmede hij den 14
Nov. 1824 gehuwd was. Zij was weduwe van den LuitenantKolonel Otto George Veltman Muntinghe, dieoverleden was te Batavia 27 October 1822.

Part. berigt.

GOLDMANN (Jhr. C. F.), den 3 Augustus 1799 te Bae
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tavia geboren, trad in 1818 in 's lands civielen dienst. Na
verschillende ondergeschikte bedieningen bekleed te hebben,
werd hij in 1834 resident van Timor, later van Riouw en Bantam. Vele diensten bewees hij den lande vooral als resident van
Riouw. In 1843 ging hij uit 's lands dienst, doch welhaast
was hij weder werkzaam bij het opnemen en constateren van
de grenzen van het Nederlandsche en Portugesche gebied op
Timor en onderhoorigheden, en bewees ook hier gelijk vroeger te Riouw en later als Gouverneur der Moluksche eilanden gewigtige diensten, inzonderheid in 1858 en 1860 bij de
expeditie op het eiland Ceram, en het is dan ook vooral
aan hem te danken, dat die volkomen slaagde. Hij was
Ridder van de orde van den Nederl. Leeuw, van de militaire
Willems-orde en Kommaudeur van de orde van de Nederlandschen Leeuw.
rlij overleed te Socrabaya den 21 Januarij 1862.
Part. berigt.

GORKUM (JAN EGBERT VAN), den 28 November 1780 te
Arnhem geboren, werd op 18jarigen leeftijd opgenomen bij de
artillerie- en genieschool te Zutphen en in 1.800 aangesteld
tot eieve bij de genie, in 1802 benoemd tot extraordinair
ingenieur. In 1807 ging hij als geographisch ingenieur en
luitenant-adjunct bij den generalen staf over, waarbij hij in
1808 tot eersten-luitenant geographisch ingenieur benoemd
werd. Na de inlijving van het koningrijk Holland in Franschen dienst overgegeven, werd hij in 1811 tot kapitein bij
de Sappeurs bevorderd en in 1812 als kapitein bij de Genie
geplaatst. Onder den generaal K r a ij enhoff, en later onder den Franschen generaal La M a i s o n wijdde bij zich
aan opmetingen voor de groote kaart van Holland en die
van de Departementen Maasland, Amstelland en Utrecht,
terwijl hij een werkzaam deel nam aan het ontwerp omtreut
de verdediging van Amsterdam. In 1813 bewees hij uitstekende diensten bij het in staat van verdediging stellen van
Antwerpen. In 1814 verliet hij den Franschen en trad hij in
Nederlandsche dienst en was de ontwerper van een aanslag
op Bergen op Zoom, een der laatste punten, die zich nog in
handen der Franschen bevonden. Ten gevolge van zip uitstekend gedrag bij de affaire van Bergen op Zoom werd hij den 8
Maart 1814 majoor, en 14 jaren later benoemde hem George IV tot honorair companion van de militaire Bath-orde.
Overeenkomstig de bepalingen van het vredestractaat den 3e
April 181.4 te Parijs gesloten, waren o. a. de steden, forten
en vestingen met bonne approvisionementen, gelegen op
VValcheren en Cadzand, benevens alle burgerlijke en militaire
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e6n derde gedeelte der Fransche vloot, die te Antwerpen of
elders op de Schelde of in de Zeeuwsche wateren gelegen
was, tot gemeenschappelijk eigendom van Engeland, Frankrijk en Nederland verklaard. Deze goederen moesten overgenomen worden van den Franschen generaal, Baron d'Abb e v i 11 e , door Lode w ij k XVIII, ten dien einde als cornmissaris voor Frankrijk benoemd. De bondgenooten droegen
aan v an Gork um de taak op deze onderhandelingen ten
elude te brengen.
In 1815 werd hem de taak opgedragen van instruction
voor den generalen staf van de legerafdeeling onder bevel van
den Prins van Oranje, te vervaardigen, en bij Waterloo had
men het grootendeels aan ziju beleid te danken, dat het Engelsch•Nederlandsch leger van de noodige minutie voorzien
werd door het herstellen van de belemmerende gemeenschap
op den weg van Brussel naar Waterloo. In 1817 tot luitenant-kolonel benoemd, werd hem de taak opgedragen met
den Franschen generaal Ma u villo r de grensscheiding tusschen Frankrijk en Nederland te bepalen en in kaart te
brengen. Aan het hoofd gesteld van het bureau der militaire verkenning, eerst te Kortrijk, daarna te Gent gevestigd, bewees van Gorkum, in 1820 tot kolonei bij de genoemde staf bevorderd, uitstekende diensten. Onder zijne leiding klom de vermaardheid van dat corps tot zulk een trap,
dat het Nederlandsch topographisch bureau beschouwd kau
worden als een oefenschool voor bijna alle Nation van Europa. Fransche, Engelsche, Oostenrijksche, Pruisische, Zwitsersche en Italiaansche ofiicieren begaven zich naar Nederland om op het topographisch bureau de wijze te leeren
waarop daar een terrein in kaart werd gebragt.
In 1818, toen het topographisch bureau te Kortrijk was
gevestigd, toonde hij de rnogelijkheid aan een kanaal te graven, ten einde Cie Leije te Kortrijk te verbinden met de
Schelde. Het duurde echter tot in 1861 eer dat kanaal geopend werd. Gedurende de • Belgische onlusten werd het
bureau naar Leiden overgebracht of liever werd er op de puinhoopen er van een nieuw gesticht, waarvan bet eerste werk
bestond in het vervaardigen van de kaart der grensscheiding
tusschen Noord-Nederland en de Belgische provincien.
In 1834 werd van Gorkum tot generaal-majoor bij den
generalen staf en directeur der Euilitaire verkenningen benoemd.
In 1839 werd hij door den kolonel N e p v e u als
chef van dien staf opgevolgd, en op pensioen gesteld. Hij trok zich op een kleine bezitting bij Bergen op
Zoom terug eu overleed te Vuren den 8 Februarij 1862. Hij
was ridder van verschillende ordes. Na zijn good verscheen
van hem te Leiden:
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De bestorming der vesting Bergen
.Mart 1814.

op Zoom op den 8sten

Zie Milit. Spectator 1862; Levensberigt der Maats. van Nederl.

Letterk. 1863.

GORLITZ (PAULUS KOENRAAD), te 's Hage den 9 Januarij
1785 geboren, genoot zijne opleiding tot onderwijzer op verschillende scholen en opende in 1806 te Rotterdam eene
bijzondere school. Gedurende zijn loopbaan als onderwijzer
deed hij veel tot opbouwing van den vervallen toestand van
het onderwijs, tot verbetering der examens enz. In 1857
werd hij Direkteur der Kweekschool te Rotterdam, waar hij
16 Nov. 1861 overleed.
Hij schreef:
Gedachten over onderwerpen het lager onderwijs betrefende
medewerking van van Dr ie 1) Amst. 1820.
Verhandeling over de Naamvallen in Taalk. Magasfin.
1835.
Met L. Schlimmer gaf hij:
De belangrificheid- van onderwijzers vereenigingen in Nederland. Rott. 1839.
Het nationaal volksonderwijs in Nederland. Rott. 1841.
Bedenk?ngen over de zedeliye godsdienstige opleiding in de
openbare scholen. Een woord aan den Tijdgenoot. Rott.
1844.
Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nedel land. Leid. 1849.
Zie Levensber. der Maats. v. Ned. Letterk.

1862 ; Hn berts, enz.

GRAAF of GRAF (CHRISTIAAN ERN EST), non van den
componist .Tan Graaf in het vorstendom van Swartzenbnrg
geboren, werd kapelmeester van den Graaf van Schwan,zenburg en later van den Prins van Oranje 's Rage (1782).
Hij
te Amsterdam en te 's Hage, behave eenige simphonien en concertos voor de viool in bet licht:
Duo dconomique pour vn violon a deux mains et deux
arehets, op. 27 Berlin chez Hum ,el.
6 duos pour violon et alto, 'pp. 28.
Pot-pourri a 4 mains. Ald. 1797.
Fables pour le chant avec clavecin.
Sonate pour piano et violon op. 38.
Proeve over de natuur der Harmonic ea de generaal bus,
benevens een onderricht eener korte en regelmatige bed" tering
etc. 's Hage 1782.
Sei Quentetti, compostii dedicate a sure Altezza Reale M adama la Principessa Orangia et de Nassovia etc. da C. E.
Graaf, Maestro di capella etc. Opera VIII. Amst.
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Hij koruponeerde bij gelegenheid van den tusschen Frankrijk en Engeland gesloten vrede, waarbij de Bataafsche Republiek hare Kolonien terugkreeg, een Oratorio uitgevoerd
in de Luthersche Kerk.
Hij overleed in den aanvang dezer eeuw. Burney spreekt
van hew in zijne muzikale reizen.
Zie behalve Patio, Greg oir, bi. 23.

GRAAFLAND (Mr. HENDRIK Hooter), zoon van Mr.
Ferdi nand Tolef Hoo ft Graafland, substituut-offieier bij de regtbank van eersten aanleg te Breda en van
Gertrude Friderique Josina Hasselaer, were den
12den Januarij 1820 ter gemelde plaats geboren, untying
aldaar het onderwijs van de predikant James, bezocht bet
gymnasium en de hoogeschool te Utrecht , waar hij in 1851
het meesterschap in de regten verkreeg, na verdediging eerier
dissertatie De debitis publicis.
Na eenigcn tijrl bij de stedelijke administratie te Utrecht
geplaatst te zijn, werd hij gemeento-ontvangar aldaar, welke
post hij tot zijn flood, den 10den October 1866, waarnam.
Graafland bekleedde ook verschillende betrekkingen en
was lid van zoo in- als bi ► itenlandsche letterkundige genootschappen.
Hij gaf in het light:
Grondirekken der Staatshuishoudkunde, uit het Engel8ch.
Utrecht 1852.
Een geneesmiddel der armoede of de kf der spaarzaaihheid. Utrecht 1854.
Zie Levensb. der Maats. v. Ned. Letterk.

1867,

GRAVENWEERaT (JAN VAN '8), zoun van Hendrik
van G raven weert, hoofd van een West-Indisch handelshuis en lid der regering van Amsterdam en I g n a t i a
Louisa Car banel, werd den 25sten Aug. 1790 te Amsterdam geboren, studeerde aldaar en promoveerde in 1810
te Utrecht in de regten na verdediging eener dissertatie de
morte civili tarn apud Romanos quartz apud Francos.
Een
jaar later werd hij ontvanger van de Registratie te Amsterdam
en in 1813 Inspecteur der Registratie van Noord-Holland,
uit welke betrekking hij in 1821 eervol werd o:itslagen. In
1829 vestigde hij zich te s Hage, en werd in 1830 refereedarts bij het ministerie van Buitenlandsche zaken. In 1834
benoemde hem de Koning tot Staatsraacl in buitengewonen
dienst. Te midden dezer werkzaamheden ondernam hij groote
reizen, zoo • als naar Frankrijk, Engeland, Italie, Sicilia,
Malta, Rusland, Turkije, Klein-Azie, Syrie Palestina enz. In
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1844 betrok bij zijn buitenverblijf Otium bij Oosterbeek,
waar hij den 29sten Maart 1870 overleed. 's Graven .
w eer t bekleedde als dichter een eersten rang in zijn tijd
en was een groot bewonderaar en voorstander van kunsten
en wetenschappen, vooral van het tooneel. Vele letterkundige
genootscnappen plaatsten ziju imam op de rollen hunner leden en verscheidene ridderorden versierden ziju borat.
Hij schreef:
Theseus, treurspel n. h. Fr. van Mazoier. Amst. 1806.
Ifigenia in Tauris n. h. Fr. van Guy mond de la
Touch e. Amst. 1807. .
Brittannicus n. h. Fr. van Racin e. Ald.
Ninus de Tweede naar Brifai t. Ald.
Coriolanus n. h. Fr. van La Harp e. Ald.
Twintig jaren later werkte hij vau Haren's onspeelbaar
zigon, Sultan van Bantam om.
Regulus, in vier zangen. Amst. 1813.
Verspreide Lettervruchten. Ald. 1619.
Vertaling van Homerus Ilias in Nederd. verzen.
1818-1829. 4 d.
De Odyseea van Homerus. Amst. 1823. 4 d.
De beide laatste werken in 1853 te Haarlem herdrukt.
Gods redding uit gevaren, Cantate door B e n UCC1 op
muzijk gebracht ten behoeve der slagtoffers van den vreeselijken watersnood, den 15den Maart 1825 te Amsterdam
uitgeVoertl en door de C h a v o o n e s V r u g t in het solo
allermeesterlijkst voorgedragen.
De echt, door Wi eisheil en Sehoonheid plechtig gevi(fd,
een tooneelvoorstelling bij gelegenheid van het huwelijk van
Prins Frederik der Nedirlandc2. Ald. 1824.
Ge,achten over den invloed der laatste Staatsgebeurteniasen op de inkomsten n bezittingen der ingezetenen en de
herstetling der vredespriazen. Amst. 1825.
Marco Bozaris. Ald. 1824.
Tasso te Rome. Ald. 1824.
Liedenkstuk van Lucerne in Ned. Muzen Alm. w. portret

door Casparie.
Recueil de .Pieces diplomatiques. 's Hage 1831.
Pompeji, diehtstuk in de Jaarboeken van bet Kon. Ned.

Inst. Amst. 1835.
Blik op de voornaamste wetenschappelijke en letterkundige
instellingen in het Koningrijk der Nederlanden. ALust.1829.
Essai stir l'histvire de la litterature Neerlandaise.
Amst.
1830.
Bet Soorden en he Oosten. 2 du. Amst. 1840, 1841.
Het Nederl,ndsche volksjeest by het huwelijk van Koning
Wider III (gelegenheids tooneelstuk). Amst. 18`a9.

06
Bet oogenblik en qIe toekomst. Amst. 1848.
Het ontwerp van Grondwet in April 1840 met de Grotidg
wet van 1848 vergeleken. Amst. 1848.
Ook arbeidde hij aan het door het Kon. Ned. Inst. uitgegeven Glossarium op de werken van Hoof t, en gaf
vele bijdragen in proza en poezy, in de verschillende Tijdschriften en Almanakken.

Zie Levensberigt d. Metals. van Ned. Letterk.
enz. Nederl. Spectator 1870.

1870 ; Hubert&

GREUVE (FREDERICUS CHRISTIANUS DE), zoon van G od e w ij n Christiaan de Greuve fransche kostschoolhouder te Amsterdam en Allda Aub er, werd aldaar den 6den
December 1792 geboren. Voor den geestelijken stand bestemd, ontving hij onderwijs aan de Katholyke Universiteit
te Munster; en het Serninarie te Warmond, werd hulpgeestelijke te Amsterdam en Utrecht. In 1825 werd hij pastoor
te Werkendam en Hoogleeraar aan het Collegium philosophicum te Leuven, waar hij den 17den October v. d. j. eel' Latijnsche redevoering hield over de heilzame vruchten van het
Collegium philosophicum te wachten. Na de Belgische revolntie werd hij Hoogleeraar in de philosophie te Groningen,
ging van de R. C. tot de Protestantsche kerk over en overleed den 29sten April 1863.
Hij gaf in het licht:
Letterhof voor ltoomsch-Katholyke. Amst. 1822.
Dichtbundel. 's Hertogenb. 1823. 1824. 2 dn.
Vertaling van J. M. Sailers beknopte herinneringen aan
jonge lieden. 's Hertogenb. 1825.
Wederlegging van Ph. van Heusde's eerste proeve van
tvijsgeerige navorschingen in de talen. Hoe komt de mensch
tot waarheid? door een beoefenaar der wijsbegeerte. Gron.
1837.
Brieven (acht in getal) in antwoord op de Brieven van
den Hoogleeraar van Heusde over net beoefenen der wijsbecieerie, inzonderheid in one vaderland en in onze tijden,
deszelfs taalnavormet bjvoeging van aaninerkingen over
schingen. Gron. 1838.
_Het leven van Jezus critisch verdedigd tegen Dr. David
Friederich Straus. 3 stukk. Gron. 1840-1847.
Aan den napluiser vans Prof. Opzoomer's redevoering over
verzoenende.
de wijsbegeerte, den mensch met zich zelven
Gron. 1848.
Over de noodzakelijkheid om de begrippen van ruimte en
tijd zoo naautoketArig mogelijk te bepalen en de hooge beteekenis van het oneindige wel in waarde te hoyden, rectorale
oratio 271 Annal Acad. 1840 - 49. bI. 587-629.
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Over het dualism der menschelifice rede in Letterl.
_Wands.' voor 1854.
Mededeelingen van eehige opmerkingen- omfrent de wijsbegeerte als wetenschap in verslagen en Mededeelingen der
Eon. Akad. 1857. d. II.
Redeneerkunde. Rene handleiding bij de beoefening der
wetenschap. Gron, 1862.
Zie Gron. Gedenkb.; Levensberigt d. Maats, van Ned. Letterk,
Nederl. Spect. 1863.

1864.

GOLSTEIN RAN KAREL Baron VAN), zoon van Evert
Jan Benjamin, Baron van Goistein en Frederika
Everdina Anna Baronnesse van der Capellen, den
30sten Mei 1794 te Arnhem geboren, werd in 1805 als
leerliug op de Latijnsche school en in 1809 als student op
de hoogeschool te Utrecht ingeschreven, in October 18 tl tot
doctor in de beide rechten bevorderd waarna hij zich als
advokaat te Utrecht vestigde.
In 1815 trad hij in dienst bij ile Compagnie vrijwillige
jagers te paard, die na den slag bij Waterloo naar Parijs trok.
In 1816 bereisde hij Duitschland, bezocht er de voornaamste
Hoogeseholen en ilk 1826 Engeland. In 1823 werd hij tot
plaatsvervangend rechter bij de toenmalige rech.tbank van
eersten aanleg en in 1825 tot substituut-officier bij hetzelfde
collegie te Utrecht drie jaren later (1828) tot substitnut-advocaat fiscaal voor 's Konings Zee- en Landmagt bij het Hoog
Militair Geregtshof aldaar en in 1840 tot lid der Tweede
Kamer der Staten-Generaal benoemd, waarin hij zich tegenover de regering op een geheel onafhankelijk standpunt
plaatste.
Hij behoorde tot hen, die voor de Tweede Kamer nicer
invloed op den gang der zaken verla ❑gden en uitbreiding
wenschten op haar toezigt op het beheer van 's rijks geldmiddelen. Belangrijke vraagstukken betrekkelijk de koloniale
aangelegenheden trokken steeds zijn aandacht. Hij bragt
mede de herziening der Grondwet tot stand, en werd tengevolge daarvan in het kiesreglement door het kiesdistrikt
Utrecht tot lid der nienw zamengestelde Tweede Kamer gekozen en in Sept. 1849 tot haren voorzitter en in 1858
tot minister van buitenlandsehe zaken benoemd. In 1860
legde hij zijn portefeuille neder en benoemde hem de koning
tot minister van staat.
Kort daarop werd van G o l s t e i n door het Hoofddistrikt
van Amersfoort op nienw tot lid der Tweede Kamer gekozen en zoowel bij de ontbinding der Kamer als liij
periodieke aftredingen, telkens herkozen. Eerst tengevolge
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van de wijziging die .dit kiesdistrikt later ondergaan heeft,
mocht hem bij de aftreding van Junij 1869 dit vooriegt niet
sneer te beurt vallen, doch in hetzelfde jaar kozen hem de
Staten van Utrecht tot lid der Eerste Kamer.
Van Golstein maakte zich als staatsman en regtsgeleerde door versehitlende geschriften bekend, die in de Bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving van den Tex en
van Hall 1828, 1829, 1830 en in Thomis Regtskundig
Tijdschrift door Mr. Day. H. Levyssohn, Mr. A. de
Pinto, en Mr. N. 01 ivier d. II, in nids. van Sloet voor
Staathuishoudkunde. Gids enz. zijn opgenomen.
Hij huwde Adolphine, Wernardina Barones va
Pallant, dochter van Andries, Baron van Pa llant en
Alberdina Enphrosona Thalea Aglae van Neukirchen, genaamd N y v e n h e i m, was Directeur van het
utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
Curator der Utreehtsche Hoogeschool, Grootkruis der orde
van Adolf van Nassau, Bidder Grootkruis van de orde
van de Eikekroon, Grootkruis der Christus orde van Portugal. Hij stierf den 17den Februarij 1872.
Zie Arnh. Conr. 21 Febr. Utr. Volksalm. 1872, (waar ook zijn portret voorkomt) ; Mr. W. C. D. Olivie r, Ilerinner. aan Mr. J. .14
Thorbecke, bl. 76j; Parlementaire Portretten door Sagittarius; Levensb.
d. klaats. v. Ned. Letterb. 1873.

GORTER (SimoN), wiens vader en grootvader voorgangers
bij doopsgezinde gemeeenten waren geweest, werd den llden
December 1838 te Warns geboren en te Amsterdam voor
het leeraarsambt gevormd. Na voleindigde studien werd
hij in 1861 predikant bij de Doopsgezinde gemeente te
Aalsmeer en in 1863 te Wo rmerveer.
Door de tering aangetast, begaf hij zich met zijn gezin in
December 1864 naar Arcachon, keerde in 1866 naar Nederland terug en hervatte zijn dienstwerk. Verpligt om zijn
leeraarsambt neer te leggen, vestigde hij zich als Hoofd-redacteur van het Nieuws van den Dag te Amsterdam, waar
hij den 5den Junij 1871 overleed.
Hij was de 21sten November 1862 in den echt getreden
met Johanna Catharina Lugt en was lid der Maatschappij van Letterkunde.
Hij gaf vele, waaronder zeer belangrijke, opstellen in den
Almanak van het Arnsterdamsche Studentencorps,
in de Gids
(Jaarg. 1867, 1868, 1869, 1870), in den Almanak der Maatschappij tot Nat van 't Algemeen, de Taal des Geloofs,
het
dagblad het Vaderland enz. Zijn opvolger te Wormerveer,
J. d e V r.i e s vervaardigde , zijn levensschets voor de Levensberigten der Mimes. v. N. L. 1875.
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GRIM (JAN WILLEM), zoon van Johan Wilhelm
Grim of Grimm en Maria Elisabeth Birn, geboren
16 December 1793 te Dordrecht, studeerde te Leiden in de
geneeskunde en werd 29 November 1815 dokter in de geneeskunde, vestigde zich te Dordrecht, doch legde de praktijk
neder en gaf zich over aan de beoefening der Klassische
Letterkunde, waarin hij den doctoralen graad te Leiden behaalde den 27sten Januarij 1837, na het verdedigen eener
dissertatie de Luciani Charonte.
Na eenigen tijd privaat onderwijs gegeven te liebben, werd
hij Corrector aau het Gymnasium zijner geboortestad, bedankte
voor het rectoraat na het vertrek van Dr. Fenema, en
bleef de klassieke letterer tot zijn dood toe beoefenen. Hij
was even 3cherpzinnig als geleerd, docb gaf behalve de genoemde dissertatie slechts twee oratien In het licht : de civitate reipublicae literarum en de P. Syri sentontia Nimium
altercando veritas antittilur" en eeue Frolusio Scholasticl de
Hij was gehuwd met Ca t h a r i n a
Scoliis Graecorum.
Adolfina Schot.
Hij overleed te Dordrecht den 16den Junij 1877.
Part. berigt.

GROEBE (DIRK), den 20sten December 1789 te Amsterdam geboren, werd in 1813 ondergeschikt kierk can het bureau van het Kon. Nederl. Instituut in dienst van den beer
Engel en tevens tweede bibliothecaris. Twee jaren
later ging hij in dienst van het Instituut zelve over, terwijI
hij te gelijker tijd de betrekking vervulde van Custos der
Amsterdamsche Stads-boekerij. Meer dan 39 jaren bleef hij
aan het bureau werkzaam.
Hij overleed in bet Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Herstelde Luthersche Gemeente zijner geboorteplaats
den llden Mei 1877.
Aan te groote ingenomenheid met zich zelven paarde
G r o e be veel kennis en bekwaarnheid, waarvan zij ne schriften blijken dragen.
Reeds in 1814 gaf hij den Hoogl. van Swinderen
twee bijlagen over de Utr chtsche mart in den norm van
strijkstokken, te vinden in diens Rapport over de Maten en
Gewichten, in het Hollandsch en Fransch, ook in het versiag
van de Collection des Documents inedits sur l'Histoir.? de
France etc. van 1825-1844 uitgekomen in 50 kwartijnen
van zijn hand.
Hij deelde in de Letterbode van 1839 No. 46, onder den
titel Boekdrukkunst, een vrucht zijner bibliographische studien
merle en in van Kampen's Magazijn van Wetenschap,
Kunst en Letterer, 1823 eene verhandeling met het op-
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schrift : lets over den dicker Johannes Six van Chandelier.
In 1839 gaf hij in 2 dln. de Gedichten van C. van Baerle,
J. van der Burgh, J. van Heernakerk, L. Reael, Anna en
en Maria Tesselschade Visscher en auderen in het licht.
Hij schreef iets over de Opdracht van de Geuzen, vaderlandsch dichtstuk, uitgave van B i 1 d e r d ij k in Vaderl.
Letteroef. ; • in de Ilona- en Letterbode van 1841 No. 22
een bibliographisch opstel over Cats werken en in Dl. VI
van dit Maandschrift.
7 Nummers Allerlei getiteld. Ook was hij van plan
V o n d e 1 s dichtwerken uit te geven. In 1846 gaf hij in
de Letterbode No. 38-41. lets over Pieter de kt Court en
zijne schriften, in Letterk. Maands. D. IV, bl. 71, iets over
den Bloemhandel in de Nedertinden.
Naamloos gaf hij in
1817 een vertoog over de inrigting en het nut der schutterijen, en later over de Burgerwapeninq.
Zijne beantwoording der Prijsvraag in 1830 door het Kon. Ned. Inst. nitgeschreven; Graaf Floris de Vde en zijne Regering, uit echte
bronnen voorgesteld, werd met goud bekroond. In 1853
plaatste hij in de Letterbode een vertoog getiteld : Bilderdijks gevoelens, dat Witte van Haentstede geen Bastaard is,
getoont aan zijne eigene redeneringen, in die van 1831. N°.
32, 34, 42, 44 en 47, Bijdrage tot de kenni:1 van Muntzaken in de Vereenigde iVederlanden, en in die van 1835
N°. 39 en 40. Antwoord op de Aannterkingeiz van den
Heer .Dronsberq over den eigenriken Carolus-gulden.
Belangrijk doch even als her vorige in polomiek ontaard
zijne opstel in de Letterbode van 1831 E°. 32-36 getiteld;
Zediq onderzoek of de stad Utrecht van alle oude en onbekende tijden of het Muntreqt bezeten hebbe.
In de Amsterdamsche Courant van 1845 gaf hij eene bijdrage over
den oorsprong van papieren munt naar het Fransch.
In 1850 verschen zijn Handleiding tot de kennis der Nederlandsche Munten, welke sedert drie eeuwen hier te lande
zijn geslagen, gangbaar waren of buiten omloop zijn
esteld,
alsnzede over den oorsprong, de benamingen enz.
De Koninklijke. Akademie te Brussel bekroonde zijne Muniverhandeling in 1830 met goud.
G r o e be was lid van verschillonde Letterkundige genootschappen.
Zie Levensberigt v. d. Maats, van Ned. Letterk. 1867.
►

GROEN VAN PRINSTERER. Zie PRINSTERER.
GROEN (SnioNFREDERIK), zoon van Sj o u k e G r o e n
en Johanna Frederika Weisbroodt, werd den 20sten
Januarij 1817 te Maastricht geboren, bezocht het Gymnasium
en de Hoogeschool te Utrecht, werd in 1837 candidaat
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in de letteren, vertrok naar Parijs en aanvaardde de betrekking van Maitre d'etule op een pensionaat te St. Germain,
vervolgens die vau gouverneur bij eene aanzienlijke Engelsche familie met name M i t ford vervolgens bij den Graaf d e
Granville en was tevens werkzaain voor de pers van D
d o t en Hachette. In 1846 benoemde hem de Gemeenteraad te Leiden tot docent voor de Fransche Taal en letterkunde aan. het Gymnasium. In 1858 word hij door een
hooggeplaatst ambtenaar in Oost-Indio de heer W ig g e r s
van Kirchem uitge000digd op aannemelijke voorwaarden
de opvoeding en het onderwijs van twee jeugdige zoons op
zich te nemen.
Naauwelijks was hij twee jaren op Java geweest of de beer
Wiggers besloot tot hers'Lel zijner gezondheid tijdelijk de
kolonie te verlaten. Met dezen bezocht G r o e n een groot
gedeelte van Europa. In 1863 keerde hij naar Java terug
waar hij dezelfde betrekking als bij de familie W i g g e r s
aanvaardde. Hij overfeed in het voorjaar van 1869 op de
terugreis naar Nederland, Hij was officier van de eikekroon
en lid der Maats. van Ned. Letterkunde.
Hij gaf in het licht :

Drie weken aan het ATieuwe Diep in Batay. Almanak van
1861.

Drie dagen storm in de Indisehe Zee, nabij het Kaapsche
r(r in Tijdstroom. 1860.
Onverwacht uitstapje van Batavia naar Bandong in de
Preanger-regentschappen in Nederl. Magazijn 1862.
De al te groote ingenomenheid onzer Natie met al wat
vreemd en uitheemsch is in Tijdstroom 1862.
in
Van Utrecht naar Batavia, een vifftiental Brieven
Ut-echtsche Courant 1862. Behalven de XVe brief werden
zij overgedrukt in de JavabodP.
De steen der wijzen of verz9ening tussehen twee 8trijdende
te Batavia in TOspiegel 1864
partijen op keike* gebied
d. II, bl. 88.

Beoordeeling van het stuk van Mr. D. A. v. d. H. geti- •

teld:Enxamiswtenka ig
andere zaken in Java-bode. Sept. 1865.
lets over de Verslagen der Hollandsche en der Indische
Commissie, belast met het afncmen der examens A en .8 voor
Indische Ambtenaren in Java-bode. Oct. 1866.
Beleediging en Satisfactie, of Veroordeeling van den
gang der zaken op hel Gymnasium Willem III te Batavia.
Batavia 1867.
Zie Levensber. van de Maats. v. Ned. Letterk.

1870.

GRONINGEN (ABRAM PIETER VAN),

godgeieerde, ge-
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schiedkundige en dichter, den 7deu Maart 1798 te Haarlem
geboren, ontving het voorbereidende onderwijs te Haarlem, bezocht de Leidsche Hoogeschool, werd in 1821 proponent, en
predikant te Bleskensgraaf, in 1827 te 's Gravendeel en in
1837 te Itidderkerk, waar hij den 22sten December 1861
overleed. Van Groningen beoefende niet alleen onze
letterkunde, maar was zelf een verdienstelijk dichter. Reeds
als student gaf hij in de Studenten-almanakken verscheidene
proeven zijner bekwaamheid in dit vak, waarvan twee zedeprenten, in den trant van C. H n ij g e n s, in de Studentenzangen, Leiden 1822 de eerste plaats bekleeden. Daar zijne
verschillende standplaatsen in de nabijheid van Dordrecht
waren, maakte hij kennis met de dichters en kunstschilders,
die toen aldaar bloeiden en vervulde dikwerf de spreekbeurten bij het Genootschap Diversa Sed Una. Vele zijner daar
voorgedragen gedichten werden in de B9dragen tot boeken
en mensehenkennis zijner vrienden S c h ull en van der
Hoop en in de Mnemosyne der Gebroeders T y d e m a n opgenom en en later in de Onuitgegevene verspreide Poezy
herdrukt.
Gedurende de omwenteling van 1830-1831 gaf hij drie
lyrische dichtstukken (Zangen voor onze dagen Dordr. 1831)
die van J. van Len n e p aanleiding gaven tot zijn Brief
aan den Zanger onzer dagen Amst. 1831).
In 1840 verscheen te Leiden zijne Gesehiedenis der Watergeuzen, waarop in 1863 te Haarlem een Kort verhaal
van de invoering der bisdommen in 1559 volgde. Zijne onuitgegeven en verspreide Gedichten werden spoedig gevolgd
door zijne onuitgegeven en verspreide .Poezy met zijn welgelijkend portret.
Zie Levensber. door W. Moll in Levensber, d. Meats. v. Ned.
Letterk. Hu b e r t s enz. Snide aan de Nagedachtenis van A. P. van
Groningen.

GUTZLAFF (GEORGE HEINRICH Baron YON), kolonel in
1807, brigadier en Chef van den Generalen staf in OostIndie in 1809. Hij was door D a a n d e 1 s , gedurende zijne afwezigheid naar Java's oosthoek, belast met het hoogste
gezag te Batavia en overleed te Tjiloar bij Buitenzorg
den 22sten Januarij 1822, oud 60 jaren. Ziine wedu we
was P. J. van Garlingh.

GLISELAAR (NICOLAAS CORNELIS DE), zoon van den bekenden pensionaris van Dordrecht, Cornelis de G ij s e laar en van Catharina Geertruida Heerega, werd
den Eden September 1792 te Brussel geboren. Zijn opleiding
genoot hij grootendeels bij den predikant Wigeri te Be-
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verwijk. Na korten tijd aan de Hoogeschool te Leiden
vertoefd te hebben, trad hij in krijgsdienst. Tengevolge
een val met zijn paard, door een kogel getroffen, kreeg
hij zijn ontslag met den rang van ritmeester. Hij weer
dien rang met de daaraan verbonden pensioen van
de hand en vestigde zich op het kasteel Zuylenstein, waar
hij zich hoofdzakelijk met den landbouw bezig hield. Reeds
in zijn jeugd was hij in kennis geraakt met Humbert de
S u p er v i 11 e, en beoefende zelf de graveerkunst, en zou
indien hij daarin .opleiding had gehad, waarschijnlijk een
uitstekend plaatsnijder zijn geworden gelijk blijkt nit zijn
Studieblad naar Humbert, Amor, Madonna net het kind
naar Van E ij c k, Engel naar Orcagna, behoorende bij
den atlas van Humbert' s Signes enz. de loopwagen naar
Baccio Bandinelli.
Zijn uitgebreide prentverzameling stond hij van tijd tot
tijd aan het kabinet van platen en pleisterbeelden te Leiden
af, en werd, na den flood van Humbert de Super vi 1 1 e
directeur er van, dock in 1851, droeg hij den tegenwoordigen directeur J. L. Cornet tot zijn opvolger voor.
Hij huwde Hermina Anna van Seppenwolde, was
van 1838-1851 lid van den Leidschen gemeenteraad, lid van
de Maatschappij van letterkunde, Correspondent van bet Kon.
Ned. Inst.
Hij overleed te Leiden den 15den November 1873.
Zie verder Levensberigt der Made. v. Ned. Letterk. 1875.
GROSHANS (GEORGE PHILIP FREDERIK), den 26sten
April 1814 te Rotterdam geboren, werd aan de Latijnsche
school aldaar in de talen en aan de hoogesehool te Leiden in
de geneesknnde onderwezen, kreeg een loffelijke vermelding op
zijn antwoord eener anatomisch:physiologische prijsvraag en
den doctor titel na verdediging van een specimen anatomicophysiologieum de Sotemate Uropoietico, quod est Radiatorum,
Artieniatorurn et Mulusculorum acephalorum (L. B. 1837)
en vestigde zich als geneesheer te Rotterdam.
In 1840 werd hij lector aan de clinische school aldaar en
gaf onderwijs in de algemeene en bijzondere pathologic en
therapie. In 1865 werd hem den titel van Professor toe.gekend,
Hij was lid van vele geleerde maatschappijen en overleed
te 's Rage den 12den IVIei 1874.
Hij gal in het Licht, behalve een reeks van recensien:
Fauna Homeri et Hesiodi, waarvan de Prodromus i in 2
afdeelingen verscheen in Tijdschrift voor natuurkke geechiedenis en physiologie van van der Hoeven, DI. VI. SP. 4.
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1839. Dl. X. St. 2. 1843 W. Bell. Macdonald gaf er
eene vertaling van in the Ciassical Museum.

Bedenkingen Mon het ontwerp der wet op de uitoefening
der takken van de Geneeskunst. Rott. 1845.
Veeriien dagen in Engeland in 1849 door Dr. E. Troosting. Dord. 1851.
Verslagen over de inwendige Cliniek der clinische school
te Rotterdam, in Archief van Dr. J. P. H e ij e , door Dr.
Onghena in het Fransch vertaald.

Redevoering uitgesproken bij de plegtige viering van het
25jarig bestaan der Clinische school op den 8sten Sept.1855.
Lessen over de ziekten van zuigelingen en kinderen door
Charles West. M. D. geneesheer enz. Naar de tweede vermeerderde uitgave uit het Engelsch vertaald door P. C. TVken M. I). met eene voorrede, aanteekeningen en Wvoegselen
van G. Ph. F. G. Tiel 1854.
Het onderwys in de Geneeskunde te Leiden in 1665, in
Tijdschrift der Maats. voor Geneesk.
Redevoering over Dante en zijne Devine Comoedia. Rott.
1867.

Historische aanteekeningen, in Tijdschrift voor Geneesk.
1869.

Levensschets van Prof. Jan van der Hoeven, in Levensb.
d. Maats, v. Ned. Letterk.
Opstel over Coenraad Droste.
Schets der atgemeene Therapie, als leidraad bij het onderwtjs ontworpen. Amst. 1846.
Historische mededeeltng onatrent het gebruik van kina
zwangeren.
4braham Cyprianuq, in Ned. Tijds. voor Heel- en Verlosk.
Hoe Cimon van een beest een mensch is geworden. Uit
Bocacio's Decamerone vertaald.
Zie Levensb. d. Iffaats. van Ned. Letterk. 1875.

eci

HAAG1N (IIYLKB VAN), in 1787 te Leeuwarden geboren
nit burgerouders, hdd zulk een onleschbaren dorst naar wetenschap, dat hem gelegenheid bezorgd werd om te studeeren. Hij was te Groningen de meest geliefde leerling van
Mu a tin g h e, en werd predikant te Oudwoude, Bolsward en
Zuidbroek. Span d a w bragt hem bij zijn overlijden, in 1822
op slechts op 36 jarigen ouderdom, een sierlijke hulde toe.
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Hij vervaardigde nitvoerige registers op Mu utinghe's
Muntin ghe
droeg hem eene verkerting van zijn werk op, • dat hij tot bl.
111 bewerkte en vervolgd is door Cramer von Baumgarten en in 1827 uitgegeven onder den titel van : de
geopenbaarde godsdienstleer des I-kbels, 2 dln.

Gesekiedenis der mensehheid naar den Bijbel.

Zie Eekh o ff, Leven en verdiensten van Dr. J. H. Halbertsma, bl.

7, 52; S p an d a w, Gediehten II, 60.

HANK (DIDERIK WILLEM PINKET vAN). Deze ambtenaar
in Nederlandsch Indie had zijne opvoeding in eene der Fransche Kolonien genoten en was bekend wegens zijne uitgebreide kennis der belangen van Java. Onderkoopman in
1798 en eerste gezworen klerk ter Secretarie van de Indische regering in 1804, vinden wij hem in 1808 vermeld als
Secretaris der regering, vervolgens als landdrost of Resident
te Pekalongan, in 1811 te Japara, in 1818 weder te Pekalongan en in 1816 als belast met het overnemen der Javasche haven. In 1817 werd hij aangesteld tot Resident van
Pekalongan, in 1819 tot Inspecteur van financien, in 1823
tot Resident van Soerabaija. Hij overleed te Soerabaija, gepensioneerd, in 1830.
Part. beriqt.

HAASLOOP WERNER (HEINRICH THOMAS GOTTFRIED),
zoon van Herman Thomas Haasloop en Cornelia
van Hack e, werd den 16den April 1192 te Cleve geboren,
en te Aurich opgevoed. In 1811 werd hij flankeur bij de
jonge keizerlijke garde, nam deel aan den tocht naar Rusland, viel de kozakken in handen en trad als onderofficier
in het Russisch..Duitsch legioen. Na eervol ontsiag nam hij
dienst bij het 4de legioen Oranje-Holland te Schwiedt, werd
vier maanden later overgeplaatst bij de landmilitie en kreeg
in 1816 de epauletten als .tweeden luitenant en klom vervolgens tot .den rang van kapitein op. Na in 1842 als
zoodanig gepensioneerd te zijn bragt hij het overige van zijn
leven met zijn gezin (hij was in 1825 gehuwd met J o hanna van der Uporich op het landgoed de Have bij
Elburg door en overleed te Elburg 21 Sept. 1864.
Haasloop was een ijverig beoefenaar der geschiedenis
en oudheidkunde, waarvan hij vele proeven heeft nagelaten
Zoo in de Geld. en Overijsselsche Volksalmanakken als in
het Archief van Kist en Roijaards en in Sloe t's lijdschrift v. Stat. en N. Nederl. Mag.
Met O. G. H e Id e r i n g gaf hij in het licht : Wandelingen over de Veluwe. Arnhem 1845. 8°.
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Afzonderlijk gaf hij :
Min uitstapje van Kampen naur Arnhem in 186 ► . Vlugtige aanteekeningen. Kampen 1847. m. pl, So.
Zie Levensb. d. Maats, v. Ned. Letterk.

11365.

HACKART (KAREL). Deze kunstenaar, in 1650 in Belgic
geboren, speelde uitmuntend den bane de violen en was
ook gunstig gekend als componist. Hij schijnt zich eerst te
Amsterdam, vervolgens te 's Hage neergezet te hebben, waar
hij musicus van den Prins van Oranje was, en in 1686 nog
woonde. Hij overleed denkelijk in 't eind der 17e eeuw.
Men kent van hem:
Cantiones sacrae 2, 3, 4, 5, 6 et 7 tam vocum quam instrumentorum, Opr. 1. Amst. 1674.
Harmonica parnassia sonatorum, trium et quatnor instrumentorum. Utr. 1686. fol.
Zie Gregoir.
HACKE VAN MINDEN (Dr. JOHAN CONRA.D), zoon
van den predikant C o n ra d Hacke, werd den llden November 1814 te Haarlem geboren en in 1832 student in de
Godgeleerdheid te Utrecht. Welhaast wijdde hij zich geheel
aan. -de bcoefening der oude en nienwe letteren.
Kandidaat in de letteren geworden, deed hij eene rein naar
Italie en van daar teruggekeerd, promoveerde hij met eene
Dissertatie de Bessarione. Hij bekleedde nimrner eenige
openbare betrekking, maar hield zich meestal bezig met het
aanleggen van zijne buitenplaats E i k e n r o d e bij Ou.d-Loosdrecht, waar hij 8 Januarij 1873 overleed.
Hij had vooral studie gemaakt van Dante's Divina
Commedia, die hij geheel vertaalde en juist of had toen de
dock' hem overviel. Bet werk werd evenwel niet in den
handel gebracht, doch op zijn kosten met de platen van
Dore gedrukt en aan bibliotheken en vrienden ten geschenke
gegeven. De titeis zijn : De Hel. Haarl. 1867 ; Het Page
vuur. Haarl. 1870; Het Paradijs. Raarl. 1874.
Hij bleef ook geen vreemdeling in hetgeen bij andere volkeren op literarisch gebied was en werd voortgebracbt, waarvan zijne verschillende voordrachten in letterkundige kringen en zijne overzetting van Fred er ika Bremer s' Dagboek (Haar'. 1844) getuigen.
Hij huwde 13 Maart 1863 Jonkvrouwe J. C. S. Elias,
Zie Levensber. d, Maas. van Ned. Letterk.

1873 ; H ub ert s, enz.

HALBERTSMA (HIDDE JUSTUSZ.), zoon van jn s t u s
Hiddes Halbertsma en Johanna Iskjen Hoekema,
werd den 30sten Alaart 1850 te Bolsward geboren.

561
Hij bezocht de Latijnscbe school en bet Athenaeum te
Deventer en werd den 19den September 1838 als student
in de medicijnen te Leiden ingeschreven en daar in 1843
Doctor in de Geneeskuride, na het verdedigen eener
tatio Historico-medica inauguralis de dntonii Leuwenhoeckii
Kort
meritis in guaedem parses Anatomiae micrioscopiae.
na zijne promotie begaf zich Ha 1 b e r t s m a met twee zijner
vrienden Le S u e u r Fleck en Schrick tot voortzetting
zijner studien naar Parijs, vervolgens over Straatsburg en
Heidelberg naar Weenen en bezocht later wederom Heidelberg. In 1845 in het vaderland teruggekeerd, werd hij
te Leiden doctor in de verloskunde en chirurgie en vertrok,
na van de hooge regering eene geldelijke tegemoetkoming
verkregen te hebben, ter voortzetting zijner anatomische en
physiologische studien in 1846 naar Berlijn, waar hij de
lessen van Joh. Mueller, Schlemm, Broecke en
Eh r enberbijwoonde. In 1847 reisde hij naar Leipzig,
waar hij het onderwijs van Ernst Heinrich, Eduard
Weber en Lehman bijwoonde, en in 1848 bezocht hij te
Praag de hoogesehool. Te Leiden teruggekeerd, aanvaardde
Halbert sm a aldaar het hem voor zijn vertrek toegezegde
ambt van buitengewoon hoogleeraar in de anatomie en physiologie met eene oratie de Albini anatomie tractandae method°, comporata cum eaquam nostra tempora 8ibi deposeunt.
Eerst in 1857 werd hij • tot gewoon hoogleeraar benoemd.
In 1864 tot Rector wagnificus gekozea, legde hij het rectoraat den 8sten Febr. 1865 neder met een oratie de its
quae Academiae Lagduno-Batavae anno 1864-4865 tristia
et laeta acciderunt.
Hij Dam tot de zomervacantie getrouw zijne ambtsbezigheden waar, bracht deze tot herstel zijner gezondheid in
Gelderland door, begaf zich met dat doel vervolgens naar
Laubach bij Coblentz, waar hij den 22sten November van
dat jaar overleed. Hij was gehuwd met eene dochter van
den hoogleeraar H a m a k e r.
Men heeit van hem in de Verhand. uitgegev. door de Kona.
Akaci. van Wetenschappen.
Over Hermaproditismus spurius femininus.
Bjdrage tot de ziektekundige ontleedkunde der tanden.
In Verslagen en Mededeelingen dier Akademie:
Over eene verbinding tusschen de breede rugspier en de
driehorfdige armspier bij den rnensch, een analagon van den
bij dieren voorkomenden musculus anconnaeus quintus.
Over de verhoudiny der ondersleutelbeens-slagader tot toevallig aanwezige halsribben by den mensch.
Anatomische -en phyeIologische beschouwing der voorhoofds-

spier (n. fontiles).
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De &aura infra-orbital:8.
De Lamina mediana carthaginis thyreoldeae.
Bijdrage tot de geschiedenis van den canalsSchlemmil.
De musculus thoracicus.
Oordeelkundige aanteekeningen. Eerste vestal.
De afwijking van het tusschenschot der katners en der
primitaire aorta naar links met hare gevolgen. Bijdrage tot
de kennis der onregelmatige ontwikkeling van het hart.
Vi8-,
Normaal en abnor,naat Hermaphroditismus bij de
schen. In Nederl. Tijdsehrift van Geneeskunde.
De beteekenis der Kleine vleugels van het wig gebeen.
Oordeelkundige aanteekeningen. Tweede Zestal.
Beschriiving van een Oost-Indischen Idiotenschedel.
De derde gewrichtsknotbel (condylus tertius).
De asymmetrie der Javasehe Schedels.
Zie Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde,2e Reeks 2e Jaarg. eerste afdeel. bl. 49; de Vrije Fries, XI. 271: H. Halbertsma uit The
Reader, Rev. of Litt. Science and Art. 23 Dec. 1865; Ned. Spect.
1865. 410 ; Jaarb. Kon. Aced. 1866. 38.

HALBERTSMA (Dr. JUSTUS ilIDDES), den 23 October
1789 te Grouw geboren, ontving het onderwijs in de nieuwe
en oude talen te Leeuwarden en vertrok in 1807 als
student naar de kweekschool der Doopsgezinden te Amster.
dam. Na voleindigde studie werd hij (1813) predikant te
Bolsward en te Deventer) (1822), waar hij emeritus werd
en den 27sten Fehr. 1869 overleed. Hij huwde Johanna
Iskjen Hoekema, van Workum, die hem vier zonen
schonk. Reeds te Bolsward besteedde hij zijne tusachenuren aan de beoefening der Noordsche talen en tongvallen,
waarvan hij later een uitgebreide kennis verkreeg. Vooral
hield hij zich onledig met de studie van den ouden Frieschen
dichter G ij s b e r t Japiks, tot wiens vereering op zijn
aandrang een gedenkteeken aldaar is opgerigt. Zijne geschriften, meest uitgegeven met zijn broeder Eel t j e, zijn de
volgende:
De Lapekoer fen Gabe Skroor. Dimter 1822, 1829 12°.
Tredde Jefte 1834 gr. 12°. in het Hgd. en Nederd. overgezet.
De Sceerwinkel fen Jouie-baes. Dimter. 1835. kl. 8°.
De Treemter (It .Reventer) fen it Sint Anthoni Gasthuws
to Ljouwert, of trye leugeners troth ien greate ljeagen forbellere, fen Dr. B. met kantteikeningen fen J. H. Dimter
1836. kl. 8°.

De Nolircher Ruen oan Gabe scroar. Ien Brief screaun
yn de Moanne, foun in, opbrocht trod syn Omke Dr. E. H.
fen Grouwergea, mei kantteikeningen fen .1. II. H. Diluter
1836 kl. 80. en een NederduitFeh vers Vrie$land.
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Oan Ealus oer it Neeclwaer fen de 29ste Novimber 1836
ien Letter fen J. H. H. Dimter 1837, kl. 80.
Twigen uwt ien aide stamme, uwtjown troch. Dr. E. mei
oanteikeningen fen Dr. J. Diniter 1810, 12°. in 't Nederd.
overgezet door J. J. A. G o u v e r n e u r.
Leed in W.
fen E. H. in de Flotgaerzen fen J. H. II.
Dimter 1854, gr. 12°.
Het Evangelic van Mattheus vertaald in het Landfrieech.
London 1858, kl. 4°. Dit is bewerkt op verzoek van Prins
Louis Lucien Bonaparte, die 250 ex. op zijne kosten
liet drakken en enkel als present-ex. deed uitreiken, waarvan
de schrijver 50 tot zijn beschikking kreeg.
Friesche Heiligen fen Dr. J. 11. H., Dr. E. H. in keapman T. H. 1837.
Rimen ind Teltejes fen de Broarren Halbertsma. Dimter
1868, kl. fol.
• Hulde aan GVebert Japiks, le st. 1824, 2e st. 1827 het
derde stuk is nooit verschenen.
Het geslacht der van Harens, Fragmental. Dev. 1829.
De Doopsgezinden en hunne herkomst. Een ruwe achete,
benevens eene lialcrede op Prof. P. 0. C. Vorsselman de Heel.,
en eenige kerkredenen. Dev. 1843, 8°.
Letterkundige .Naoogst. 2 stuk. Dev. 1840-1845, 12°.
Aanteekeningen op het vierde deel van dea Spieghel Hisstoriael van Jacob van Maerlant. Dev. 1851.
Voorts vindt men verschillende historische en taalkundige .bijdragen in onderscheidene tijdschriften, vooral in de
Overjss. Alm. voor Oudheid en LetLren
en in de Vrije
Fries. Zijn laatste werk is een Woordenboek der Yriesche
taal, dat bij zijn dood tot het woord .Veer was afgedrukt,
en waarvan hij de voortzetting, na zijn dood, al ware het
slechts in den vorm van een Woordenliast, had opgedragen
aan de Prov. Staten van Friesland, die daarin bewilligd
hebben nadat hij zijne bibliotheek, handschriften en verzamelde oudheden aan die provincie had afgestaan.
Zie Eekhoff, Leven en verdiensten van Dr. Justus Hiddes
Halbertsma, in Frije de Fries, d. XII; E. Verwijs, Nekroloyie
van host Hiddes Halbertsma, in Ned. Spect. 1869. 97; Huberts enz.

HALBERTSMA (Dr. EELTJE), de grootste der Friesche
dichters, wiens talrijke geschriften hierboven bij die zijns
ouderen broeders zijn opgenoemd, werd den 8sten October
1797 te Grouw geboren, te Leettharden in de nieuwere en
oude talen onderwezen en te Leiden, waar hij zich even als
te Heidelberg aan de geneeskunde had gewijd, in 1818 tot
Med. Doctor bevorderd. Ruim dertig jaren was hij in zijne
geboorteplaats de toevlugt en vriend van lijdenden.
Met zijn geleerden liroeder opeude hij in 1822 een nieuw
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tijdperk over de vervallene Frieeche letterkunde en vonden
zijne geestige verzen en liederen even als zijne karakteristieke
prozastukken grooten bijval.
Na een tijd lang te Leeuwarden gewoond te hebben, overleed hij te Grouw den 22sten Maart 1S58, kort na de voltooijing van zijn laatste geschrift : de Jonkerboer, dat werd
uitgegeven door zijn vriend W. E e k h off, die eene levensbeschouwing van den gevoelvollen dichter er voor plaatste
en verscheidene verspreide stukken daarachter.
In 1875 bragten de Friezen eene openbare hulde voor
zijne verdiensten door het plaatsen van een gebeeldhouwd
borstbeeld in den gevel van zijn geboortehuis.
Part.

berigt.

HALBERTSMA (TJALLING), broeder van Justus Hidd e s , boterkooper te Grouw, gaf bijdragen in het _Friesch
Jierboeckjen, de Rdeker enz. en had ook deel aan de stukjes
der Weagmasters, de Seeerwinkel, de Heiligen en anderen.
In 1836 liet hij als eene aardigheid drukken het : Friesk
Spjealdeboeek. It lib ben in de wiersizzerijen fen Maaike JakHiervaii zijn ook exemplaren
keles oon de Frieske fammen.
getrokken op blaadjes in een koker, Om in gezelsehappen van
meisjes als planeten te worden getrokken. Bij zijn overlijden,
op den 12 Dec. 1852, op 60-jarigen ouderdom, was hij lid
der Staten van Friesland.
Zie Eekhoff, t. a. p. bl. 58.

HALEWIJN (M. H.). In den aanvang van 1824 werd hij
aangesteld tot Opperhoofd ter Zuid- en Oostkust van Borneo,
bijzonder om de uitvoering te verzekeren van het contrack,
kort te voren door Mr. J. H. Tobias, als kommissaris der
Indische regering, met Sultan Soli man te Bandjar-massin,
tot uitbreiding van ons gezag gesloten. In het laatst van
dat jaar brak in de Bandjarsche bovenlanden een opstand
nit, waarvan P u m b a k k el Kendet, hoofd der landen Becombaij, Doeson en de Daijak, aanlegger en aanvoerder was.
Sedert 1816 had dit Inlandsche hoofd ons bestookt. Na
krachtige militaire expeditien gaf hij zich den 2den Maart
1825 over en een verhaal daarvan werd geplaatst in de Javasche Courant van 27 April 1825. Halew ij n bewees
daarbij gewigtige diensten. Na de onderwerping van Ken d e t, gaf hij het bestuur in April 1825 aan den resident
C. G. Goldman over en sedert was hij van 1828-1831
resident van Pekalongan en in 1831 een poos resident van
Kadoe.
In 1831 gepensioneerd wordende, werd hij den heer v a n
B e u s s i c h e m toegevoegd tot vervaardiging eener statistieke
beschrijving van Java. Vervolgens werd hij aangesteld tot
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algemeenen boekhouder, in 1837 tot resident van Batavia en
in 1839 tot Directeur der producten en civiele magazijnen.
In 1844 weder aangesteld tot resident van Pekalongan, overleed hij aldaar den 30sten October 1845.
Hij werd ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw
in 1839.
Hij schreef ffiets over de Daijalelcers" in het XIIIe deel
der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen.
Part. berigt.

HALL (Mr. FLORIS ADRIAAN VAN), zoon van Mr. M a u rits Cornelis van Hall en Elisabeth Christina
Klink hauler, werd te Amsterdam den 15den Mei 1791
geboren. Hij genoot het onderwijs van den Frauschen predikant M e r k us te Voorburp.-, vervolgens aan het Athenaeum te
Amsterdam, waar hij den 25sten Junij 1812, onder voorzitting
van Prof. Cr as eene Dissertatio jurisnaturalis et civilis Romani de dolo pioad eurn tractat Cicero III de officii
cap. 12 seqq. verdedigde. Kort daarop ontving hij te Leiden,
na, het verdedigen van st.eilingen, den graad van doctor in de
regten, vestigde zich als advocaat te A wsterdam en praktiseurde aldaar tot 1842, teen de koning hem in plaats van
Mr. C. F. van Maanen tot Minister van Finantien benoemde. Als zoodanig stelde van Hall, ten einde de
r(-ntebet.aling van den verbazenden schuldenlast te verlichten en het even wicht tusschen schulden en uitgaven te
herstellen, eene vrijwillige Brie percents leening van 127
millioen voor en bij mogelijke mislukking een gedwonge
geldheffing, bij wijze van een inkomst belasting De Tweede
Kamer natn het voorstei aan en de Natie teekende met
behulp van de koninglijke familie de leening vol.
Van Hal l bereikte zijn doel : niet alleen werd het
evenwigt in 's Riiks Finantien er door hersteld, maar de
1Viinister kon ook de hand slaan aan de verbetering van het
muntwezen, waaraan dringende behoefte was. Op het laatst
van 1847 nam van Hali 41 ontslag als minister ; 't schijnt
dat er verschil van inzigt bestond tusschen hem en den Koniug over den omvang van de door Z. M. toegezegde grondwetsherziening. In 1848 was hij lid van de dubbelde Kanler,
belast met de herziening der grondwet ; van 1849-1853
was hij gewoon lid van deTweede Kamer. De invoering
tier bisschoppeiijke hierarchic bij het R. K. Kerkgenootschap
riep de zoogenaamde Aprilsbeweging in het leven : het ministerie van Thor b e c k e viel en maakte plaats voor een
nicuw ministerie, waarin van Hall minister van Buitenlandsche Zaken was. Drie jaren later nam itij. zijn ontslag
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en in 1868 wederom zitting in de Tweede Kamer voor het
kiesdistrict Hoorn. Nog eenmaal werd van Hall minister
van Finantieu en ontwierp hij een plan tot aanleg van Staatsspoorwegen, dat door de Kamers aangenomen werd. Slechts
een jaar ble
d hij aan het bewind : in Februarij 1861 trad
hij voor ,,,ceoed van het staatsbewind af. Hij huwde (1815)
met A lida Pau 1 in a Bo ndt, oudste dochter van den
vriend zijns vaders Mr. Jan Bo n d t. Na haar dood, den
21 sten April 1845 te 's Hage, hertrouwde in 1853 met
Henriette Marie Jeannette Baronesse Schimruelpenninck v an der Oy e. Hij overleed den 29 8ten Maart 1866.
Hij gaf in het licht :
Bedenkingen over de vraag : See ft Cicero in zijne redekunstige voorschriften al dan niet gezondigd tegen de begin*Wen der zedekun de ? i u een brief aan Professor J. F. L.
Schroder te Utrecht. Amst. 1819.
door de Holl. Maats. van
Lofrede op Johan de Witt,
Fraaije Kunsten net good bekroond, in Werkei der Maats.
d. V. St. I. (1819).
Onpartildige beschouning you den toestand des koophandels binnen de Vereenigde Nederlanden in brieven.
Amst.
1835. (Zij werden in het jaar der uitgave herhaaldelijk
als ook in 1864 herdrukt.
Brief aan een vriend over de redenen waarom
hy het
vervolg op de Verhandeling wegens eene op te rigten handelsbank onbeantwoord laat. Amst. 1857.
Verdediging van de onafhankelijkheid des handels bvj het
oprzicten der naamlooze Ilictutsehappijen, Amsi. 1E34.
Een woord voor de nieuve Nederlandsche wetgeving in
Bjdr. tot de Regtsgel. :en Wetgeving van den Tex en van
Hall II (1827) bl. 636 668.
Dertig vragen orntrent bezit en bezitregt, volgens het nieuwe
Nederlandsche burgerkke Wetboek. Ald. III. bl. 118-169.
Kritische beschouwing der 7 eerste titels van het Nieuwe
Ald. IV (1829)
Nederlandsche W itboek van Eoophandel.
bl. 59-161.
Proeven ran een onderzoek wegens de gevolgen van gepleegde valsehheid in wisselb7 ieven. Amst. 1826.
Met J. v an Hall (zijn broeder), Prof. d en Tex en nor.
Uitwerff Sterling.
Redevoering ter gedachtenis van G. K. van Hogendorp.
Amst. 1835. 2e dr. Amst. 1864.
Aanmerkingen op het ontwerp van een Wetboek van strafvordering. Amst. 1827.
Prceve van onderzoek onztrent de schuld van het Koningrijk der Nederlanden, aan zijne medeburgers aangeboden.
Amst. 1840.
-
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De wettigheid van den maatregei omtrent de . uitgestelde
echuld gehandhaafd. Amst. 1841.
Redevoering over het ontwerp van wet tot heffing eener
11 Maart 1852. Bijbl.
belosting op de rentenzetting van
bl. 865.
Zie Levensber. der Maats. van Ned. Letterk. 1868 ; Mag. Handelsr.
.Meng. VIII. 128; fluberts, enz.
HALL (HERMAN CHR1STIAAN VAN), zoos van Mr. M a u rits Cornelis van Hall en Elisabeth Christina
K li nkhamer, werd den l8den Augustus 1801 te Amsterdam geboren, bezoeht de Latijnsche school en bet Athenaeum aldaar, en maakte, na volbragte propadeutische studies, de genees- en natuurkunde tot de hoofdvakken, aan
welke hij zich sedert 1819 ook te Utrecht wijdde.
De Botanische en Landhuishoudkunde waren, onder leiding van Prof. Jan Kops, zijn meest geliefkoosde wetenschap. Tweemaal werclen zijne antwoorden op de prijsvragen :
Elaboretz:r listoria et in ea accurata descriptio vicinti ad
minimum plantaturn, in qua singulae pares ad legem regularum a Linnaeo in Phtlosophia Botanica proposita, atque
a Wildenowo emendatarvm, vunt deft) iendae,
en Corificiatur
brevis evarratio systemat?trn Botanicoru;n quae inde a Caesalpino usque ad Linnaeus inprimis inclaruerunt. Adrlatu
expositio prastantice systematis scxualis Linvaei, qua non
tantum perspiciatur quibvsnam in rebus praecedentis systernata superavit verum etiam paten= ipsi dcsint, atque inzpediant, gufiminus perfecturn dici possit (1819-1820), to
Leiden en te Utrecht bekroond. Fen jaar later verdedigde
hij een specimen botanicum exhibens synopiin graminum
indigenarum, deed in 1822 eene wetenschappelijke reis ,poor
Duitschland en Frankrijk, en verkreeg in 1828, te Leiden.
teruggekeerd, na verdediging eener dzssertatie de Stethoscopii
in morbis pectoris vsu den doctoralen graad.
Hij zette zich als praktiserend geneesheer te Amsterdam
seder, werd, na het overlijden van Prof. U i 1 k ens, hoogleeraar in de Botanie en Landhuishoudkunde te Groningen
en aanvaardde den 12den April 1826 deze post met eat
inwijdingsrede over het belong dat er voor den landbouw
gelegen is in de kennis der natuurlijke historie van het vaderland.
V au Hall was lid van vele in en in buitenlandsche genootschappen, Ridder van de orde van den Nederl. Leeuw
en Kommandeur van die der Eikekroon. Hij huwde Maria
Anna van Schermbeek, die hij in 1863 verloor, hem
onderscheidene kinderen nalatende. Hij overleed
Zijne voornaamste schriften zijn :
18

S74

Verhandeling over de Polypen en Polypenhuizen welke
men tot nu toe 1/4 Nederland gevonden heeft in Recensent.
Junij 1821.

Hoofclirekken der Natuurlijke Historic van Noord—Neder..
land, ten opzigte van deszelfs grond, planten en dieren. Aid.
1825. N°. 1.

.Elementa Botaniea Gron. 1834. Dit werk werd twee
jaren later (Gron. ook 1836) in het Nederd. uitgegeven. Er
verscheen in 1846 een verbeterde druk van onder den titel:
Eerste beginselen der kruidkunde.
Verhandeling, inhoudende eerie BeschrOing van de hen-.
nipteelt. Gron. 1828.
De volthaaktheden van den Schepper en zone schepselen
beschouu'd, in redevoeringen ten vervolge op de Redevoeringen
van .1. A. ()likens. 2 dln. 1837, 1840.
leverde menige bijdrage in de werken der Kon. Akad.
Alberta der Natuur enz.
Ook • had hij met W. Vrolik en G. S. Mulder de redactie van de Bfjdragen tot de Natuurk. Wetenschappen,
welk tijdschrift tot 1832 is voortgezet.

van Wetenschappen, in het

.

Zie Gedenkb. v. Groningen.
HASSELT (Mr. WILLEM JAN CORNELIS VAN), ZOOR van
W. van Has selt en S. A. Lobe, werd den 9den Jan.
1795 te Amsterdam geboren. Hij genoot, na eenigen tijd
de school van Mr. Perk te hebben bezocht, het onderwijs
in de oude talen van den praeceptor Bakker, in de wiskunde van den lector van Be mm el, en in de natuurkunde
van den instrumentmaker Lau n. Na eenigen tijd als apothekersleerling bij ziju vader te zijn geweest, werd hij student
in de medicijnen aan het Athenaeum Illustre zijner geboortestad.
Welhaast verwisselde hij de studie der medicijnen met die
der regtsgeleerdheid, en voleindigde ze te Leiden, waar hij
in 1826 den titel van meester verkreeg, na verdediging van
een specimen : de actione exereitoriii. Twaalf jaren lang was
hij praktiseerend Advokaat te Amsterdam in 1824 trad hij
in de magistratuur als plaatsvervangend vrederegter van het
3e en in 1826 ook van het 4e en 5e kanton van het arrondissement Amsterdam, in 1831 werd hij plaatsvervangend en in
1832 effectief lid der Regtbank van eersten aanleg aldaar. Den
lsten October 1838 ging hij als lid in de arrondissementsregtbank over, en in 1848 was hij lid der du.bbele Tweede
Kamer tot herzieuing van de grondwet en bleef hij sedert
lid van de Kamer tot 1852. Hij overleed te Amsterdam,
den 2den Maart 1864.
Behalve een menigte recension, critische, bibliographische,
genealogische geschied- en oudheidkundige stukjes in de
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meeste periodieke tijdschriften, die alien door zijn biografist
J. Heemsk erk zijn opgenoemd, gat hij afzonderlijk in het
_Hat: een nieuwe uitgaaf van Het llaarlemmermeerboek van
J. A. Leeghwater. Met aanteekeningen van en vooraigegaan
door eetvge levensbijzonderheden van den schrijver en een
historisch overzigt der plaryien tot en der werken van het
droogmaken von het Haarlemmermeer. Met portret, kaarten
enz.
Amsterd. 1838.
Ontwerp tot droogmaking van het Haarlemmermeer, zonder
voorafgaande bedijkinq ,,an Dr. Conradus Zumbag van Coesfelt van den jare 1742. Met eene /wart. Arnst. 1838.
Verzameling van wetten en besluiten, voorkomende in h(t
Staatsblad, IX deelen en register ; daarna een Bi,;voegsel,
daarna deel X en XI; het Me en het XIe deel, ieder in
twee gedeelten. Amst. 1839-1844.
Ontwerpen om ae stad Amsterdam van zoet water to voorzien in de I Vile Eeuw voorgesteld door Elias Sandra,
met eene koart, 3e druk omgewerkt en met een voorberigt
vermeerderd. 's Hage 1841.
Verordeiiingen op het lager onderwijs, waarbij het Run.
Beslvit van 2 January 1842. Met een Alphabetisch register
Amsterd. 1842.
De Nederlandsche wetboeken met aanteekeningen IV deelen en .Nalezing. 's Gravenh. - n Amsterd. 1842.
Wet tot regeling der jagt en visschery. Met een uitvoerig
Alphabetische Register. Arnst -!rd. 1843. 1 e en 2e dr.
Verzatneling van Nederlandsche Staatsregelingen en Grim ciwetten. Amst. 1853.
Wet, houdende bepalingen omtrent de huishouding enz.
op de koopva.ardidschepen. Met een uitvoerig Alphabetisch
Register. Amsterd. 1856. .
Wet van 13 Junij 1857 tot regeling der jagt en visseherf -.
Met een uitvoerig Alphabetise? Register. A msterd. 1857.
Wet van 13 Augustus 1857, tot regeling van het lager
onderwijs. Met een uitvoerig alphabetisch register.
Amsterd.
1857.
Beschouwing over het voortdurend bestaan van art.
282,
283 en 289 van bet Wetboek van Strafregt. Eene drukpersqvaestie. A mst. 1861.
Zie Levensbcrigt d. Naas. v. Ned. Lellerk.

1864;

Huber ts, enz.

HEEMSTRA (Mr. SCHELTE Baron van), noon van W i 1 1 e m Hendrik, Baron van Heemstra en Johanna
Balthazarina, dochter van Balthazar van Idsin ga,
buraemeester van Groningen, werd aldaar den 16 November
1807 geboren. Hij ontw ikkelde zich geestelijk voorspoedig
in de gezonde streken van Oudwoude, waar zijn vader in
18*
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1809 . Maire en Ontvanger van het middel der verponding
was gevonden, volgde zijn varier; die in dienst getreden tot
den rang van majoor (1 814) later tot dien van Lnitenattt—kolonel bevorderd was, in zijn verschillende garnizoensplaatsen
met zijn gonverneur J. L. J e a n n et nit Neufchatel, en toen
deze in 1819 tot Grietman van Kollumerland en Nieuw-Kruisland benoemd was, naar Friesland.
In 1824 werd bij als student aan het Athenaeum te Franeker en in 1828 te Groningen ingeschreven en promoveerde in 1830 na het verdedigen van een Specimen exhiberg rionnea de alimentis praestandis.
Slechts voor korten
tijd had zich van H e e m s t r a als advokaat te Leeuwarden
gevestigd, daar hij in October van 1830 de betrekking van
Grietman van Doniawerstal aanvaardde. Toen de Belgische
revolutie uitbrak werd hij eerste luitenant bij de mobiele
Friesche schutterij en keerde als kapitein te Langweer, de
hoofdplaats van zijne kleine Grietenij, terug. Eerst in 1838
begon voor van He e ms t r a de staatkundige loopbaan. Ofschoon geen Lid van de Ilidderschap van Friesland zijnde
koos deze hem tot lid van de Provinciale Staten. In 1849
tot Grietman van Oost-Dongeradeel benoemd, vestigde hij zich
te Metslawier.
De ruimte ons vergund veroorlooft ons niet te gewagen
van hetgeen van H e e m s t r a als lid der Staten van Friesland verrigtte, noch stil te staan bij zijn voorstel nopens de
grondwetherziening, den 2den Julij 1844 in de verga,dering
gedaan, waardoor hij in Friesland eensklaps op den voorgrond trad en veler oogen in Nederland eensklaps op hem
gevestigd werden, en hoe hij, als lid der Tweede Kamer,
een der warmste voorstanders van deze was.
Met een overgroote meerderheid door de Staten van Friesland (13 Julij 1847) herkozen, duurde van He emst ra ' s
eerste parlementatre loopbaan tot 30 Junij 1848, toen hij tot
tijdelijk later tot definitief Minister voor de zaken der Hervormde en andere eerediensten benoemd werd.
Na op zijn verzoek van zijn ministrieele betrekking ontslagen te zijn, werd van H e e m s t r a op nieuw tot lid der
Tweede Kamer gekozen, en bleef zulks tot 20 Augustus
1850, toen de Kamers door het invoeren der nieuwe kieswet
werden ontbonden. Ook gedurende zijn tweede parlementaire
loopbaan, nam H e e m s t r a ijverig deel aan de werkzaamheden
der Kamer tot dat hij tot Commissaris des konings te
Utrecht werd benoemd. Acht jaren moat, hij met ijver die
betrekking vervullen, toen bij (31 Maart 1858) tot Commissaris des Konings in Zeeland werd benoemd.
In 1860 verwisselde hij Middelburg met 's Hage, tengevolge zijner benoeming tot Minister van binnenlandsche zaken.

277
Als zoodanig waren om meer dan gene reden, maar vooral
om de aanhangige spoorwegquaestie, aller oogen op hem gevestigd. Na zijn ontslag genomen te hebben (Januarij 1862)
vestigde hij zich met zijn gezin op Beukenrijk te St. Maartensdijk, Prov. Utrecht. De halve vernieuwing van de
Tweede Kamer in Junij 1862 gaf aan v a n Hee m s t r a gelegen •
heid om het Staatkundig tooneel weder te betreden, door zijne
benoeming tot lid der Tweede Kamer door het kiesdistrict
Middelburg. Doch zijne derde parlementaire loopbaan duurde
Diet Ian. Het overlijden van eene schoonzuster riep v a n
Heemstra den 12den December 1864 te midden der debatten
in de Tweede Kamer naar IJsselstein. Door de koorts overvallen vertrok hij dadelijk van daar naar Beukenrijk, waar
hij den 20sten daaraanvolgenden overleed.
e e m st r a was Commandeur en Ridder van verschillende Orden.
Hij huwde I Henriette Hillegonda de Waal,
dochter van den Groningschen hoogleeraar in de wijsbegeerte Cornelis de Waal en Sara Maria Weyl and,
die hem 6 kinderen schonk. Zij overleed den isten Mei
1857, II Marianne A. J. Story van Blokland. Zijn
portret vindt men o. a. in den Utrechtschen Volksolmanak 1855.
Zie Utrechtsche Volksaltn. 1855 ; Levensberigt d. Maals. v. Ned.
Letterk. 1865.
HEERKENS (JOAN NIKOLAAS JOZEF), soon van Mr. P h ilippus Antonius Heerkens en Maria Christina
R ij z e veld, werd den 22sten Julij 1807 te Zwolle geboren, bezocht de Latijnsche school en in 1825 de hoogeschool
te Groningen, waar hij den 26sten Junij 1830 tot Doctor in
de regten werd bevorderd, na het verdedigen van een Proefschrtft over de Provinciale Staten en het aandeel dat aan

hen volgens de toenmalige Grondivet in het sta7tsbestnur
toekornt.
Hij vestigde zich nu in zijne geboortestad, werd aldaar in
1833 procureur, in 1839 kantonregter en in 1853 raadsheer
in het Provinciaal Geregtshof van Overijssel, ook bekleedde
hij 20 jaren het lidmaatschap der plaatselijke schoolcommissie,
was curator der Latijnsche school en sedert 1850 schoolop•
ziener. In 1846 werd hij Lid der Provinciale Staten
van Overijssel, die hem in 1848 afvaardigden om als Lid van
de Dubbele Kamer der Staten•Generaal deel te nemen aan
het werk der Grondwetherziening, en 14 de invoering der
Gemeentewet lid van den Gemeenteraad te Zwolle. Onder de
vele betrekkingen hem opgedragen behoorde almede die van
secretaris en ontvangur van het dijkbestuur van Mast e nb ro e k (1825-1859): ook was hij lid van het bestuur der Over-
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ijsselsche kanalisatie-maatschappij. Bij zijne veelvuldige betrekkingen, vond hij nog tijd zich bezig te houden met de
gesehiedenis van zijne provintie, waarvoor hij de stedelijke
archieven • van Zwolle en Kampen onderzocht, ook was hij
mede de grondlegger der vaste vereeniging ter beoefening
van Overijsselsche regt en geschiedenis.
Hij was ridder van de orde van den Nederi. Leeuw en
Lid der Maats. van Nederl. Letterk. Hij overleed den 21sten
Junij 1867.
Zie Levensb. d. Maats. van Letterk. 1868.
HEIJE (JAN PIETER), zoon van Casper He rma nu s
H e ij e en Anna Slui p, den lsten Maart 1809 te Amsterdam geboren, ontving zijn opleiding aan het Athenaeum
zijner geboortestad, k wain op zijn 18e jaar aan de Leidsche
Hoogeschool, nam met zijn medestudenten deel aan den
veldtocht in Belgie en verwierf het doctersehap in de medidcijnen op den 18den Junij 1832. Gedurende een kwart
eeuw oefende hij de geneeskundige praktijk in de hoofdstad
uit, en wijdde zich sedert 1857 uitsluitend aan letter- en
toonkunde en aan de bevordering van philantropie,
Reeds vroeger had hij dat laatste gebied betreden hij toch
was de stichter der vereeniging Ziekenverpleging.
Als geneeskundige redigeerde hij van 1838-1840, de Ale.
dische wenken en meeningen en van 1840-1845 het Archief voor geneeskunde. In 1842 benoemd tot lid van de
staatscommissie voor geneeskundige wetgeving., werd hij 5
jaren later hoofdbestuurder van de Maatschappij tot bevordering der geneeskunst.
Ook de toonkunst had veel aan H e ij e 's rusteloozen ijve r
stedank.Sr1843hofdesturncai,w
hijtevnsdzlrMahpijtobevdrng
kunst en smaakte de voldoening dat zijne liederen op de
volksscholen, burgerregt verkregen.
Door 't stich ten van de Vereeniging voor Nederlandfiche
muziekgeschiedenishij den eersten stoot tot ontginning
van een nog geheeti blootliggend veld. Voorts leidde hij
gedurende zestien jaren, van 1844-1860, als lid van het
hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de
door hem opgezette beweging van het volkszangonderwijs.
Met Wilhelmus S m i t s ontwierp hij eene nieuwe zangmethode, ter wij1 hij den tekst le ∎ erde van talrijke liederen,
door onze beide Componisten op muziek gezet. In muzikale poezie en rijkdom van rhythmische vormen muntte hij
uit. De Hollandsche Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen bekroonde in 1841 zijn Liederen en Zangen en de

Maatschappij tot Nut van 't algemeen zijne Kinderliederen.
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Van hem was ook het denkbeeld een volksalmanak door
het Nut. te doen uitgeven.
Sedert 1835 behoorde H e ij e met Potgieter, D r o s t en
Bak h u i z en van der Brink tot het jeugdige Holland
dier dagen, dat zich eerst in de Vriend des Vaderlands toen
in de Muzen later in de Gids een nieuwen weg voor letterkunde baande.
De beste bronnen om zijn karakter te leeren kennen zijn
de beide deelen, die hij zelf betitelde Innigst levers eens dichters.
Hij was lid van de stedelijke regering. Bij raadsbesluit
organiseerde zij de stedelijke geneeskunclige armverzorging
naar zijn stelsel.
Hij huwde Maria Mar.gareta van Voorst,overleedte
Amsterdam den 24sten Februarij 1876 en werd te Atbenes in
de Haarlemmermeer begraven.
J. E. R e n e s s e vervaardigde een lijst zijner geschriften,
onder welke :
Zangen der liefde. Vier liederen in muziek gebragt met
begel. van piano door D. Koning. Awst. 1843. 4°.
De Diakonal; en de Armenwet. Open brief aan Jhr.
Mr. J. de Witte van Otters. Amst. 1856.
De Grondslag van de Maatehappij der toonicunst. Bene
Voorleging. Amst. 1850.
.Een feestdag voor het volkszangonderwijs (30 April 1852).
Amst. 1852.
Rene levensvraag voor oogenblik en toekomst. Armenverzorging en armenbestaan, naar aanleiding der verordening op
de geneeskundige armenverzorging voor de stad Amsterdam,
met de armenavet in verband beschouwd. Amst. 1856.
Kinderliederen. Uitgave zonder zangwijze 2e druk. Amst. 1862.
Kinderliederen, le bundel. Zangwijzen van J. G. Bertelman J. B. van Bree, J. H. Ferhulst en J. W. Wilms, 3
bundels. 3e dr. Amst. 1850 1852. 8°.
Al de kinderliederen van J. P. H. met vertaling van 41.
Clavereau, Karel Arenz en P. Millard. Amst. 1861 met 6 staalpl.
Bundel, zangwijzen van J. G. Bastiaans, G. H. Broekhuizen Jr., K. A. Craeyvanger en L. ran der Wulp.
2e dr.
Amst. 1851.
Kinderliederen. Anat. 1874. kl. 4°.
Kinderliederen en iVieuwe kindek liederen. Uitgave met
plaatjes. Amst. 1854.
. Nieuwe Kinderliederen. Atnst. 1852. 2e dr. Amst. 1857.
Maria by 't Kruis. Stabat Mater, de Latijnsche tekst benevens eene metrische navolging. (Met Bijlagen van Bilderdijk, Vondel en van Braam). Amst. 1858.
Folks-zangboek voor vierstemmig gezanq.
Zangwijzen van Neclerl. toomlichten. Amst. 1850-1855.
-

.

280

Zes driestemtnige kinderkooren, ter aftoisseling der zangstukken en tevens geschikt voor school-examen. MuzYk van
Smits. Amst. 1854.
208 driestetnmige kinderliederen. Muzijk van I. van Etj.ken. Amet. 1856.
Neerlands onztjeligheid. Een vliegend blad. (Uittreksel uit
een brief). Amst: 1870.
Novemberliedjes 1813-1863, behoorende bij de Feestplaat
van J. ter Gouw.

Assehepoester. Ben sprookje uit de oude doos. Met Hoogd-.
vertaling door Mevr. H. Heinz-Berg. Ets-photogrammen door
H. J. Burgers, photo-lithographie van A. Kroon, volgens de vindi?ey van J. E. Asser. Amst. 1865. kl. 4°.
De gelaarsde kat. Een sprookje uit de oude doos op atm
gebragt. Ald. 1807.
Ben lied van Alkmaars Victorie, 1572-1573. Met tang
en piano muziek, gecomponeerd door R. Rol en bekroond
door de Vereeniging ter viering van den gedenkdag vary Alkmaar ontzet 1573. Amst. 1873.
Een stem der toekomst uit Zang verleden dagen. Gedicht
Amst. 1870.

Griechenlanda Kampf and Brlosung. Eine neue .Niederlandische Dichtung zu Beethoven's Ruinen von Athen. Amst.
1867.

Het woord van Waterloo, een vredelied 18 Juni..? 1815—
1665 (Met Eng. Hoogd. eh Fransche vertaling.) 's Gravegh.
1865.
Kindtren. Een dichterlyke krans. De kinderen en het
yolk. Eene bloemlezing. In omslag met ets-photogrammen
van Hein J. Burgers. Amst. 1567.
Onsterfelykheid. Ben sin, onisch gedicht. De Holiandsche
Amst.
lekst, met duitsche vertolking van Wilhelm Berg.
1870.

Te land en ter zee. Gedichten. Se dr. Amst. 1874.
Uit Scheemring tot Zonneschijn, zes geestekke liederen in
vrijen koraalvorm gecomponeerd voor sopraan, alt, tenor en
J. OudVk
bas. Bene verpoozing op muzykaal gebied, van
van Putten. Nieuwdiep. 1866.
en
Uw koningrijk kome. Ben bundel stichtelijke liederen
zangen. Amst. 1873.
reepest-dwang. Amst. 1867.
1572-4574. Twee volksliedjes en een Feestlied voor mannen-zangveree'tiging. Uitgeg. ter eere der .April-gedenkdagen
door de Vereeniging tot veredeling van 't Volksvermaak to
Amsterdam. Amsterd. 1872.
rolksdichten Artist. 1865. 2 din. 3e dr. Amst. 1872.
Voorts gaf hij nog vele losse gedichteu afzonderlijk nit-
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gegeven in bloemlezingen, zangbundels en almanakken geplaatst, metrische overzettingen van oratoriEn, brochures enz.
Zie A. Ising. Jan Pieter Heide, in Ned. Special. 1876; Hubert s
Handelsblad 25 Febr. 1876; Levensb. der .Maats. van Ned. Letterk. 1877.
HEIN (HENRI JAN), geboren te Kampen den 14den Febr.
1822, was schilder en teekenmeester aldaar en overleed den
8den Junij 1866.
Hij gaf in het Licht
Luim en Ernst, verspreide rijmen. Kampen. 1864.
Zie Huberts.
HEINS (MICHIEL ERNEST), geboren te Hulst, organist te
Arnhem, werd den .27sten November 1737 benoemd tot onderwijzer in de zangkunst te Nijmegen.
Men heeft van hem :
Sei conserti a conque stromenti, vrolino principale, violino
primo e secondo, alto, viola organo e violoncello, etc. di
musica da Ernesto Heynsius, organisto della chieza Cathedrale d'Arnherra opera prima, Stanpata a Spese di Arnoldo
Olofsen, a Amsterlodarni. Pieter Mul Sculp. opgedragen aan
Gijsbert Tulleken.
Zie Gregoir.
HEIM VAN DUIJVENDIJKE (Mr. JOHAN ADRIAAN Bama VAN DER), zoon van Mr. Anthony van der Heim en
Elizabeth van der Does, werd den 15den Januarij 1791
te Rotterdam geboren, outving onderrigt in de oude talen te
Delft en studeerde vervolgens te Leiden in de regten. Den dag
na zijne promotie tot licentiaat in de regten bevorderd, werd
hij terstond als garde d'honneur te paard naar Metz opgezonden, dock hij keerde terug, toen hij vernam dat de Oranjevlag te
's Hage was opgestoken. Hij vestigde zich als advokaat te
's Hage en na zijn huwelijk met Betronell a . Joanna
Schorer, dochter van Jhr. David Schorer en Dana
Elisabeth van V is vl i e t, te Middelburg, waar hij eerst
als rechter-plaatsvervanger en in 1821 tot ontvanger tier Reglstratie werd benoemd. Twee jaren later werd hem het
ambt van griffier der Staten van Zeeland opgedragen.
vruchteloos voor het gouvernementschap van Limburg,
voor dat van Friesland in your het Seeretariaat van den Raad
van State te zijn aangezocht, en in 1 840 naar de buitengewone du bbele Kamer der Staten-Generaal te zijn afgevaardigd,
bewoog inj zich een korte pool op het ruimere gebied der
algemeene staatkunde, maar om aanstonds weder met volkomen tevredenheid tot zijn geliefkoosde griffie weder te keeren.
In 1843 werd hij benoemd tot Lid van den Raad van
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State en in 1844 tot gouverneur van Zuid-Holland, welk
gewigtig ambt hij vier jaren (1844-1848) en later wederom
gedurende negen jaren (1855-1862) bekleedde, terwijl hij een
korte poos, van Mei—Julij 1846, het ministerie van binnenlandsche ad interim aan hem werd opgedragen.
Van der H ei m was Curator der Leidsehe Hoogeschool.
De koning kende hem den titel van Baron toe, de gezamelijke burgemeesters van Zuid-Holland brachtten hem bij zijne
aftreding toen hij den 70jarigen leeftijd had bereikt eene
schoone hulde, :en bij zijn aftreden als Commissaris des Konings
lieten de Provinciale Staten een medallic met zijn beeldtenis
slaan en kozen hem tot lid der Eerste • Kamer.
Hij overleed den 15den Oct. 1870.
Zie verder zijn leven geschetst door H. J. van der Heim voor
Levensb. der lifaats. v. Ned. Letterk. 1872.

HELDRING (0r1110 GERHARD), zoon van den Zevenaerschen
predikant 0. G. Heldr in g, was den 17den Mei 1804 geboren, stadeerde in de godgeleerdheid aan de Hoogeschool
te Utrecht gedurende de jaren 1820.-4826, werd in 1824
predikant bij de Hervormde gemeente te Hemmen (Gelderland)
en huwde in 1831 met Anna Elisabeth Derffer-Wiel.
Hemmen, Heldrings eenigste standplaats telde mauwelijks
150 zielen en hierdoor vond de arbeidszame geest van den
predikant ruimschoots gelegenheid om in rainier kring werkzaam te zijn. Reeds van den aanvang of toonde hij groote
belangstelling in allerlei arbeid van philantropischen aard.
Gesteund. • door Baron F. G. van L ij n d e n, Heer der gemeente Hemmen, gelukte het H e l d r i n g den dagloonerstand
in zijn omgeving door vrijen arbeid tot tabaksplanters en tot
den kleinen boerenstand te verheffen. In 1840 vond hij op
een wandeling over de Veluwe het gehucht Hoenderloo in
een treurigen toestand.. Zijn eerste werk bestond in de delving van een put om• de arme inwoners van drink water te
voorzien, vervolgens stichtte hij er een school en onderwijzerswoning en eindelijk . werd het door den bouw eener kerk
en pastorie tot een bloeiend dorp. In 1846 en 1847 werden eenige dorpen in de Tieler- en Bommelerwaard, die ten
gevolge van de allereerste ziekte in de aardappelen in grooten hongersnood verkeerden, door H e l d r i n g met gelden
geholpen, die hem door vrienden tot dat doel waren geschonken. Later trachtte hij een aantal der inwoners dezer
overbevolkte landstreek naar de drooggemaakte Anna Paulowna Polder te koloniseeren.
Inmiddels wijdde zich Heldring meer bepaald aan den
arbeid der •inwendige zending", waarvan hij in ons vaderland de waardige vertegenwoordiger is geweest. Dionken-
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wimp en prostitutie bestrijdende kwam hij op de gedaohte
het asyl Steenbeek voor geprostitueerden te openers (1848).
In 1860 bouwde hij het opvoedinggesticht Talitha Kumi
om aan verwaarloosde meisjes een christelijke opvoeding te
geven. • Daarna richtte hij in 1862 het gesticht Bethel op,
een toevluchtsoord voor meisjes van 18-20 jaar, die uit de
gevangenis waren ontslagen. Eindelijk werd in 1864 de
christelijke Normaalschool ter opleiding van onderwijzeressen
geopend. Al deze inrichtingen bevinden zich in het dorp
Setten. Heldring zette de kroon op zijn werk door den
bouw eener kerk op een vluchtheuvel, die voor godsdienstoefeningen in geval van wateranood als toevluchtsoord
voor overstroomden konde dienen. Hij had toen' na 40jarigen dienst zijn betrekking als predikant te Hemmen neergelegd en woonde sedert 1867 yin het midden van zijn yolk",
in een to. midden der gestichten gebouwde directeurswoning,
om zich geheel aan de leiding der inrichtingen te kunnen
toe wij den.,
Heldring arbeidde ook met warme belangstelling voor
de zending onder de heidenen, maar vooral 'wait hem op bet
gebied der inwendige zending, de welverdiende hulde toe, dat
hij nieuwe wegen heeft geopend ; hij vond daarin, volhardende
in de kracht des geloofs, een rijk gezegend arbeidsveld dat
tot aan zijn dood zijn levenstaak bleef. Hij overleed den
llden Juli 1876 te Marienbad, in Boheme, in den ouderdom
van 72 jaren en werd begraven aan den voet van der. vluchtheuvel dien hij deed opwerpen en in de nabijheid van het
Godshuis dat hij deed bouwen. Zijn nagedachtenis zal bij vele
geredden in dankbare herinnering bewaard blijven.
Meerdere bijzonderheden omtrent zijn leven vindt men vermeld in Dr, N. Beets; levensehets van 0. G. Heldring
voor de Maatschappij van letterkunde, en in een autobiographie uittegeven door L. Heldring 1878.
Hij schreef:

De Natuur en de Mensch of leevnsbeschouwingen van path
ter Gerhard op zone wandelingen met neef Jonas. Amst.
1834. 8 stukken.

Winteravondlektuur van pachter Gerhard.

Amst. 1835—

1836. 2 stukken.

Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche
Oudheden, legenden, enz. 2 stukken. Amst. 1838-1840.
De nimmer rustende Israeliet tot rust gekomen ; .Eene
Christeigke legende. Amt. 1839.
De Zoon der Natuur en de Man naar de Wereld.
2
din. 1831.

Hoe Simon Bar Jona aan de hand van efezus, Petrus genaderd is. 3de Afd. Leiden 1842.

284

De Bijbel en de Mensch, lste dl. en 2de, late st. Amst.
1842-1844.

Binnen- en Buitenlandsche Kolonisatie in betrekking tot de
Armoede. Amst. 1846.
Opinerkingen op een rear tangs den Rijn. Met pl. Amst.
1841.

Reis near Hamburg en Berlija of eenige dagen toegewijd
aan het gebied der innere Mimeos, 2 stukken. Amst. 1850.
Hij was redacteur van de Magdalena, &wig. Jaarb., van
Bethel, Christ. Stad- en Dorp8-Alm. Rott. 1864-1874 van de
Vereeniging, Christel. Stemmen. Amst. 1850 en van het Setten8ch Dorpskronykske. Setten 1868.
Met Lublink Wedding gaf hij uit Waarheid en gevoel
in 't leven. Amst. 1337 en met C. F. E. R o b i de van der
A a, de Volksbode. Amst. 1839-1847.
Voorts heeft men van hem vertaling aanprijzende voorbericht, klaargeschriften enz.
Part. berigt.
HENDRICKX (F.RA,NciscA PETROLELLA) geboren ELSENS,
den 29sten October te Rotterdam geboren, was gehuwd met
den Vlaamschen dichter P. J. N. He n d r i c k x en overleed
te Burgerhout den 16den December 1867. Zij schreef eenige
schetsen, door haar echtgenoot. onder den titel van : Snipperuurtjes. Antw. 1371, uitgegeven.

Zie Hu ber t s, enz.
HENGEL (WESSEL ALBERTUS VAN), zoon van Jac o bus
van Hengel en Margaretha van Groen, den 12den
November 1779 te Leiden geboren, verliet in 1796 de Latijusche school, werd student in de Godgeleerdheid aldaar, in
1803 predikant te Kalslagen, in 1805 te Driehuizen en Zuidschermer en in 1810 te Grootebroek. In 1815 werd hij
noemd tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Franeker,
welk ambt hij aanvaardde met eene redevoering de elententis
disciplince theologicae bene ac diligenter pertractandis.
Hij
legde aldaar in 1817 het rectoraat neder met eene oratio de

singulari religionis Christianae vi atque eJ'acacitate ad piam
et honestam puerorurn educationem.
In 1818 verwisselde hij Franeker net Amsterdam, waar hij
eene intree-rede Meld de Religionis Christianae disciplina
verae ac nativae eloquentiae uberrima nutrice, ook vertaald
in het licht verschenen: tevens werd hij tot Concionator Athenaci aangesteld. In 1827 tot hoogleeraar in de Godgeleerdheld en Akademieprediker te Leiden beroepen, aanvaardde hij
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de eerstgemelde betrekking met eene redevoering de grammatica literarum sacrarum interprete.
Den 8sten Februarij 1832 droeg hij het rectoraat over aan
zijn opvolger, sprekende de Beligionis Christianae efficacitate
in bellum tum plane singalari, turn mazimc salutari. Van H e ng e 1 was herhaaldemalen praeadviserend lid der synode, medebestuurder van het Haagsch genootschap tot verdediging van
den Christelijken Godsdienst, Curator van bet Stolpiaansch legaar, lid der Commissie tot de Zaken der Oost- en West-In-.
disehe Kerken. Ook was hij Theol. Doctor honoris causa, lid
van het Kon. Ned. Instituut, Ridder van de Orde van den
Nederl. Leeuw, lid van vele Godgeleerde, letterkundige en
philantropische genootscbappen.
In 1849 verkreeg hij zijn emeritaat. Hij overleed den Eden
Februarij 1871. Zijne huisvrouw Anna Maria H up é, weduwe van . den Geneesheer B i e s t e r b o s to Amsterdam, schonk
hem 10 kinderen, waarvan vijf hunne beide ouders hebben
overleefd.
•Hij schreef, behalve een menigte bijdragen en verhandelingen, recension enz. in onderscheidene Tijdschriften, o. a. in
het Christelijk Maandschrift voor den beschaafde stand :
Opstel over Palestina als het beste kind tot woonplaats
voor de Joodsshe Natie.
Verhandeling over de geschiedenis van den wonderdadig
opgewekte Lazarus, door het Haagsch Genootschap met den
zilveren, en :
Verhandeling over de Hemelvaart en Koninglijke waardigheld van Jezus Christus, met den gouden eereprijs bekroond
(1807-1808).
Viji verhandelingen over de eeuwigheid der , ,graffen in Biblioth. van Theol. Letterk. Dl. VI en Dl. VII.
Hij was later aan dat Tijdschrift verbonden, gelijk ook aan
de Bijdragen tot de beoefening en Geschiedenis der Godgeleerdheid. Al wat daar in Dl. I, bl. 47-246 voorkomt over
kritiek en exegesen van het N. T. is van zijne hand en tot
elken volgenden Jaargang leverde hij Bijdragen.
Betoog dat de Doop en het Avondmaal, naar het oogrrierk
van Jezus' door alle tijaen dezer wereld moeten voortduren,
door het Haagsch Genootschap, en : over het gevoelen van
J. A. Eberhard, wegens den oorsprong van den Christelijken
Godsdienst door Teijler's Godgel. Genoots. met zilver bekroond
(1811). Hetzelfde Genootschap schonk hem in 1813 de gouden medaille voor zijne Verhand. over den invloed van de
bijzondere karakters en persoonlijke denkwy zen der Evangelisten en dpostelen op derzelver geschriften.
Bijdrage tot de Werken van het liaagsch Genoots.
1814.
Nalezing of Bilvoegse1,1861.
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Verhandeling over de Poortplanting des Christendoms van
Seltenreich, nit het Latijn vertaald en met aanteekeningen
(1816).
Gpwekking der Protestantsche Christenheid tot eene regte
gedachteni8 aan de nervorming van den •godsdienst, in eene
leerrede naar Job. X : 22, die uitgegeven is, even als daarna
zijne Toespraak of Feestrede over Ephes. V : 8 in het Licht
verschenen is in den bundel. Leerredenen, gehouden te Leeuwarden op het derde eeuwfeest der Kerkhervorming
(1818).
Redevoering over Sint Nicolaas en het St. Nicokrasfeest in
Archief voor Serkel. Geschied. van Kist en Roijaards,
Dl. III, bl. 763-798, vertaald door J. H. Co ster s. in het
Zeitschr l ft fur Historische Theologie 1840.
Redevoering ten betooge, dot de Bybel, naar de ult spraak
der geschiedenis, den weldadigste invloed op 's menschen waar
en onvergankelijk Neil heel& Amst. 1826.
Cornmentatio de bonarum communione ab antiquissinzis
Christi sectatoribus instituta in Comment. Tertiae Classis Inst.
Regii Belg. Vol. IV.
Annotatio in loca nonnulla N. T. Amst. 1824.
bastitutio Oratoris Sacri. Lngd.. Batl. 1829.
Korte Schets der Academische lessen over de Evangeliebe
diening in de Nederl. Herv. Kerk. Leid. 1860.
Geschiedenis der Zedelifice en GodsdienRtige betchaving van
het hedendaagsch Europa. Amst. 1829-1844. 4 dln. Tweede
geheel herziene druk. Leid. 1862-1864, 3 dln
Keizer Hendrik de Derde, een tafereel van 's mans deugden en verdiensten. Leiden 1844.
De Joodsche natie ten tijcle der opbouwing van Jeruzalem,
een beeld voor onze Nederlanders. Leiden 1830.
Memoria Voorstii. Lugd. Bat. 1834.
Meritorum Johannis Henrici van der Palm Commemoratio
baevis. L. R. 1840.
Levensbericht van Wilhelm Broes, in Handel. d. Maatsch.
v. Neerl. Letterk. 1858 (Levensber.), bl. 85--135.
Commentarias perpetuus in epistolam Pauli ad Philippeeses L. B. 1843.
brieven over Das Leben Jesu van D. P. Strauss, in
1817 in het Christel. Maands. geplaatst en in 1847 (tweede
veel verbeterde en vermeerderde druk) afzonderlijk verschenen.—
De heusche tegenspraak van zijn ambtgenoot 1. F. van Oordt.
(Brief aan den Hoogl. W. A. van Rengel) bleef. onheaniwoord.
Over het verband tusschen de Lie fdemaaltijden en het
Avondmaal by de oudiste Christenen, in Jaarboek voor Wetensohap. Theologie. Dl. IV. bl, 211-302.
De Leer van het Avondmaal clop. Dr. J. I. Doedfs
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Leiden
beoordeeld en deze plegligheid nader besehouwd.
1847.
Vele opstellen in de Uitlegkundige Bijdragen door v a n
Willes, later in vereeniging wet A b. Utrecht Dresse 1huis uitgegeven (D.. I, 11-111) en in het daarop gevolgde
Magazijn van Kritiek en Exegetiek door D r e s s e l h u i s en
Nier to eij er bijeengebragt.
Over de Godgeleerdheid in het algemeen en hare betrekking tot het onderwijs op 's Lands Hoogescholen in het
byzonder. Leiden 1850.
Eroeve van grondslagen voor eene nieuwe Nederlandsche
vertaling van het N. T., naar de leiddraad der vertaling
van den Statenbijbel en volgens den gewonen Griekschen tekst.
's Hertogenb. 1852.
Het wenschelyke eener Nteuwe Nederduitsche vertaling van
den Bijbel in het algemeen en van het N. T. in het bijzonder,
volgens de nu gelegde grondslagen in Christ. Maands. 1855.
De betrekking van het gevoel tot het uitleggen van den Bjbel. Leiden 1852.
Commentarius perpetuus in prioris Pauli ad Corinthios
epistolae Caput XV. 'sBocch. 1851.
Interpretatio epistolae Pauli ad Romanos primum in lectionibus academicis proposita, nuns novis curis ad editionem
parata. 's Bosch van 1854-1859 in 6 farcicoli.
Pinksterstudie over de gave der talen. Leiden 1864.
In 1824 verscheen te Amsterdam een bundel zijner Leerredenen, die nog door twee bundels gevolgd werd. Hierop
volgden te 's Hage drie bundels Nieuwe Leerredenen. Leerredenen, gehouden in de jaren 1834, 1835, 1836; Achttal
Leerredenen Amst. en Arnhem; Laatste Leerredenen, aan
mijne leerlingen van vroeger en later ty d.
Ook vindt men
onder de Acadernische Vaderlandsche Leerredenen 1831 de
Maandelijksche Leerredenen tot bevordering van Evangelische
kennis en Christelijk leven, leerredenen van zijne band. Afzonderlijk verscheen nog zijn Afscheidsrede den 16den December 1849 te Leiden gehouden.
Zie Leidsch Dagblad van 7 Febr. 1871; Nederl. Spectator 1871,
No. 7; Protest. Kirchenzeit. 1871, No. 9, 10 ; G. van Gorkurn, Los
en vast, in memaram, Hu b e rt s enz. Levensberigt; van de Mewls. v.
Ned. Letterk. 1872.

HEIJNS (Dr. STEPHANIIS PETRUS), predikant bij de Hall.
Geref. gemeeiate van Kaapstad, promoveerde 8 April 1835 te Leiden na verdediging zijner Diss. de Gregorio Nysseno. In 1833
werd zijn werk de Patrum Apostolicorum doctrina morali wet
goud bekroond. In April 1836 in zijn vaderland teruggekeerd,
trail hij op met eene rede over Rom, XII : 12, verblijd u in
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hoope. Den 21 April 1837 werd hij gedurende de ongesteldheid
van A. F a u r e, tijdelijk leeraar bij de Holl. gemeente en den 8
April 1839, na het emeritaat van J. H. van Mang e r, predikant, Hoogleeraar in de Nederl. taal en letterk. en Lector in de
Hebr. taal aan het Zuid—Afrikaansche collegie. Gedurende ruim
30 jaren was hij president van den Senaat dier instelling. Ook was
hij lid der examen—commissie tot toelating op het Theol. collegie te Stellenberg en tot toelating van kandidaten tot den
H. Dienst bij de Holl. kerk, en lid en secretaris der synode.
Hij overfeed den 27 Sept. 1873, nalatende vrouw en 4 dochters.
Zie Kerk : Cour. 12 November 1873.
REUSE (JOHANNA JACOBA), den 22sten Mei 1818 te Amsterdam geboren en aldaar den 29 November 1872 gestorven,
schreef onder den pseudoniem van Jo hana:
Bloemenkrans voor de Jeugd gevlochten. Amst. 1851.
Het leven van Jezus, voor jongelieden. Amst. 1853.
Twee Niehten. Amst. 1860.
De pleegkinderen, 2 dln. Arnh. 1864.
't Huisgezin van den Philosooph. 's Gravenh. 1867.2 din.
Thorwaidsen, een Romantisch levensbeschrijving, m, p!. Amst.
1870.

Zie Hub erts, enz.
HIRSCH IG (Dr. ANTONIUS), zoon van C h r i s t i a n u s Jacobus H i r s c h i g, predikant te Ginneken en A d r i a n a Lang e la an, werd aldaar den 16den Maart 1802 geboren, bezocht de Latijnsche school te Breda en vervolgens en om zich
voor het examen voor te bereiden, de hoogeschool te Leiden.
In 1825 promoveerde hij tot doctor in de letteren met een
proefschrift, getiteld : Annaei Senecae libelLus de Tranguillitate animi explicaius (Lugd. Bat. 1825) waarna bij corrector
aan de Latijnsche school te Franeker en in 1827 rector te
Enkhuizen werd. Hij bekleedde dit ambt tot 1856 en overleed te Amsterdam den 13den Maart 1871.
Behalve zijne dissertatie gaf hij in het licht:
Kleinigheden in rijm en onrijm 1830.
Dood en gedachtenis van Seneca, Historisch roman. Enkhuizen i 832.
Blikken in het menschelijk hart, 'mar de Brieven van Senica. Alkmaar 1834.
Eerste vijftig brieven van Seneca, vertaald met aanteeken.
Amst. 1836.
Redevoering ter gedachtenis van Dr. G. J. D. de Ronk.
Alkmaar 1838.
Aid. 1862.
Godsdienst en Zedespiegel door Skirtopodes.
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Oude liefde in nieuw gewaad, Tibullus nagevolgd.
Hoorn
1840.
Losse aanmerkingen en bedenkingen tegen C. W. Opzoomers
Kritiek over Scholten, wijsgeerig beoordeeld. Amst. 1848.
De inwijdingsrede van C. W. Opzoomer, nde wijsbegeerte
der mensch met zich zelven verzoenende," nit een •sgeerig
oogpunt beschouwd. Alkmaar 1846.
Eenige bedenkingen en wenken het hooger onderwys beGouda 1846.
treffende, voorgesteld, ontwikkeld en beoordeeld.
De Kiezers van Wolveragimminfels. Alkmaar 1848.
Tweetal verhalen. In poezig *. Schiedam 1848.
Uitboezenung bij den flood van Willem II, u Voorwaarts"
eene stem aan de Natie 1)0 de begrafenis van Willem II.
Ald. (Beide in hetzelfde jaar gezamentlijk herdrukt).
Feestzang der Natie toegezongen tegen de plech!ige, itibuldiging van Koning Willem III. Alkmaar 1849.
Het huisgezin de Groot, te Egmond aan Zee, of het vergaan der Visschers pink de Verwachting Dichterlijk Verhaat. Almaar 1849.
Eene politieke Satire of N't Is niet cities goud wat er
blinkt," benevens een Drama : de Ultra's of de intriguanten,
zoo coneervatieven als liberalen. Alkmaar 1850.
Bloemen en vruchten. Haarlem 1851.
van Oud-StudenDichterlijke toespraak by de vereew:gin
ten te Leiden op 30 Augustus 1853. (Herdrukt in de Reisbeelden en Droornen, bl. 119. Alkmaar 1853.
Ter nagedachtenis van B. Tollens. Alkmaar 1856.
Fabelen en Satyren van Skirtopodes. Alkmaar 1857.
Reisbeelden en Droomen, enz. Alkmaar 1858.
Onze onsterfelykheid gehendhaafd tegen de materialistische
Natuurkunde van ouzen tijd. Alkmaar 1858.
Vluchtige schetsen van het Kristallen paleis te Sydenham.
Alkmaar 1859.
Het Kasteel Ilampton - Court nabij Londen, in den zoiiier
van 1858 bezocht. Alkmaar 1859.
Objectieve en Subjectieve poezij. Historische,drarnatische bij
losse gedachten. Amst. 1860.
Indrulcken en avonturen op ern reis door Italie in 1861.
Schoonhoven 1862.
Nieuwe fabelen en satyren van Skirtopodes en zign Friend.
►

Amsterdam 1868.
Zie Levensb. d. Maats. v. Ned. Letterk.

1871.

HOEVEN (JAN VAN DFIR.), zoo') van Abraham van der
Hoeven en Maria van der Wallen, werd den 9denFebruarij 1802 te Rotterdam geboren, en na het privaat onderwijs van den praeceptor Ha b b e ma genoten te hebben, in
19
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1819 student in de genees- en heelkunde te Leiden. In
hetzelfde en het volgende jaar werd hij door de Leidsche,
Groningsche en Utrechtsche Academie met het gouden eermetaal
bekroond en in het laatstgemeide jaar begon hij eene verhandeling te schrijven over dat zondellinge dier van NieuwHolland, het vogelbekdier, in de Fransche taal met af beeldingen
van zijne hand, welke in de Acta van de Leopoldinische-Carolingische Akademie werd opgenomen en hem reeds in Nov. 1822
tot lid van dat oude en vermaarde Genootschap deed aannemen. In November 1822 werd hij Math. Mag. et. Phil. Nat.
Doctor, na verdediging eener Diss€rtatie de Sceleto piscium.
Kort hierop werd hij tot custos honorair aan 's Rijks-Museum
van Natuurlijke Ristorie aangesteld. Intusschen zette hij zijne
studie in de geneeskunde voort en promoveerde in 1824 op
eene Dissertatio pathologica inang. de Morbis aurium auditusque, bezocht hierop Parijs en een gedeelte van Duitschland en zette zich, na zijne tehuiskomst, als praktiserend arts te
Rotterdam Leder, hield tevens tweemaal 's weeks lessen in de
botanie voor Apothekers-leerlingen en werd lector bij het
Bata:ifsch Genootschap van Proefonderviudelijke Wijsbegeerte.
Zijn verbliJf te Rotterdam duurde kort. Reeds in den aanyang van 1826 ontving hij zijne aanstelling als buitengewoon
hoogleeraar in de Zoologie te Leiden en aanvaardde die be-.
trekking met een oratio de deligenti veritatis studio, praecipua naturae interpretis dote,
Later werden hem ook de
mineralogie en geologie als leervakken toegewezen. In 1831
wees hij een beroep tot gewoon hoogleeraar in de geneeskunde
te Groningen af, es eerst in 1835 werd hij tot gewoon hoogleeraar te Leiden en in 1858 tot opperdirekteur van het
Museum van Natuurlijke historie benoemd. Hij was Ridder der
orde van den Ned. leeuw, Kommandeur van de Zweedsche Poolster, ridder van den Zahriger leen w van Baden. Onder de
zeer talrijke buitenlandsche Genootschappen waren er velen,
waarvan het lidmaatschap slechts zelden of bij uitzondering
aan vreemdelingen gegeven werden. Tot de lange lijst zijner
lidmaatichappen behoorde ook die van de Kon. Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam. Hij overleed den 10den
Maart 1868. Hij huwde Anna van Stol k, in 1841 overleden. Van zijne kinderen waren slechts twee dochters overgebleven.
Hij gaf in het licht :
Inleiding tot de Entimologie of Grondbeginse van de Nat.
Geseiedenis der lnsekten, door W. Kirby en II, Spence,
M. pl. Naar den vierden druk nit het Eng. vert. onder opzigt
van J. v. d. H. Rotterd. 1828-1829.
kolas ad illustrandas colonis niutaliones in charneleonte.
L. B. 1831. 4e Cum. tab. V.
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Recherches sur l'histoire naturelle et i'anatonzie des Litman. Avec planches 1818. 4°.
Beknopte handleiding tot de Natuurlijke Geschiedenis van
het Dierenrijk. Haarl. 1830. Eat 2de verb. drttk verscheeu
te Leiden in 1862 onder den titel Leerboek der .Dierkunde
ten dzenste van het 1Ifiddelbaar Onderwijs. De Atlas,
die
daarbij behoort, in 1865 overgezet in het Duitsch en Engelsch.
BiOrogen tot de Nat. Geschiedenis v ;n den Negerstam.
Met platen. Leiden 1842. 4°.
Eenige. bedenkingen over G'eneeskundig ovderwijs.
Leiden
1842.
Oratio de aucta et emendata Zoolog;a post Linnaei tempora. L. B. 1843.
Bydragen tot de Kennis van de Le inuridae of Pi osi ► ii.
Leiden 1844, fol. m. 3 pi.
Schets der Naluurlijke Geschiedenis van den mensch, ten
dienste mijner lessen ontworpen. Leid. en Amst. 1844.
Herinneringen aan een reis mar Stokholm, ter gelegenheid
van de vergader. der Seandinuvicbe naiwironderzoekers
in
July 1842. 2e verb. dr. met Bijlag4n vertu. Amst. 1845.
Redevoeringen en Verhandelivgen. Amst. 1846. In het . Hgd.
overgezet. Ergebnisse der .Natunforchung fur das Leben. Vortrdge and Abhandlungen von J. van der Hoeven. Berlin 1848.
De vera comparatae anatomiae indole. L. B: 1848.
Gaan wij eene nieuwe barbaarchheid te genzoet? .Eehe voorspelling van Niebuhr. Leid. en Amst. 1849.
Bengt omtrent het oaf vedeende ontslag als Opperdirekteur van 's Milo Museum van Natuuriglee Ilistorie te Leiden.
Amst. 1860.
Catalogus craniorum diversarum gentium quae
Lugd. Bat. 1860.
Eenige mededeelingen omtrent de voorwaard(n tot verifyging der bevoegdheid tot beoefeninq der rieneesk. die bui tenslands vereiseht worden. Haar ► ew 1862.
Llandboek der Dierkunde. 2e vertu. en verb. drukr Amst.
1851-55, 2 dln. In 't Engelsch vertaald door W. Clark
m. pl. Cambr. 1856. 2 vol. Bifi Voegselen en Aannie .kingen
tot het klandboek enz. Amst. 1856.
Over het geslacht Icticyon van Lund Cynaticus Gray.
Ihtgeg. door de Kon. Ned. Acad. van Wetens. Amst. 1855. 4°.
Tabala regni guam secundurn alterum enchiriditi sui ZoOlogici editionem in auditoris 11814M scripsit. Lugd.
Bat. 1856.
Bijdragen tot de ontleedkundige kennis aangaande Nautilus Pompilius, vooral net betrekking tot het man ► ekk dier.
Uitgegev. door de Kon. Ned. Acad. d. W. Amst. 1856. 4 °.
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Het 3de deel der geheel vernieuwde uitgaaf van Uilkens
Prolmaaktheden van de Schepper en zijne schepselen beschouwd,
hetwelk in de Natuurlijke geschiedenis van het dierenrijk bandolt. Leeuw. 1857.
Over &atuurkundige Theories =trent de verschijnsels van
het Leven en bepaaldelijk over Darwins Tfieorie aangaande
het ontstaan der soorten, door W. Hofkin s. Uit het Eng.
Haarl. 1860.
Annotationes de drotnade ardeola Payk. C. Tab. Dreedae.
1866. Philosophia Zoologica. L. B. 1864.
Ontleed- en Dierkundige Bijdragen tot de Kennis van der.
Menobranchas, den Proteus der meren van Noord-Arnerika
Leiden 1867, m. platen.
Ook gaf hij behalve een menigte redevoeringen, kleinere opstellen, biegraphien, vertalingeo, recension in verschillende Genees- en andere ook door hem geredigeerde tijdschriften, zoo als
in Vaderl. Letteroef. ; N Verb. van het P7ov. ZTtr. Genoots.
D. III ; Alg. Kunst- en Letterb. ; Magazijn voor W. K. en Lett.
uitg. door N. G.. van Kampen; Bijdrag. tot de Natuurk. Wetens. ; Tiidschrift van Nat. Geschied. en Physiol. uitgev. door
F. v. d. H. en W. IL de Vriese; Het Instiiuut, Werken van
het Kon. Ned. Inst. ; Verslag en Mededeel. der Kon. Akad.;
Tjdschrift voor Entomologie, onder redactie van J. v. d. H.,
0. Verloren en J. C. Suellen van Vollenhoven ; Album der
Nature enz.; Archives Neerland. des Sciences ex‘. -cctes et naturelles, publiees par la Societe Holland de Harlem ; Isis,
Encyclop. Zeitung ; Archiv. far Aced. u. Archiv.
far Naturgesch. ; Froriep's Nene Notizens ; Magasin de
Zoologie ; Annales des sciences naturelles ; Annals and Magazine of Natural History; Acad. Leop. Carol. Nat. Curioss.;
Reports of the British Association for the advancement of
enz. enz.
Science; Societd d'Hist. Natur. de Straatsbourg,
Zie Jaarboek d. Kon. Akad. van Wetens. 1868 ; Leven8ber.d, Maats.
v. Ned. Letterk. 1870; Ned. Spectator 1860; Leydsche Cour. 13 en 16
Maart 1868; Bilderdijk, Kretelz. III bl. 129 en in Kompleete Werken III, bi. 315; Album der Natuur 1863,b1.161; Prof. H. Weleker
in Archly. fur Anthropol Jahrg. 1868, II, p. 146 seqq. ; Groshans,
Journ. of Anthropolog. 1870, p. 70; Lessona, Cenni biografici intorno
a Giov. van der Hoeven in Alli Acad. Torino 1867-1868, III, 420;
Hubert's enz. Annales Acad. L. B1 1870.
HOEVEN (CORNELIS PRUYS VAN DEB, oudere broeder van den
vorige, den 13;len Augustus 1792 te Rotterdam geboren, werd
na de kostschool te Noordwijk en de Erasmaansche school
bezocht te hebben, in 1812 student in de medicijnen te Leiden en behoorde tot de compagnie vrijwillige jagers, die in 1815
deel namen aan den bevrijdingsoorlog. Hij vestigde rich na zijne
promotie tot Medicinae doctor te Rotterdam, werd vervolgens

293
van 1824 buitengewoon, later gewoon hoogleeraar in de geneeskunde welk ambt hij vervulde tot kort voor zijn dood.
Hij was een der uitstekendste geneeskundigen en sehrijvers
van zijn tijd. Hij overleed op den 5 December 1871.
Hij schreef:

Dissertatio de Constitutionis epidemicae doctrina

(10 Nov.

1816) L. B. 1816.

Chrestomathia Hippocratica. De1phis 1824.
°ratio de Simplicis sensu medicinae cultoribus imprimis
excolendo. (4 Dec. 1824), in Annal Acad.
Historische lessen over de Cholera. Leiden 1832.
India derciplinae pathologicae. L. B. 1832.
De Arte niedica. L. B. 1838-1810.
Oratio de Instutione Academica, habita D. VIII m. FeL. B. 1840.
bruari ?num magistratum acadernicurn deponeret.
Opmerkingen en aanmerkingen op de stukken, betrefende de
herziening der .qeschiedk. wetter en verordeningen in 18411842. Leiden 1842.

Historia medicinae. L. B. 1842.
Historia morborum. L. B. 1846.
Historia medicamentorum. L. B. 1847.
Anthropologisch onderzoek. Leiden.
I. _Pathologisch Anthropologic 1851, 2e dr. 1854.
II. Historische Anthropologic 1852, 2e dr. 1855.
III. Klinische Anthrogologie 1853, ed. 2. 1855.
VI. Ohristelijke Antropologie 1853, 2e uitg. 1855, 3e 1856.
Levens-Studien. Utrecht 1857.
Academieleven. Utrecht 1866.
In Geneesk. Bijdragen door C. P r u y s van der H o e v e n,
J. Logger, C. G. C. Reinwardt en G. Salamon.

Uittreksel uit echte bescheiden wegens de ziekte op Java,
inzonderheid wegens de febris endemica Bataviae. D. I. 1826.
Gedachtenis over de studie en het onderwijs der Geneedkande. D. IL 1828.
1826
Nod verslag v,,n de ziekten, welke van Septembor
tot Jung 1827 in het Nosocomicurn Academicurn te Ley6en
zijn waa•genomen.
Over het belang en de voordeelen eener Klassieke vorming
voor den toekomstigen geneesheer.
Eenige waarnemingen gedaan in het Nosocomium Academicum te Leyden.
Hij was mederedacteur van het Tijdschrift voor algemeene
Eerste en
Gezondheidsregeling en Geneeskundige politick.
Tweede Jaargang 1 853 en 1854. 's Gravenh. 1855.
Zie Annales Acad., Lugd, Bat. 1870; Levensb. van J. van der Hoeven en Levensb. de Meats. van Ned. Letterk. ; Iluberts en Acedemieleven.
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HOEVEN (MARINUS DES AMORIE VAN DER), Z0011 van
Abraham des Amorie. van der Hoeven, toen predikant te Rotterdam, later boogleeraar te Amsterdam, werd den
20sten Februarij 1824 te Rotterdam geboren, begon zijne
letterkundige studien te Amsterdam en voleindigde ze te Leiden, wattle hij, na verdediging zijner dissertatie de nonnallis
locis veterum scriptorum, doctor in de letteren, en later, na zijn
verdediging zijner dissertatie de Fastis secundum legem XII
tabularum, doctor werd in de regtsgeleerdheid, welk vak hij
onder de Amsterdamsche hoogleeraren den Tex en v a n
Hall beoetend had.
Na zijne promotie vestigde van der Hoeven zich als
advokaat te Amsterdam en bleef zulks totdat hij in 1848,
in plaats van van Hall, aldaar tot hoogleeraar in het
Romeinsche en hedendaagsche burgelijk regt werd benoemd,
welke betrekking hij met eene oratio de arte gerendi muneris professorii aanvaardde. Hij overleed den 13den October 1868.
„Van der Hoeven was een man, die' zich door zijne geheel eenige genialiteit evenzeer boven -het gewone peil der
menschen verhief, als hij zich door zijne eigenaardige 'evens-.
opvatting van hen ohderscheidde. Weinigen schenen, zoo als
hij door de edelste gaven van verstand en hart geroepen om
zelf het• reinste geluk to smaken en anderen tot zegen te
verstrekken, en toch was bij weinigerk de werkelijkheid zoo
verre van het ideaal verwijderd. Steeds naar waarheid zoek'ende, zonder ooit bevredigd te worden, voud hij in het leven
niets dan eene aanhoudende worsteling totdat hij eindelijk,
naar ligchaam en ziel beide geknakt, in den strijd bezweek."
Als letterkundige schreef hij, kort na zijne promotie, nog
in 1845 eene Studie over de SCholien op Virgilius, in d'e
Symbolae literariae opgenotnen en in 1846 eene Epistota ad
virum doctissimum W. H. L. Suringar de Doaati Commen
tario in Virgilii Aneneida. Zijue verdere literarische studien,
emendaties op Gajus en dergelijken dragen meer een rechtsgeleerd karakter.
Zijne rechtsgeleerde geschriften zijn niet van grooten omyang. De- Nederlandsche Jaarboeken (Nieuwe Bijdragen) bevatten sedert 1846 jaarlijks kleine opstellen over verschillende
onderwerpen van zijne hand. Onder de Mengelingen eener
verzameling, die onder den naam van Amsterdamsche Regtspraak werd uitgegeven, vindt men 5 opstellen, die in 1852,
tegelijk van hem met eenige opstellen van zijn vriend M. d e
Vries tot een afzonderlijken bundel verzameld en herdrukt
zijn. Eindelijk #ermelden wij eene brochure, in 1856 gesch re yen tot beantwoording der vraag : Kan een Nederlander,
in Nederlanseh Indie metterwoon gevestigd, in personeele
reclatzaken, wanneer de eischer op het grondgebied van het
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rijk in Europa woont, voor de rechtbanken van het moederland gedagvaard worden ?" Waarop in hetzelfde jaar, in den
vorm van een . brief aan Van der Hoe v e n, door F. F. K a rseboo rn geantwoord. is. In de Gids van 1853 plaatste
hij een opstel over de regten van schrijvers. Van zijne godsdienstige en wijsgeerige werkzaainheden getai gen, nehalve
een paar opstellen van geringen omvang, zijn geschrift over
het wezen van de godsdienst haren invloed op het staatsbestuur (1854) en de talrijke redevoeringen in de jaren 1852,
1855 en 1856 over allerlei onderwerpen en op allerlei plantsen uitgesproken. De eerste plaats onder deze komt toe aan
de beroemde reeks van voordrachten in den winter van
1854/1855 over de qeschiedenis der wijsbegeerte in helix
Meritis gehouden.
Zie zijne biogr. door P. H. F ei th in Levensb. d.. Maats. v. Ned.
Letterk. 1870 ; Q u a c k, M. des Anzorie van der Hreven in De Gids,
1869, HI, 177, 369; F r a n c k e n, ook eene herinnering aan M. v. d.
H. in Gel. en Vrijh., HI, 1869, 614; P. Pet, Nekrologie van en z.
in Vox Stud. 1869, IV, 368.

HOFFMANN VAN FALLERSLEBEN

(AUGUST HEINRICH)

verdient vermelding, dewijI verdienstelijk heeft gemaakt
omtrent ooze taal- en letterkunde. Hij werd den Men April
1798 te Fallersleben in het Mecklenburgsche geboren en bezocht in 1821 ons vaderland om zich bekend te maken met
de overolijfselen onzer Middeleeuwsche letterkunde, waarvan
hij een uitstekend beoefenaar was. Later bezocht hij ons
land ten tweede male. Hij was sedert 1830 buitengewoon
en sedert 1831 gewoon hoogieeraar te Breslau, doch werd
in 1842 wegens zijne liberale beginselen van zijn post ontzet.
In 1860 was hij bibliothecaris der bibliotheek van het vroegere Benedictijner klooster te Corvey aan den Wezer, waar
hij den 19 Januarij 1874 oversleed.
Aan zijn verblijf in Holland danken wij zijne Horae Belgicae, 12 d. Breslau en Leipzig 1830-1862, inhoudende:
Uebersicht der mittel-niederiandischen Dichtung, Hollandiseize Volklieder (van deze verschenen een 2e uitgave in 1857
en 1858).
Floris ende Blanchefloer, Ca;rel ende Elegast, Lantsloot,
eiut ende Montalbaen (1837),
ende die scone Sandryn, Rm
Spelen, Glossarium Belgicurn (2e (Jr. 1856) ; Altniederliindsche Lieder des XV Jahrhunderts (1854); Antwerpener
Liederbuch von 1544 (1855); Bruchstacke mittelnie4erltindischen
Gedichte, nebst Loverkens. (1862).
Unpolitische Lieder. Hamb. 1840.
Alemannische Lieder nebst Worterklarung and einer allomi
Grammatik. Mannheim.
Greyslaer, a Romance of the illohitwk. New-York 1840. 2 dl.
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Uebersicht der mittel-niederleindschen Dichtung.

2e Ausg.

(florae Belgicae, S. I, p. 11). Hanover 1857.
Braunschweigisches Namenbichlein, Braunschweig 1867.
Mein Leben. Hanover 1868, 6 Bde.
Ook vindt men Bijdragen van hem in den Kunst- en Letterbode van 1821 en 1822.
HOLTROP (JOHANNES WILLEM), zoon van Ja n Steven
van Esveldt Holtrop en Catharina Brouwer,
werd den 20sten Junij 1806 te Amsterdam geboren, ontving
het eerste oncierwijs van Van der V ij v e r, vervolgens
privaat-onderwijs in het latijn van Dr. Bakker, doorliep
de verschillende klassen van het Amsterdamsche Gymnasium, studeerde van 1823 tot 1829 aan het Athenaeum
zijner geboortestad verdedigde een zeventiental
Theses
en hield zich met letterkundigen arbeid bezig. In 1830
ontving hij zijne eerste aanstelling bij de Koninklijke
Bibliotheek te 's Hage, waaraan hij gedurende zijn geheele leven zijn beste krachten gewijd heeft. In het volgende jaar werd hij onder-bibliothecaris en in 1836 Biblithecaris. In hetzelfde jaar was hij een der medestichters
van een wetensehappelijk Leesmuseum en begon hij met Dr.
G. Simons en Dr. W. G. S c h e y het Driemaandelijksch
Tijdschrift in het licht te geven, waarvan in 1838 het 4de
of laatste nummer verscheen, en waarin eenige recensien van
zijne hand voorkomen. Ook werkte hij krachtig mede tot
bet oprichten van een concert te 's Hage, onder de zinspreuk:
In 1840 werd hem opgedragen de
Lie fde tot de toonkun8t.
bijzondere bibliotheek van Koning Willem I op bet Loo, in
1849 die van Primes Marianne op haar buitengoed Rusthof onder Voorburg te ordeuen. Ook werd hij, in plaats van
Mr. J. C. de Jong e, directeur van het Dagblad van 'a Gravenhage, en Willem III benoemde hem tot intendant van den
Koninklijken Schouw burg. Ook ordende hij en werd hij hoofdIn
bestuurder van het Museum Meermanno-Westrenianum.
1852 .werd hij lid der zoogenoemde Vattemare Commissie en
van 17 Junij tot 14 September 1858 nam hij de betrekking
waar van direkteur van het Koninklijk Kabinet van gesneden
steenen, penningen en munten. In 1856 verscheen zijne
bibliographisch naauwkeurig besehreven beschrijving van de
wiegendrukken, in de Koninklijke Bibliotheek bewaard, alsmede van de Nederlandsche incunabulen van het Museum
Meermanno- Westrenianum, en vervolgens een Atlas tot dien
Catalogus, bevattende de afbeelding van al de lettersoorten,
de drukkersmerke-a, de houtsneden en vignetten van die ge-

denkteekenen uit de eeuw, welke de boekdrukkunst zag ontstaan.
In 1868 verkreeg hij zijn pensioen en overleed den 13den
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Februarij 1870. Zijn huwelijk met J. H. A. W. C a m pb ell bleef kinderloos.
Hij gaf in het licht :
Paul of de gevolgen van vlgt., uit het Fr. m. pl. Amst. 1819.
Theses. Amst. 1829.
De vorm,ing van den Bibliothecaris, uit hetHoogd. Gray. 1832.

Catalogue Librorum qui in Bibliotheca Regia Hagana partim in duplo, partim in triplo inveniuntur.
Hagae Comst. in
typogr. regia 1838. 8°.

Levensberigt van de Baron van Westreenen van Tielandt
in de Levensberigten d. Maats. van Ned. Letterk.

1849.

Catalogue libroram saeculo IV() impressorum quotquot in
Bibliotheca regia Hagana asservantur. Hagae Comst. 1856. 8 0 .
Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzieme
siecle. — Collection de facsimiles d' apres les originaux conserves a la Bibliotheque Royale de la Haye et ailleurs, pubade avec l' autorisation de Son Excellence le Ministre de
l' Interieur. La Haye in folio. De eerste aflevering in 1857,
de een en twintigste met een geheel omgewerkten tekst en
register in 1868. Het geheel omvat, behalve den tekst, 130
platen met facsimiles en eerie kaart.
De uitvznding der boekdrukkunst, in Spectator.
1869.

Confessionale ou Beichtspiegel nach den zehn Geboten,
reproduit en facsimile d'apres l'unique exam plaice conserve
au Museum Meermanno-Westrenianum par E. Spanier. Avec
une introduction par J. W. H. La Haye 1861.
Thierry Martens d' Alost. — Etude bibliographique.
La
Haye 1867. 8°.
Zie Ned. Spect. 1870, 65; Levensb. d. Kiwis. v. Ned. Letterk.
Serap. 1870, 73.

1870;

HONIG (JACOB), zoon van Jan Honig en A n t j e V e rm e u 1 e n, werd den 5den Mei 1816 to Zaandijk geboren.
Hij verbond zich aan den papierhandel der firma J. H o n i g
en Zoo n. Later stood hij mede aan het hoofd der Zaanlandsche assurantie maatschappij en in zijn laatste levensjaren
was hij Burgemeester van Zaandijk. Hij was een verdienstelijk
oudheid- en letterkundige en overleed 14 November 1870.
Hij schreef :

Adriaan en Margaretha of de heldendood van Sebastiaen
de Lange. Amst. 1838.
Catharina Herman en de Watergeus. Aid. 1841.
Romantische Tafereelen aan de Geschiedenis der Zaanlanden ontleend. 2 Dln. Zaandijk 1842.
Nicolaas Ruichaver, of Geloof, liefde en vaderland. 2
Dln. Amst. 1846.

Meijndert Mennes van der Thijnen of de verovering van
Coevorden. Aid. 1846.
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Geschiedenis der Zaanlanden. Zaandijk 1849. 2 Dln.
De Hollanders in Brazilie of Lotgevallen van kapitein
Alderik. Amsterd. 1851. 2 Din.
Truydeman en zijn will, novelle. 41d. 1852.
De wraak eener Huishoudster. Ald. 1848.
De jonkvrouw van Sonnevelt. Ald. -1854.
Beschrijving van het bezoek van Willem III to Zaan'lam.
Zaandam 1859.
De vlag der 1nguisitie of Hoorn in 1565-1573. Haarl.
1859. 3 DID.
Hist. Oudheid en Lederkundige Studien. Zaandijk 1866—
1867: 2 Din.
Hij leverde grootendeels den inhond van het door hem
geredigeerde Zaanlandscli Jaarboekje, 1841-1856. Voorts
vindt men bijdragen van zijn pen in proza en poezy in
Rozenknoppen. Tijdschrift voor de Ned. jeugd ; de Memoribron, Tijdschrift voor jonge lieden, Nederlandsch Magazijn,
ICeur van Schets en Luim, Nederlandsch Museum, Almanak
voor Holt. Blijgeestigen, Noord-Hollandsche Folks Almanak,
Almanak voor het schoone en goede, Ned. Folks Almanak,
Juventa, Almanak aan het schoone geslacht toegewijd, Mitseum voor jonge lieden, de llonigbij, Europa, Nederland,
Algemeen Weelcblad 1856, Charitas, Oude Tijd
Navorscher.
.

,

• Zie Levensber. d. Maat$, van Ned. Letterk,
blad van 's Hage, 29 Nov. 1870.

1871; Huberts enz, Dag-

HOORN (PAUL THEODORE VAN), zoon

van Paulus God .-

friedm.nwthouerLidnJaeThodo r e Willer, werd aldaar den 27sten Februarij 1811 geboren. Na tehuis onderwijs genoten te hebben, werd hij in
1828 student te Leiden, en den lsten Julij 1837 tot doctor
in de beide regten gepromoveerd. Sedert gaf hij zch des
winters te Leiden en des zomers op zijn landgoed Adegeert
onder Voorschoten aan belletristische studien over en menige
beschouwing over 't een of ander punt, behoorende tot het
gebied der fraaije letteren, of van artistisehen aard, werd
door hem in 't een of ander tijdschrift geplaatst, als ook in
de Noordbode, een dagblad toen onder redactie van C. G.
With u ij s. Hij was lid der Maatschappij van Letterk uncle
en overleed den 9den Nov. 1862.
Hij gaf een levensschets van zijn vader, die in de Leven3berigten ,der. Maats. v. Letterk. (1851) is opgenomen en het
werk Voyage imaginaire.
Zie Levens& d. Maats. van Ned. Letterk.

1863.

werd . den 2den Aug.
1782 te Ginneken geboren, den 13den Dec. 1808 als
priester gewijd en weinig tijds later professor awl het SemiHOOYDONCK (JOHANNES VAN)
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narie op den IJpelaan te Hoeven, waarvan hij den 19den
Mei 1817 president weal, welke hooge betrekking hij ongeveer tien jaren later verwisselde met die van administrator
apostolisch van het dekanaat van Breda. Den 14den Nov.
1842 werd hij tot bisschop van Dardanie i, p. en den 4den
Maart 1853 tot bissehop van Breda benoemd. Hij overleed
24 April 1868 te Hoeven.
Zie Bolt. Courant 29 April 1868.

HOPPENBROUWERS (JoHANNEs FRANCISCUS), den 16
April 1819 te Hage geboren, was leerling van A. S c h e 1 fhout in de schilderkunst, Hij schilderde landschappen : de
stoffaadje zijner groote schilderijen dankte hij aan C. R ochusse n. Gevoel van kleur stood bij hem op den voorgrond. Leed zijn werk sours aan oppervlakkigheid, in het
teruggeven van details, aan mindere naauwkeurigheid in de
vormen, deze gebreken wist hij vaak te herstellen door rijkdom van kleur, door verrassende tegensteiling van licht en
bruin. Ook zijne teekeningeu zijn fraai. Hij overleed den
18 Julij 1866.
Zie Immerzeel. HOUTEN (ANDRIEs LOURENS AKERSLOOT VAN), 11 it een
aanzienlijk geslacht gesproten, werd op den 8 Maart 1794
te Boorubergum, Grietenij Smoollingerland, in Friesland geboren
en begon zijn loopbaan als eleve op de Koninklijke
Hollandsche militaire school in 1808, werd in 1810 adelborst bij de lijfwacht te voet, ging als velite in Franschen
dienst over bij het 2de regement garde-grenadiers en werd
in 1811 benoemd tot Zen luitenant bij het 129e regement
infanterie van linie, bij welk regement hij in 1812 tot len
luitenant bevorderd werd. In dien rang in 1813 overgegaan
bij het 127e regement infanterie van linie, keerde hij den
29 Mei 1814 naar zijn vaderland terug en werd in Nederlandschen dienst geplaatst als le luitenant bij het 2e bataillon infanterie van linie. In 1816 werd hij kapitein bij het
18e bataillon infanterie nationals militie, in 1831 gedetacheerd als kommandant van het 3e bataillon der afdeeling
mobiele Utrechtsche schutterij, in welk jaar hij tot majoor
benoemd werd bij de 9e afdeeling infanterie. In 1.845 werd
hij bevorderd tot luit.-kolonel en in 1847 gepensioneerd met
den rang van kolonel. Hij maakte in 1812 den veldtocht
naar Rusland, in 1813 dien in Pruissen mede, was in 1814
bij het beleg van Spandaw, in 1814 bij dat van Wezel, in
1815 bij den slag van Waterloo en den veldtogt in
Frankrijk ; in 1830-1831 Luaakte hij deel uit van bet mobiele leger, bij gelegenheid van den opstand in Belgie.
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Bij den slag van Waterloo en den opstand te Brussel werd
hij gekwetst. De geschiedenis vermeldt zijn dapper gedrag
in den slag van Waterloo. Hij was ridder van de Militaire Willemsorde, van de orde van den Nederlandschen Leeuw,
van de orde van Stanislas enz. Hij overleed in October
1868.
Part. berigt.
HUGENHOLTZ (PETRUS ARNOLDUS CONRADUS) was de
zoon van P e t r u s Conradus H. predikant te Bentheim en
daar geboren, studeerde aan de hoogeschool te Groningen,
werd in 1744 proponent en in 1748 te Ihselstein beroepen
tot adjunct van Johannes Hooykaa s. Na diens overlijden
volgde hij hem op in 1751 en overleed den 26 Januarij
1797, oud 73 jaar. Hij was gehuwd met Elizabeth
Ca t h a r i n a Hooykaa s, dochter van zijnen voorganger, waarbij hij 13 kinderen verwekte, waarvan in 1782 nog
5 zonen en 1 dochter in leven waren. Hij schreef :
Verklaring over de Prophetie van Jona, Utrecht 1777,
gr. 8°.
De XXV Psalm verklaard en toegepast, Utrecht 1784. 8°.
Part: berigt.
HUIJSER (Mr. HENDRIKUS CORNELIUS), zoon van J a n
Huijser en Johanna Elizabeth Swaan, werd den 6den
December 1865 te Amsterdam geboren, bezocht het Gymnasium en de Hoogeschool te Leiden en promoveerde in 1833
in de regten met een proefschrift de ab8entium juris dJe-

r3ntia inter Codices Francicum et Neerlandicum novissitnum.
Vijf jaren daarna (1838) werd hij burgemeester van Soeterwoude, na in 1835 tot tweede plaatsvervanger bij het Kantongeregt te Leiden benoemd te zijn. In 1843 ontving hij
zijne aanstelling tot eersten ; in 1853 verwisselde hij die
betrekking met die van griller bij hetzelve.
Huijser beoefende van zijn jeugd of de poezy en plaatste
eenige dichtstukjes in verschillende jaarboekjes. De Maatschappij van Nederl. Letterkunde benoemde hem tot lid.
Hij overleed den 15 September 1865.
Men vindt zijn autobiografie onder de L6vensberigten d.
Maats. v. Ned. Lanark. van 1866.

I.
INGENHOUSZ (A. J.) werd den 4 Mei 1766 te Breda
geboren, genoot aldaar zijn wetenschappelijke opleiding, ging
van daar naar de Leidsche Hoogeschool, doch was uithoofde
zijner zwakke gezondheid verpligt zijne studien te staken.
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In 1793, na het innemen der stad door de Franschen, werd
de tot dien tijd toe bestaan hebbende stedelijke regering
ontbonden, en de generaal-commandant hield zich dadelijk
onledig met het organiseren van een nieuw stadsbestuur, dat
fungeren zou onder den naam van Municipaliteit. De generaal bond hem het presidentschap er van aan ; herhaaldelijk
weigerde hij die betrekking. Op verzoek van eenige goede
ingezetenen, en in het belang der stad zelve aanvaardde hij
hear eindelijk bekleedde haar zeven jaren en bedankte
in 1802 ten gevolge zijner benoeming tot lid van het depar
tementaal bestuur van Brabant. In 1795 tnaakte hij deel
uit eener cornmissie uit de voornaamste ingezetenen van
Noord-Brabant, die zich te 's Hertogenbosch geconstitueerd
had, ten einde te bewerken, dat ook dit gewest deel zou
uemen aan de vertegenwoordigirg die te 's Gravenhage tot
bet vervaardigen eener constitutie zou bijeen komen. In
1791 werd hij commissaris van het Fransch militair hospitaal te Breda, in 1802 lid van het Departement Brabant,
en het ressort Breda.
In 1814 werd hij verkozen tot provisioneel directeur der
directe en indirecte belastingen van het departement der
monde van de Maas en mede verkozen tot arrondissements
en militie commissaris van het district Breda en tot lid der
Provinciale Staten van Noord-Brabant. In 1818 werd hij
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en der commissie van landhouw. In 1829 door zijn zelfstandig stemmen als volksvertegenwoordiger tegen de begrooting van dat
jaar, werd hij als district-commissaris eervol ontslagen.
In 1830 werd hij lid der Commissie van bezuiniging, in
1837 opnieuw benoemd, doch in 1839 op zijn verzoek ontslagen. Hij had een fielder verstand en veel finantieele
bekwaamheden. Hij was ridder van de orde van den Nederl. Leeuw en overleed te Breda in 1860.
Part, berigt.

ITTERSUM (RuDoLPH vAx) of Roelof v an Ittersum
tot Nij e n h ui s was van 1380-1393 Redituanus of Landrentmeester van Salland, toen eene aanzienlijke betrekking en
Leenman van het Sticht. Hij stond den bisschop in zijne oorlogen
herhaaldelijk met aanzienlijke geldsommen bij. Verschillende
malen wordt hij tevens vermeld als Burgemeester van Zwolle,
tijdens de bekende onlusten aldaar in het jaar 1416 *). Hij
was gehuwd met Margaretha van Tydencampe,
dochter van Heer Gerard en was hoofd van den tak der
*) Manuscript van Willem Nagge op het Ouckdrchief te &walk
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Ittersums tot N ij enhui s. Gelijkertijd met hem bestond nog den tak der Ittersums van de Leemcule
en anderen.
Hij was vader van Johan van Ittersum tot Nijenhuis, Licentiaat in het Keizerlijk regt, gedurende meer dan
50 jaren Raad van twee opvolgende Bisschoppen, van 1457-1464 Landrentmeester van Sallandt, in 1464 gestorven.
Zie D u m b a r, Anal. II 445; van Hattum, Gesch. van Zwolle;
W. Nagg e, dl. VI fol. 386 ; Tegenw. Staat v. Overijssel, d. III, 430,
477, 527, 533, 538, 549.

ITTERSUM VAN NIJENHUIS (WOLPHGANG of WOLPH
VAN), zoon van Johan en Agnes van Campherbeke,
werd in 1467 door zijn zwager Wolter van Keppel
verraderlijk overvallen en gevangen genomen. Toen daarop
de Zwollenaars, bij wie hij zeer gezien was, Kampen en
Deventer, de Bisschop van Utrecht en de Hertog v a n
Gelder zijne partij kozen, liet Keppel hem in 1466
los om zijne zaak te Zwolle te bepleiten, onder belofte zich
op de eerste oproeping weder gevangen te stellen. Korten
tijd hierna aan zijn woord gestand willende doen, werd hij
hierin geweldadig door de Zwollenaars verhinderd en hielden zij
hem tot alle zekerheid in een,, schoon gemak kelijke, gevangenis
te Zwolle, waarin hij bleef tot den dood van W o 1 t e r van
Keppel (1483) toen hij zich van zijn eerewoord ontslagen
kon rekenen : ook zijne vrouw Machteld Elizabe van
Munster deelde vrijwillig zijn kerker.
ITTERSUM TOT DIEPENFIEI1V1 (RUDOLPH VAN), zoon
van W- olphert van Ittersum tot Gerner, broeder van
Johan van Ittersum tot Lenthe, schenker van den
bisschop van Utrecht, ve•Or 1511 burggraaf van Coevorden
enz. Hij kwam in den oorlog der Overijsselschen tegen
Hertog Karel van Gelder (1521) aan het hoofd der
Kampers en Vollenhovenaren de belegerde stad Hasselt te
hulp en noodzaakte de Gelderschen tot de vlugt. Ook onderscheidde hij zich in den oorlog tusschen den Bisschop
van Utrecht en tegen die van IJsselstein.
ITTERSUM TOT DEN LEEUWENBERG (HENDRIK VAN),
broeder van den vorige, was sedert 1687 Kolonel van een
regement cavailerie. Hij onderscheidde zich door bijzondere
dapperheid en beleid o. a. in de veldslagen bij Fleurus
(1690) en NeerwiLden (1693). In 169.1 wordt hij vermeld
als Sergeant-Majoor-Generaal van al de kavallerie van den
Staat, en 28 October 1694 als Luitenant-Gencraal. Hij was
gehuwd met Cornelia van Welderen en overfeed 14
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Augustus 1696. Volgens Moon; onderscheidde hij zich in
zijne jeagd als letterkundige *).
ITTERSUM TOT NORDDENRINGH (ROBERT VAN), zoon
van den vorige, was Drost van 's Hertogenbosch en Dalhem
en Kommandeur van Maastricht, en werd in 1669 bij een
duel verraderlijk door een Franschman in den rug doorschoten. Hij huwde Anna Maria Elisabeth Schwarz.
ITTERSUM TOT NIJENHUIS (JACOB VAR), vierde zoon
van Johan bovengemeld, was Heer van Heeckeren, in 1477
kastelein van Holten, in 1495 kastelein van Lage en Rentmeester van TWenthe. In 1500 komt hij nog onder de
Ridderschap voor. Driemaal werd hij om zijne vrome daden
tot Ridder geslagen, en ontving daarvoor van den Duitschen
Keizer het regt 3 plui men op den helm van zijn wapen te
voeren. Den 24 Junij 1502 werd hij als overleden door
zijn zoon opgevolgd.
ITTERSUM TOT NIJENHUIS (JoHA.N VAN), zoon van
Robert, was van 1495-1520 Drost van Sallandt. Kort
daarna ging hij in dienst van den Hertog van Gelder
over, wiens Huishofweester hij werd. Als zoodanig was hij
bevelhebber van Tie), welke stad hij in 1517 zoo versterkte,
dat zij in 1520 vruchteloos belegerd werd. Hij overleed in
1528 en is gehuwd geweest met A g n e s van E s s e n,
daarna met Geertruid Agnes van Doorninek. Zijn
bioeder Robert was o. a. in 1523 Drost van Sallandt en
het hoofd der toenmalige Geidersehe partij in Overijssel. Hij
volgde in 1528 zijn brooder in dienst bij den Hertog v a n
Gelder op en was gehuwd met Sophia van Hardenn ij c k eu overleed in 1531.
ITTERSUM TOT NIJENHUIS (ROBERT vAN), zoon van
Ernst van Ittersum tot Nijenhuis en Anna van
K c rt r ij k, werd in onderseheidene gezan tseliappen van wege
Overijssel gewikt, was nog in 1571 Generaal-Krijgs•Commissaris van Philips II. Hij had reeds de Spaansche zijde
verlaten, teen hij in 1580 met enkele anderen, na den verraderlijken afval van Rennenberg, benoeiiid werd om dat newest te beheeren. In 1581 was hij afgevaardigde met Dr.
Johan D o r r e, de eerste der afgevaardigden door Overijssel
voor den Algemeenen Landraad aangesteld. Overijssel verBosscha Nederl. Eleldend. te land, III, 239 255.
Hij meldt verkeerdelijk dat het zijn broeder Z e g e r was, die ook
als IVIajoor der kavallerie voorkomt, doch voor 1677 reeds overleden is.
-
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keerde toen in een allertreurigsten toestand : geheele dorpen
en steden ten platten lande waren verbrand, verwoest of uit
vrees voor de Spanjaarden geheel ontvolkt. In dezen tijd
(1521) besloot Robert met eenige andere Edelen onder
welken zijn neef Johan van Ittersum tot de Hofstede
een stoute poging te wagers, ten einde den vijand ten minste
uit een gewigtig punt te verdrijven. Met eene geringe magt
rukten zij daartoe op de stad Goor aan en hadden reeds eene
schans veroverd, then zij plotseling door eene overmagt onder
Ma rten S c b e n c k werden overvallen en genoodzaakt naar
de pas veroverde schans terug te trekken. Daar werden zij,
na eene veertiendaagsche dappere verdediging, wegens hongersnood gedwongen zich over te geven. Hunne harde gevangenschap is beschreven in den Overips. Alm. van Oudh.
en Letterk. 1848. Genoeg zij het bier te melden dat R obert en Johan eerst in 1584 weder in vrijheid werden
gesteld. Rob er t behoorde in 1585 weder tot een der twee
eerst benoemde leden van Overijssel voor den pas ingestelden
Raad van State en werd dat jaar tevens geacorediteerd bij
de Generale Staten. Eerstgemelde betrekking bekleedde hij
tot zijn dood in 1589. Hij huwde Johanna Mulert tot
Ordel.
ITTERSUM TOT NIJENHUIS (ROBERT VAN), zoon van
Ernst van Ittersum en Geertruid Sloet, werd in
1592 geboren, was in 1623 Drost van Twenthe en speciaal gemagtigde van Overijssel ter Staten Generaal en bij den Raad
van State, terwij1 hij van 1624-1636 steeds onder de gedeputeerden van Gelderland voorkomt. Hij huwde eerst Y d a
van Rechteren tot Almelo en later Maria van Voorst
tot Hogenvoorde en overleed in 1636.
ITTERSUM TOT NIJENHUIS (ROBERT vAN), Kommandeur van de Duitsche Orde, was de laatste van dien tak en
kleinzoon van den laatstgemelden Robert tot N ij e n h u i s.
In 1681 komt hij voor als Drost van Twenthe. Met W i 11 e m III trok hij als Kolonel over eeu regement kavallerie
mede naar Engeland, waar hij verschillende gevechten bijwoonde. In 1692 was hij wederom Drost van Twenthe en
later van Sallandt. Hij huwde J o a s t i n a van Rechteren
en later Elemora Sophia Bentinck, zuster van den
toenmaligen eersten hertog van Portland. Hij overleed kin-

derloos in 1705.
zie van S p a e n, Genealogie van van I t t e r s a m, opschrift op
zijn grafteeken te Wijhe ; Overija. ..eilman. v. 0. en L.

1850, bl. 253.

ITTERSUM TOT DEN OOSTER,HOF (ERNST HENDRIK
N), zoon van den vorige, was een der verdienstelijke leden
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van zijn geslacht. Van 1706-4711 was hij gecommitteerde
ter Staten Generaal. In 1706, 1707 geschiedde de verkiezing
van den Bisschop van Munster, geheel onder den invloed,
then hij als gezant uitoefende 41). Blijkens verscheidene eigen
handige nog in het familiearchief aanwezige en aan hem
gerigte brieven van Frederik I van Pruissen, Jan W
le m Friso, Prins van Oranje, August Wilhelm, Hertog
van Brunswijk, was hij de vertrouwde persoon en onderhandelaar bij verschillende toen bestaande questies. Meer dan
40 nog aanwezige brieven, als van den Kardinaal de Fleury,
Burmani a, lord Albema rl e, de Engelsche ministers To w sbend, Chesterfield,Harrington, GraafTouraha,Portugeesch minister, Lord T in c o en anderen, bewijzen de hooge
achting, die hem van alle zijden toegedragen werd, en den
invloed dien hij op den openbaren gang van zaken heeft nitgeoefend. Van hem bestaat nog eene belangrijke beoordeeling van Willem III, die hij schijnt opgemaakt te hebben,
naar aanleiding der onjuiste voorstelling door den geschiedschrijver Burnet geleverd. In zijne jeugd leefde hij met
*Willem III en was met dezen bijzonder bekend. Hij
huwde Maria Clara Charlotte du Faget v an Assendelft, daarna met Anna Margaretha Desmarets, en
overleed waarschijnlijk in 1733. De tegenwoordige leden van
dit geslacht stammers van hem en zijne eerste vrouw af.
1TTERSUM VAN DEN OOSTERHOF (ERNST VAN),
was de oprigter van het eerste vaste Overijsselsche Regement, waarvan hij 1652 en later nog als Kolonel voorkomt.
Hij maakte zich daarbij zeer verdienstelijk, zoodat hij nog in
1676 eene officieele dankbetuiging van de zijde der Staten
uitlokte. Hij huwde Bernhardina v an Langen en toen
Anna van Gulick.
ITTERSUM VAN DEN OOSTERHOF (JoHANNEs GERARDIIS VAN) onderscheidde zich reeds op jeugdigen leeftijd
in den slag bij Medellin (Spanje) in het jaar 1809, doch
overleed kort daarna (1810) te Versailles, door de Spanjaarden vergiftigd.
Zie B o s s c ha, s. a. p. III. 353. Levensberigten omtrent de leden
van net geslacht van Ittersum; ,forte Historische berigten omtrent het
Geslacht van Ittersum.

ITTE R SUM TOT NUM HUIS EN BENTHUIZEN
(EnrisT), zoon van Robert van Ittersum en Johanna
M u 1 e r t, komt in 1591 voor op alle landdagen van
*) Hij wordt tevens vermeld als Lnitenant Kolonel en Kapitein
bj 'a Konings garde.

20
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wege de Ridderschap. In 1592 werd hij met anderen gezonden naar Prins M a u r i t a om te handelen over het slot
te Coevorden. Hij behoorde toen tot de weinigen, ja was
in 1593 zelfs de eenige uit de Ridderschap, die moed genoeg behielden steeds ter vergadering van den Landdag te
verschijnen, dewijl de overigen zich met raad en daad tegen de
Spanjaarden niet durfden verzetten. De Landdagen werden
in dien tijd van algemeene onveiligheid zelfs dikwerf niet
meer in Overijssel, maar in Hattem gehouden. In bet gemelde
jaar 1 593 werd hij tot voorzitter benoemd van bet eerste
Overijsselsche collegie van Gedeputeerden ; in 1596 wordt
hij vermeld als lid van den Raad van State. Voorts bekleedde
hij nog verschillende gewicbtige betrekkingen tot aan zijn
dood in 1611. Hij was gehuwd met Ge er tr ui Sloe t.

J.
JAEGER (HERBERT), doktor en natuurkundig reiziger in
de 17e eeuw, werd in Hindostan in Hollandschen dienst gebruikt in 1666, toen hij naar Batavia vertrok, om aldaar de
geneeskunst uit te oefenen en zich aan de beoefeniiig der
natuurlijke historie toe te wijden. Er bestaan slechts weinige
narigten omtrent dezen geleerde, die zeer bedreven was in
de Oostersche talen, volgens getuigenis van Chardin. Het
jaar van zijnen dood is onbekend. Men beeft van hem drie
beschrijvingen, over de Indigo, over bet Zaayen en over de
Cachou, geplaatst in de Mengelingen der Akadernie pan Natuurkundigen, 1683 en 1684; benevens eenige brieven, gerigt aan den beroemden Rump h, en door V a 1 e n t ij n in
zijn India litterata bewaard.
Zie Algemeen noodwendig Woordenboek der zamenleving.
Amsterdam 1836.

JAN (ANTONIIIS DAVID), Nederlandsch toonkunstenaar, uit
de 16e eeuw.
Men heeft van hem
Psalm Gezang, waarvan de 14 F8allnen Davide, mitsgaderz
verzcheiden Lolzangen met IV, V, VI, PH en VIII stemmen te hooren zijn. Amsterdam 1600. 4°.
Zie Gregoir.
JANSSEN (LEONHABDT JOHANNES FRIEDRICH), noon van
A. E. Janssen en Elisabeth Aleyda Margaretha
Vermeer, werd den 23 December 1806 te Herwen, waar
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zijn vader predikant was, geboren, studeerde te Utrecht in
de Godgeleerdheid en werd in 1830 door zijn neef 0. G.
Heldrin g, predikant te Hemmen als evangeliedienaar te
Neerlangbroek bevestigd. Na eenige maanden bet predikambt te hebben waargenomen, legde hij zijn ambt neder en
wijdde zich geheel aan de beoefening der Oudheidkunde, ten
gevolge waarvan hij onvermoeid jaren lang nasporingen deed en
overal in Nederland en langs de grenzen trachtte te ontdekken
waar overblijfselen van vroegere bewoners te vinden waren.
In 1835 werd hij tweede conservator en in 1840 conservator
aan het Museum van Oudheden te Leiden. Tot het einde
van 1868 was hij in deze betrekking werkzaam: hij overfeed
den 22 Julij 1869 te Rotterdam in het ziekenhuis.
Zeer groot is het aantal oudheidkundige geschriften, brochures en redevoeringen die hij afzonderlijk uitgaf, en niet
minder talrijk de oudheid- en letterkundige bijdragen in verschillende Nederlandsche, Hoogduitsche, Fransche en Italiaansche tijdschriften. Dr. W a p vervaardigde in 1851 er een
lijst van op, die er niet minder dan 250 bevatte. Van
1860 1862 was hij hoofdredacteur van den Kunst en Letterbode. Hij was lid der Kon. Akademie en in 1836 honoiis
causa ,te Utrecht tot doctor in de letteren benoemd.
Met Dr. Leeman s gaf hij eene oudheidkundige Kaart
-

-

van Nederland en Belgie, met een alfabettsche Naamlijat
daartoe behoorende, door Prof. Reuvens aangevangen, in
1845 geheel tot stand gebragt.
Voorts gaf hij :
Grafheuvelen der oude Germanen. Arnhem 1833.

Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen aan den linkeroever van den Nederriln ontdekt, met 18 pl. en een kaart.
Utrecht 1836.

Germaansche en Noordsche Monumenten. Leiden 1840. 8 °.
Grieksche, Romeinsche en Etrurische Monumenten van het
Museum in V afleveringen. Leiden 1843-1848.
Inscriptiones Graecae et Latinae van het Museum, waarop
Dr. Lee mans in hetzelfde jaar zijne Animadversiones Het
volgen. Leiden 1842.

Grieksche en Romeinsche beelden en beeldwerk uit het
Museum van Oudheden. Leiden 1849, in groot folio met 7

platen. Ook aldaar te gelijk in het Fransch.

Beschrilving der Grieksche

en.

Romeinsche Grafreliefs.

Leiden 1851, gr. fol. met 8 platen.
Etrurische Grafreliefs. Leiden 1854, gr. folio met 20
platen.
Beschrijving der Terra Cotta's van het Museum. Leiden
1862, gr. fol. met 10 pl. en kleardrap.

Nederl. Romeinsche Dactyliotheek of verzamelinq der ge20*
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graveerde steenen van Romeinsche afkomst in het Koningrijk
der Nederlanden. Leiden 1844, met 6 pl. Ie supplem. ald.
1846 met 2 pl., He supplem. ald. 1852 met 8 pl., Me
supplem. ald. 1866 met 9 pl. Hij komt op zulk een onderwerp nogmaals terng, waar hij over Burtscheidter Gemmen
in de Bonner Jahrb. iets schrijft VIII 142.
Les inscriptions Grecques et Etrusques des pierre8 gravies
du Cabinet de S. M. le roi des Pays-Bas. La Haye 1866.
Oudheidkundige Mededeelingen. Leiden 1842-1846, met
4 gekl. platen.
Oudheidkundige Verhandelingen en Mededeelingen. Arnhem
1853-1859. 3 st. met eenige platen.
Herinneringen aan Monferland. Arnhem 1841.
.Romische Ziegel bey Nytnegen. Leyden 1841 met pl. 4o.
Oevr ontdekte muurschilderingen te Haarlem en Arnhem.
Haarlem 1860.
Over vaderlandsche oudheden in het Hertogdom Limburg.
Zonder plaat v. Dr.
Romeinsche tegel met cursifschrift. 's Gravenh. 1844 met
geld. p1.
Hunebed bj Bijs. Workum 1852.
Oud schoeisel in het IVeerdingenveen gevonden. Amst.
1851 met gekl. pl.
Over de boom van Jesse. Utrecht 1846 met gekl. steendruk.
Beschryving van Monferland in het Zutphensche.
Arnhem
1841.
Over de Catacomben te Rome. Utrecht 1854.
Beoordeeling van Prof. _Ewald's Assyrische en Babylonische
ontdekkingen met betrekking tot taal en schrift.
Leiden 1851.
Over de ontdekkingen van Ninerh, eene archaeologische
voorlezing. Utrecht 1850.
Zie Wap, Istrea le Jaarg. 1851; Leidsch .Dagblad 30 Julij 1869;
Ned. Spect. 1869, 366, 376 ; Jaarb. Kon. Akad. 1869, 1; Levensb. d.
Maats. v. Ned. Letterk. 1870, 3, Bev. Num. Bela. 1869, 501; Hu-

b ert s enz.

JANSSONIUS (Dr. Bonor BENNINK), den l9den April
1817 te Groningen geboren, bezocht aldaar de latijnsche- en
in 1833 de hoogeschool en werd na het verdedigen van een
Specimen de Romano-catholicorum, qui vulgo Janseni8tae
dicuntur historia ac principibus tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd. In hetzelfde jaar (1841) werd hij. predikant
te Roderwolde in Drenthe, in 1846 te Arnhem, in 1850
te 's Hage. Hij maakte zich inzonderheid verdienstelijk
omtrent bet kerkgezang en de geschiedenis der Jansenisten
of oud-Roomschen. Als dichter stelde men hem op den eersten rang. Hij overleed den 8 December 1872.
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Schriften :
Oudejaarsdag. 'fan mijne vrienden aangeboden. Gron. 1834.
Grunoos zege fast. Gron. 1838.
Jonge dooden. Zuchten en Zangen. Gron. 1842.
Lentebladen. Poezy. Gron. 1844.
(Uit het
De Dorpapredikant. Novelle van Julius Kell.
Hoogd.). Gron. 1844.
Feestrede over den zang der Engelen, naar Luk. 11, 13,
14. In de Leered. maandel. uitgegev. door Van der Wiel.
Arnhem 1850.
Levensschetsen van P. H. en Hillebr. Janssonius in Glasius
Godgel. Nederl.
Leqenden van J. G. von Herder. Gron. 1852.
Over 't onwaardiq avondmaalsvieren. Ald. 1852.
Beknopte geschiedk. inleiding tot den Heidelb. Katechietnus. Ald. 1853.
lets over de Formulieren van eeredienot bij de Hoy
Kerk in Ned. Ald.
Yrouwenleven. Zangen des geloofs en den Liefde. Aid.
Bet Bisdom. Ald.
Jezus bij de doodstijding van Johannes den Dooper (in de
Leerred. van v. d. Wiel. Arnhem 1854.
's GraLeerrede ter bevestiging van Dr. J. C. Zaalberg.
venh. 1854.
Toespraak bij de inwigding van het Oudetnannen- en Vrouwenhuis te 's Gravenhage. Ald.
Genade, heiligheid, zaligheid. (In de Evang. Preken, uitgegev. bij A. L. Sc holt en s te Gron. 1854.
De Christelijke Doop. Gron. 1854.
Gedichten. Aid. 1855.
De zegen eener vrome opvoeding naar 2 Tim. 1, 3— 5.
(In de Leerred. van F. d.
Levensb. van T. van Duinen. (In de Leveneb. d. Maate.
v. Ned. Lett erk. 1857.)
Arnh. 1857, 1859. 2 dn.
Gezangen der Katholieke Kerk.
De Psalmen naar de behoeften der Ohristenen voor Kerkelift en huisselik gebruik ingerigt 1858 Nieuwe uitg. Utr. 1861.
be Lofzang van Maria, naar Luk. 1 : 46-65. (In de
Leerred. van v. d. Wiel.) 1858.
Geloofsliederen eener Verborgene. Haarlem 1860.
Geschied. van 't Kerkgezang bij de Hervormde in Nader..
land. Arab. 18 61.2 dn.
Bet gebruik van de oude geloofsbeleidenissen in de Chrisgel, Kerk. 's Gravenh. 1862. In 't Hoogd. vertaalt.
Beelden en Stetnmen. 's Gravenh. 1864.
Opschrifien op de graven der Geliefden. 's Gravenh.1865,
U it onderscheidene dichters bijeen gebracht).
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Gezangen der Evangel. Kerk, naar't Hoogd. 's Gray. 1865
Voorrede voor de Nagelateine Leerreden, van J. Steenmeijer
Arnh. 1865.

Gezangen der Grieksche Kerk, naar't Grieksch. Amst. 1866.
Gezangen der Engelsche Kerk, naar 't Engelsch.
Gezangen der Fransche Protest. Kerk, naar t- Fransch. Aid.
De eerste openbare prediking der Hervormden bij een in
's Gravenhage in August. 1566 herdacht voor de Gemeente in
de Gr. Kerk .te 's Gravenhage den 12 Aug. 1866 met aanteek.
De driehonderd-vetigste gedenkdag der Kerkhervorming,
gevierd in de Kloosterkerk te 's Gravenhage.
's Gray. 1867.
(De welkomstgroet en de liederen zijn van Ja ns on ius.
't Overige is van dr. G. H. Lamers en mr. J. J. v an
Geuns).

Ben stem Gods tot een gered yolk bij het derde eeuevfeest
der overwinning
Heiligerlee. 's Gray. 1868.
Korte geschiedkund. mededeelingen aangaande de beroemde
mannen, naar wie de nieuwste straten te 's Gravenhage zips
genoemd.
GraYenh. 1868.
Is he nu niet de t*1 otn aan de vereenigkg van verschillende protestantsclie Kerkgenootschappen in Nederland
te arbeiden ? Ald. 1868.
(Een lied ter, gelegenheid van 't derde eenwfeest der te
Wezel door de Ned. ballingen gehouden Synode. Geplaatst
in de Weseler Kreiszeitung n°. 132 met een Hoogduitsche
vertaling).
De marteldood der vier pastoors te 's Gravenh.
In Volksbladeren, o. d. tit. v. van Poor driehonderd jaren.
Geschiedenis der Oud Roomsch Catholieke Kerk in Nederland. '8 Grasenh. 1870.
De oud .Katholieke Kerk in Nederland. (In Bericht aber

die Verhandlungen der Deutsch-Niederland. -Con ferenz evangeliacher Prediger und Gemeindeglieder, welche in zlnschlass
an die 300 jahrige Seculurfeier der Emdener Synode am 3
und 4 October 1871, zu Emden abgehalten wurde. Emd. 1871.
Levensberigt van Karel 1Vicolaas lireppen in Levensbericht
d., Maats. v. Ned. Letterk, 1871.
De Reiland door Romeineche krijoknechten bespot.
's Gravenh. 1872.

Dichtwerken. 2 dn. Amt. 1872.
Laatste leerrede en gedicht. Uitgegeven door H. L. 0 o r t.
's Gray. 1872.
Voorts gaf hij Verhandelingen enz. in de

Tractaatjes
uitgegev. door de Ev. Maatschappij, in het Kerkhist. Archie,
van Kist en Mo11, den Evangelic Spiegel, de Nieuwe Boekzaal
en , Poky in Ridscheutgaimen, .111manak voor .Prot. Nederl.
ens. enz.
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Zie Dr. H. L. Oort, in 't Voo6elicht voor de Laatete Leerrede en
Gedichten; Levensb. der Maats. van Ned. Letterk. 1872; Huberts enz.
JEUNE (JACOB CAREL WILLEM LE), werd te 's Hage den 30
Augustus 1775 geboren en studeerde te Utrecht in de reahten.
Hij bragt in het laatst der voiige eeuw eenigen tijd in Denemarken door en legde rich daar op den handel toe. Na zijne
promotie in 1802 werd hij commies bij het Departement van
Finantien en na nog eenige andere betrekkingen te hebben
vervuld, inspecteur der belastingen te 's Hage. Na zijn
pensioen verkregen te hebben, vestigde hij zich te Wageningen, waar hij 2 Augustus 1864 overleed.
Behalve verscheidcne artikelen over letterkunde in verschillende Tijdschrijften, gaf hij in 't licht:
Geschiedkundige nasporingen omtrent den toestand der armen en de bedelarij.
Hage 1816.
Geschied- ea Letterkundige nasporingen orntrent de afkomst
en verspreiding der talen met eene inleiding tot de algemeene
taalkunde. Delft 1820.
Verhandeling over de Odiaische Godenleer ea het gebruik
derzelve in de Nededandche Diehtkuade. Antwoord op eene
pi.ijsoraag van de Maatseiappy van Wederlandsche letterkunde.
Letterkundig overzigt en proeven van de 1Vedertandsche
letterkunde en hare geschiedenis. 's Hage 1829 —.36. 4 stukjes.
.4ntwoord op de vruag over het ver , iiken, ouzer nice Tertaal,
in de Werken der Maats. van Ned. Letterk.
1839.
Ilet hrievenpostwezen in de Republiele der Vereenigcle Nederlanden, eene bijdrage tot de Staatshuishoudetijke geschiedenis van slat tijdvak. Utr. 1851.
.Dichtvuurvonken van de vroegeren en lateren leef4d van
Lentulus Iuvenalis. Wagen. 1856.

Zie Levelasb. d. Maats, v. Ned. Letterk.

1865 ; Hnberts.

JONG (Cllaini.A.A.N DE), te Nijmegen den 19 Februarij
1832 geboren, woonde meestal zonder beroep te Utrecht,
waar hij den 14 December 1868 overleed.
Hij gaf in het licht :
Handwoordenboek der Natuurkundige wetenachappen. Leiden 1859-1861.
Onze tiiidgenooten, Levensschetsen van voorname mannen
en vrouwen uit alle landen der aarde. (Gedeeltelijk gemeenschappelijk met J. L. Ter w e n.) Utr. 1859-1861.
De martelaars onder de vatuuronderzoekers.
Utr. 1860.
Armand, Rolph Norwood. Utr. 1860. 3 din.
Wittwer, de Aarde en hare wonderer, Nat. beschrtjving
van hetgeen z9 is en van hetgeen zij bevat. 3 din. Sacet.
1859-1860.
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Mineralogie, (W e y t i n g h's Volksbibliotheek.) Amst. 1859.
L. Buchner, de vrouw en hare bestemming. Utr. 1857.
Bidart, gezondheidsleer voor bedroefden. Utr. 1857.
late
..dnderssen, verzameling van sproken en vertellingen.
dr. Utr. 1857, 2de dr. 1859.

Hirzel, Katechismus der Scheikunde. Utr. 1858.
De Sage, korte geschiedenis van het rijk der naiuur.

Goes
late dr. 1858, 2de dr. 1859, 3de dr. 1860, 4de Bommel 1861.

De Franklins expeditie, de ontdekking der Noordwestelijke
exdoorvaart en het vinden van overbliffselen der Franklins
peditie door Mac Clinntoc. Leid. 1861.
Behalve nog eenige vertaalde werken op natuur-, scheiof taalkundig gebied, oorspronkelijke en vertaalde bijdragen
in het Praktisch Folksboek, Lectuur voor de huiskatner, de

Natuur, Economist, Wetenschappekke blaadjes, Onze Tijd,
Cecilia, Praktische Volksalmanak enz. enz.
Zie Hu berts, enz.
JUNGHUHN (F. W.) zag het levenslicht den 26 October
1812 te Mansfeld in Pruissen, waar zijn vader de heelkunde
uitoefende. Hij wijdde zich te Halle en Berlijn aan de beoefening
der Natuurkundige wetenschappen. Terwiji hij de medicijnen
ala beroepstudie uitoefende, werden weidra botanie en geologie
zijne lievelina svakken, en was het van de eerste vooral de leerder
Fungi en Musci,
die hij als veld van eigen onderzoek verkoos.
b
Na volbrachte studie trad hij in Pruissischen militair-geneeskundigen dienst, doch werd ten gevolge van een duel
op Ehrenbreitstein gevangen gezet, ontvluchtte, bereikte Parip en verwierf eene aanstelling tot officier van gezondheid
in het vreernden legioen te Algiers. Van daar teruggekeerd,
begaf hij zich naar Nederland, tri,d in Nederlandsch-Indischen
dienst, kwam den 12 October te Batavia aan, deed aldaar 5
maanden dienst in het militaire bospitaal, tot dat hij in Febr.
1836 naar Djokjokarta werd overgeplaatst, om zijne reeds te
Batavia aangevangen botanische en geologische studien voort
te zetten. Daartoe verstrekte vooral de inspektie reis die hij
met zijn maecenas Dr. A. Fritz e, chef van den geneeskundigen
dienst, als diens adjudant deed, waarop hij belangrijke bijdragen tot zijn hoofdwerk Java verzamehle.
Te Batavia wedergekeerd, werd hij door D i a r d, chef der
natuurkundige commissie, tijdelijk voor een jaar tot lid dier
commissie aangesteld. Toen de minister zijne definitieve benoeming niet inwilligde, verzocht hij naar Sumatra over geplaatst te worden. Op de reis naar Padang maakte hij kennis
met P. Merk u s, lid van den raad van Indie, die hem kort
na zijne aankomst aldaar, in 1840 een politiek-statistiek en
natuurknndig onderzoek der Battalanden opdroeg.
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Zijn tang oponthond in die nooit door menschen bezochte
bergstreken, leverde de stoffe tot zijnen, boven alle zijne
werken uitblinkende Streifeige in het Gedeh-gebergte, die
eene lijvige appendix vormen tot de Top. and Nuturw. Reisen.
In 1846 kreeg Junghuhn van den toemaligen gouverneur-generaal Ii o c h u s s e u in last op nieuw zijne onderzoekingen te hervatten, ten einde voornamelijk te rapporteren
over het al dan niet aanwezig zijn van steenkolen op Java.
Na 23 jaren op Java te hebben doorgebragt, na het geheele
eiland in alle richtingen te hebben doorkruist, en alle Vulkanen, ten getale van ongeveer 50 te hebben beklommen,
keerde hij in 1848 met tweejarig verlof naar Nederland terug,
vestigde zich even buiten Leiden en werkte aan zijne kaart
van Java en aan zijn hoofdwerk Java. Ondertusschen werd
de rijke verzameling van naturalien door J. uit Java medegebracht door europeesche geleerden van naam onderzocht,
gerangschikt en beschreven,
Door den minister Pa h u d aangesteld tot ambtenaar voor
natuurkundige oncterzoekingen, keerde hij in 1850 naar Java
terug. • her werd hem de leiding der Kina•kultuur, door
H a s s k a r I op Java ingevoerd, toevertrouwd. Na met vele
onaangenaamheden te worstelen gehad te hebben, was hij op
het punt, daar zijn gezondheid veel had te gehad,
naar het vaderland terug to keeren, toen hij in den nacht
tusschen 23-24 April 1864 overleed. Men noemt hem de

Javasche •umbold.
Behalve een menigte in de Indische Tijdschriften opgeno+
mene berichten verschenen van hem :

Topographische naturwissenschaftl. Reisen durch Dr. F.
Junghuhn, Mitglied der Kaiserl. Leop. Carol. 41kaderraie der
Naturforscher, far die Kais. L. C. Akaciernie zum Druck
C. G. Nees von ES671betordert and bevorwort durch Dr.
beck. Praesidenten der Akademie. Magdeburg 1845. fol. obl.
Die Batalander auf Sumatra (uit het Hall. door den
schrijver overgezet.) Berlin 1847. 2 Th. 8°.

Java, zijn gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw.
Ile verb. uitg. [van het late deel] 's Gravenh. 1853. Amst.
1853. 4 dl. 8°. Met pl.
Catalogus der geologischen Sammlung von Java. 's Gra
venh. 1854. 4°.

Junghuhn en J. E. de Vrij, de Kinakultuur op Java

enz.

Batavia 1860. 8°.

Terugreis van Java naar Europa met de zoogenaamde over ,landpoe in de maftnden Septeinber eu October 1848.
Java, z0; geclaunte, zijn plantengroei en inwendige bouw.
Plantae Junghuhnianae, Examinatio plantarum quae in
insulis Java et Sumat•o detexit.
Licht 6i schaduwbeelden uit de binnenlanoleit van Java.
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Zie Naluurkweilg Tijdeehrift voor - Nederlatulech Indio, 29 deel;
Tiids. voor N. I. 1866. I 209; Dager. 1864, XVIII 415; Uns Tage
1864—.65, VI. 1864-65 VI 414; Mann. d. Zeit. 1861, II 399:
JUST (JAN AUGUST), omstreeks 1758 te Groningen geboren, ontving onderwijs in de muziek te Berlijn van K i r nberger en voleindigde zijne studien onder Schwendeln te
's Hage (1770). Hij was een der bekwaamste virtuosen van
zijn tijd op de viool en clavecimbel on hofmusicus van
den Prins van Oranje. Bij den inval der Franschen keerde
hij naar Berliju terug. Later riep hem de Prins van Oranje
naar Louden, waar zijn talent en de bescherming der Prinses
van Oranje hem toegang tot de aanzienlijkste huizen yen.
schaften. Men heeft o. a. van hem :
Le marchand de Smyrne. Opera-Comique.
Le Page id.
La Pentecdte, cantate en anderen, vermeld bij G r e g o i r
1 . c. p. 100.

JUYNBOLL (THEopoRus • WILLEM JOHANNES) werd den
6 April 1802 te Rotterdam geboren, en in 1821 als student in de letteren en godgeleerdheid te Leiden ingeschreven.
Hier toonde hij reeds wat de wetenschap van hem te verwacbten had, door zijn antwoord op de prijsvraag door de
Leidsche hoogeschool voorgeschreven exponantue caussae,
quibus effectum sit, ut regnum Judae diutiu8 persisteret quam
regnum. Israel. In 1828 werd hij tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd, na vertlediging eener Dissertatio de Amos°,
vervolgens tot predikant te Voorhout benoemd, bleef hij zijn
vrijen tijd aan de Oostersche letteren wijden. Reeds in 1831
werd hij tot hoogleeraar in die letterkunde aau het Athenaeum
te Franeker benaeuld, weike betrekking hij aanvaardde .met
eene oratie de hodierna studii linguarum orientalium conditione (A.nnal. Acad. G-on. 1830-31). Bij het nederleggen
van het rectoraat huldigde hij de nagedachtenis van zijn geliefden leermeester in de Oratio de H. A. Hamakero, studii

literarum Orientalium in patria rostra vindice praeclaro
(Anal. Acad. Gron. 1835-1836). Nog had hij Franeker
niet verlaten, toes hij in vereeniging met de Hoogleeraren
Roorda en W e y e r s het lste deel der Orientalia het Licht
deed zien (Amst. 1850), waarin van zijne hand was opgenomen eene Commantatio de Carmine Motanabbir, in .Europa
nondum edita. In het 2de deel dezer Verzaineling (1846)
gaf hij Commentatio de versione (Pentateuchi) Arabico-samaritano et de scholas, quae Codd. Parisiensibus No. 2 et 4 ad
scripta sent. Toen in 1841 door zijne benoeming tot Hoogleeraar te Groningen een ruimer werkkring voor hem geopend

a1&
werd, ontleende 14 aan hetzelfde onderwerp de. stof zijner
inaugureele rede, de genie Sammaritano, waarvan de hoofdin-,
houd later werd opgegeven in de Commentarzi in historian
geniis Samaritanae L. B. 1840, welhaast gevolgd door de
uitgave van het. Chronicum Sarnaritanum Arabice conscriplum
cui titulus est Libor Josuae (ibid. 1848).
Na den dood van den Hoogleeraar Wy e rs werd Juy n b oll
in zijn plaats beroepen. Hij aanvaardde die betrekking den 21
Julij 1845 met eene redevoering de praecipuis progressibus, quos
Van nu of
literae Semiticae hoc ipso decennio fecerunt.
zag hij zich belast met het onderwijs in de Hebreewsche
spraakkunst en in de Semitische talen, terwijl tevens de
Oostersche handschriften in de bibliotbeek der hoogeschool
te Leiden aan zijn zorg waren opgedragen. Van die schatten
gaf hij een overzigt in zijne rectorale rede, in 1854 uitgesproken: de Codicum Orientalium, quae in Academia Lugduno-

Batava servantur Bibliotheca.
In 1850 begun hij de uitgave van een Arabisch Lexicon
aaraan hem
twee handschriften ter beschikking stonden. De tekst van
dit werk was in 1854, toen de achtste aflevering, behoorende
tot het 3de deel, verscheen, volledig uitgegeven. In 1859
volgde een vierde deel, waarin (p. I—CVIII) de Introductio
en (p. 1-588) de Annotatio op de eerste aflevering voorkomen. De druk van het vijfde deel was reeds zeer ver gevOrderd, toen de dood hem, 16 September 1861, verrastte.
Behalve de gemelde schriften gaf hij nog :
Letterkundige Bijdragen. Leiden 1838 in 3 stukken.
Sermo de Henrieo Engelino . Wyers. Gron. 1844.
In vereeniging met Dr. B. F. Mar t es de uitgave der
Annalen van Abu'l-Mahusin i.bri Tagri Bardi, waarvan de
beide eerste deelen van 1852 tot 1861 in het licht kwamen.

Geographicum, getiteld: lifardcid. al-Jttira,

Zie Annal. Acad. Z. B. 1862; Gron. Gedenkboeic ; Jaarboelc Ken.
ilkaa. 1861, 129 ; Ned. Spect. 1861, 326 ; Kunst en Letterb. 1861, 321;
Schotel. Gesch. d. Leidsche Bibliotheek.

K.

KAA (FRANs), componist, in Holland geboren. Hij leefde
in. 1780 te 's Hage, van waar hij als kapelmeester der Cathedrale naar Keulen werd beroepen. Hij overleed er waarsehijnlijk in het laatst der vorige eeuw. Men heeft van hem :
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6 Symphonies pour violons alto, bane, flute,
Cora. La Haye 1777.
6 TriO8 pour clavecin, violon et bane.
6 Quatuore pour deux violons, alto et basse.

2 hautbois et

Zie Gregoir.

KAISER (FREDunc), neef van den bekenden sterrekundige
J. F. Kaiser, werd den 10 April 1807 te Amsterdam geboren. Reeds vroeg ontwikkelde hij een buitengemeen talent
voor hetzelfde vak en was reeds in zijn jeugd met sterrekundige werktuigen vertrouwelijk. Op zijn 13e jaar nam hij reeds
deel aan de waarneming eener ringvormige zonneklips (van
7 Sept. 1820), 16 jaar later, bij gelegenheid der ringvormige
eklips van 15 Mei 1836, herinnerde hij zich nog den graad
van duisternis dien hij bij die eklips had waargenomen. Op
zijn 16e jair ontviel hem zijn oom (27 Maart 1823) en een
paar maanden later zond hij, gezamentlijk met den toen 18—
jarigen St am k a r t de resultaten eener berekening aan den
Letterbode en van de zoneklips van 8 Julij van hetzelfde
jaar, van welke het niet zeker was of zij te Amsterdam zichtbaar zou zijn.
Na den dood zijns ooms bleef hij te Amsterdam en gaf
privaatlessen. In 1826 werd hij tot observator aan de Leidsche sterrewacht benoemd. Hij kon dus zijne wis- en natuur.
kundige studien voortzetten en tevens aan zijne lust voor de
praktische sterrekunde voldoen. Hij legde zich toe op de
oude talen, liet zich als student in de wis- en natuurkundige
faculteit inschrijven en deed weldra zijn candidaats-examen,
doch prowoveerde niet. De Senaat erkende echter in 1835,
toen reeds een menigte geschriften, zoo populaire als zuiver
wetenschappelijke, van zijne hand verschenen waren, zijne verdiensten door hem honoris causa .tot doctor in de wis- en natuurkunde te benoemen. Niet korter dan elf jaren bleef K a i s e r
observator, toen eene on verwachte gebeurtenis eene voor hem
gunstige wending aan de zaak gaf. In het jaar 1835 ver-.
scheen zijn beroemd geworden werk de .Komeet van galley.
De wonderbaarlijke juistheid, waarmede al de voorspeliingen,
welke hij aangaande de verschijning van die Komeet gedaan
had, uitkwamen, wekte de belangstelling van aanzienlijke en
invloedrijke mannen, waarvan het gevolg was, dat hij in
1837 tot Lector in de sterrekunde benoemd en tevens belast
werd met de directie der Sterrenwacht.
Eenmaal zich vrij kunnende bewegen op de toenmalig. gebrekkige Sterrewacht, was het K aiser's eerste werk, oai
van die inrichring te maken wat er van te maken was, met
de geringe geldelijke help, die hem kon worden verleend en
bare zoo sleehte plaatsitg boven de daken van het Akademie-
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gebouw, waarop de benoeming tot lid van the royal astronomical Society in 1839 volgde. Door zijne benoeming tot
lector, werd hem tevens een andere werkkring geopend,
waarin hij niet minder zijne heerschappij over de wetenschap,
die hij lief had, toonde, namelijk het onderwijs in de praktische en theoretische sterrekunde. Drie jaren na zijne benoeming tot lector, werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar bij de faculteit van wis— en natuurkunde. Den
17 October 1840 aanvaardde hij zijn ambt met het houden
eener plechtige oratio de noviseimis astronomiae inorementis.
Altijd voortgaande met de verspreiding van juiste denkbeelden omtrent de sterrenkunde, door de uitgave van talrijke
geschriften, zoo afzonderlijk als in tijdschriften en met het
meer aan de eischen van de wetenschap doen beantwoorden
der Sterrenwacht, arbeidde hij bovendien aan een handboek
over sterrenkunde, waarvan in 1844 het eerste deel verscheen,
onder den titel van de Sterrenhemel, dat in 1845 met een
tweede deel, voor meer gevorderden in de sterrenkunst besternd, gevolgd werd. Intusschen was hij in het begin van
1845 tot gewoon hoogleeraar benoemd.
Meer en meer raakte hij in het buitenland bekend en be
roemd, waarvan hij de ondubbelzinnigste bewijzen op eene
reis door Duitschland van zijn beroemde vakgenooten ontving, terwij1 de Nederlandsche regering hem de orde van
den Nederlandschen Leeuw schonk. In 1850 gaf hij een
lijvig boekdeel nit, getiteld : De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, Amsterdam bij J. C. A. S u l p k e. Ofschoon
dit werk niet een opgang als de Sterrenhemel maakte, beschouwde hij zelf het als een zijner best gelukte werken.
Langzamerhand ontwikkelde zich bij het groot publiek de
overtuiging dat Kaiser een beter ingerichte sterrenwacht
moest bezitten. Ook begreep de Marine van den voortreffelijken geleerde veel voordeel te kunnen trekken en belastte
hem in 1861 met het bestuur en de leiding van de verificatie
des Rijks zee-instrumenten. Als verificateur van 's Rijks zeeinstrumenten bracht hij vele verbeteringen aan de zeevaartkundige instrumenten aan, die alle in een menigte kleindere
geschriften en verslageu, beschreven en verantwoord zijn in
het Zeevaartkundig Tij dschrift van Swart en de Mededeelingen
betreffende het Zeewezen, uitgegeven op last van het Departement van Marine.
Ofschoon Kaiser vele malen werd geraadpleegd, werd
hem de hoofdleiding tot het oprichten eener sterrenwacht
niet opgedragen. Het ontwerpen der plannen werd echter
in hoofdzaak ontleend aan zijn geschrift : The inrichting der

heusterrenwachten beschreven naar de sterrenu:acht op den
vet Pulkowa en het ordwerp eener eterrenwacht te Leiden,
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(Leiden 1854). De sterrenwacht werd in 1860 voltooid en
vervolgens met instrumenterr toegerust. Zijne talrijke waarnemingen en onderzoekingen werden door hem in een menigte
geschriften en in de Annalen, in de Duitsche taal geschreveu
bekend gemaakt.
Ofschoon zwak en afgemat was Kaiser reeds weinige jaren
voor zijn dood verplicht twee vrij groote buitenlands;he reizen te ondernemen. - Als Nederlandsch afgevaardigde was hij
lid der commissie, belast met de regeling van de werkzaamheden der Europesche graadmeting en woonde op het einde
van 1867 de zittingen dier commissie te Berlijn bij. Hij
mocht aldaar de hoogste onderscheiding genieten en werd
niet all een lid maar ouk voorzitter der permanente commissie benoemd. Ook woonde hij in 1869 de zitting dier commissie te Florence bij. Spoedig daarna werd hij benoemd
tot lid eener commissie, belast met het onderzoek naar de
juistheid van de Standaardmeter, (lie bij het Fransche Gouvernement te Parijs berustende is.
Was de jongste oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland
eenige maanden later uitgebroken, zonder twijfel zou Kaiser
nog eene reis naar Parijs ondernomen hebben. Toen de zoogenaamde meter-commissie in 1872, nadat de republiek in
Frankrijk tot vasten voet gekomen was, besloten had in slit
jaar zijne zittingen te hervatten, had K a i s e is ziekte, die
lang onbekend gebleven was, zieh duidelijk geopenbaard en
hij overleed aan een hardnekkig longlijden den 28 Julij
1872. Zijne vrouw Aletta Rebecca Marie Barkeij,
met welke hij in 1811 gehuwd was, was hem den 25 Mei
van dat zelfde jaar ontvallen.
Het welgelijkend portret van Kaiser en een Ghronologiache lafel zijner werken zien het licht.
De straat waarin hij woonde ontving na zijn dood den
naam van Kaiserstraat.
Zie Annales load. L. B. X873; Dr. P. van Geer, Frederik Kaiser
een woord van kerinnering; Dr. J. A. C. O u d e m a n s, Levensschets
van Prof. Kaiser; Boll. Illustratie 1872, N. 13 met portret; Nederl.
Sped. 1872; Versl. d. Kon. Akad. 1872; Huberts, en Sehotel,
Oproer der Studenten.

KAMPFER (ENGELBRECHT), beroemd reiziger uit de 17e
eeuw, te Lemgo geboren. In 1683 deed hij, als geheimschrijver bij een Zweedsch Gezantschap, te land eene reis
door Rusland naar Persie; bezocht hierop Arabie, Indostan,
Coromandel, de oevers der Ganges, Java, Sumatra, Siam en
Japan. In 1692 keerde hij in zijne geboortestad terug, werd
daar lijfarts van Graaf van der Lippe en overleed in November 1716. Onder zijne geschriften verdient inzonderheid
-genoemel te worden: Gischiedenis en beschrijving van Japan,
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Lemgo 1774, welk algemeen geacht werk reeds. in 1727 uit
het bandschrift in het Engelsch overgezet en te Louden in
twee deelen in folio uitgegeven is, waarna het in 17'14 in
de Duitsche taal is verschenen.
Zie Algemeen noodwendig Woordenboek der zamenleving.
Amsterdam 1836.
KANTER (BARTHOLOMAEUS PHILIPPUS DE), zoon van den
Kapitein ter Zee Eliza de Kan te r, werd den 10 Februarij
1805 te Aardenburg geboren. Zeventien jareu oud, werd hij
op het kantoor der regestratie en domeinen te Oostburg
geplaatst en in 1829 naar het hoofdbestuur in den Haag verplaatst. Van dien tijd of werkte hij 35 jaar aan bet Ministerie
van Finanti6n eerst als klerk en later als commies. Hij
maakte zich als dichter bekend en gaf in het licht :
Gedichten, (met S. J. v a n den Berg h). 's Hage 1838.

H. W. Longfellow, Evangeline. Een verhaal van Acadi4.
Haarlem 1856.

Liefde en Leed. Holly's liefste liederen nagezongen.
Hage 1864.
Voorts gaf bij bijdragen in verschillende Almanakken.
Hij overleed 4 April 1865.
Zie Levensber. Letterk.; Huberts, enz.
KARSTEN (SimoN), zoon van den Utrechtschen conrector

H. Karst e n, werd den 13 Junij 1603 te Utrecht geboren
en in 1818 student in de letteren aan de Hoogeschool aldaar,
die hij in 1825 verliet, na bet verdedigen eener dissertatie.
1 Pindari carmina trio, Olympiorum II et VI, Pythiorwn
I Proemio et annotatione explanavit et illustravit.
In 1822 werd bij praeceptor aan de Latijnscbe school zijner
geboortestad, welk ambt hij in 1826 verwisselde met dat van
Protesseur de Syntaxe aan bet Athenaeum te Brussel. Na
de revolutie van 1830 werd bij in 1832 wederom praeceptor
te Utrecht, in 1838 rector te Ameisfoort en in 1840 hoogleeraar in de letteren te ITtrecht. Hij aanvaarde dit ambt
met een oratio de antiguarunz literarum doctrina cum Philosophia conjungenda. In 1847 legde hij het rectoraat neder
met een oratio de cautione adhibenda in veritaiis indagatione.
Hij overleed den 7 Mei 1864. Hij was een der uitstekendste
letterkundige van zijn tijd en lid van vele lettcrkundige genootschappen, oak van de Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Hij gaf bijdragen in de Lane van Achilles, waarvan slechts drie afleveringen verschenen. Voorts gaf hij :
Philosophorum Graecorum veterum praecertim qui ante
Platonem florueruut ()permit reliquiae, Recemuit et illustra-

rid; 8. K. Het eerste deel bevat in twee stukken Xenophanes
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en Parmenides, het tweede den Empedocles. De afzonderlijke
titel is : Xenophanis (Parmevidis, Empedoclis) earminuni
reliquiae. De vita ejus et studiis disseruit, fragmenta explicult, placita illustravit S. K.
Introductio in Historian Universalem, praecipue antiquarum gentium, Scholia Academleis accommodata.
Traj. ad
Bien. 1849.
De Historiae Romanae antiquissimae indole et auctoritate,
deque primis Romae regibus. Trai 1849.
Excepta e veteribu8 Poetis Graeci. Lectionum in usum
Traj 1856.
descripsit et animidversioues criticas adjeci.t S. K.
Over Palingenesis en Metempsychosis. Amst. 1846.
Over de Orestie van Aeschylus, over Rome in de eerste
eeuw van het Eeizerrijk in Letterk. Maands. 1849 ; Mengelw.
bl. 305 volgg.
Bilk op de Monumenten van Aegypte en de resultaten
daaruit voor de Geschiedenis afgeleid. in Letterk. Maands.
Jan. 1852.
Quintus Haratius Faccus. Tray 1861.
Prof. S. Karsten, Quintus Horatius Flaccus. Bin Buick
auf sein Leben, seine Studien und 'Dichtungen. 41us dem
Hollandisehen fibersetzt und mit Zusetsen versehen von Prof.
Dr. Mor. Schwach. Leipzig.
In October en November 1860 gaf Karsten twee verhandelingen over de redevoering van Cicero voor Roscius, die in
de werken der Akademie (1863 4o .) zijn opgenomen.
Eiudelijk werd in 1864 in de Verslagen en Mededeelingen
viii eene voortreffelijke verhandeling van Karsten opgenomen over bet lied van Horatius ad ..elngubtum. Carm. 1, 2.
Zie Levensber. d. Maats. v. Lelterk. 1865 ; Prof. J. A. C. Ro ve rs
in Utr. Stud. Alm.

van 1865 ; Jaarboek. der Ion. Acad. 1864, 124;
1864. met een von.

Spectator Mei 1864 ; Andales Acad. Rh. Traj.
lijst zOner sehriften.

KEIZER (IzAAK BuscH) werd in 1805 te Groningen nit
eene zeer geachte familie geboren. Reeds als knaap en later
als student aan de Groningsche hoogeschool onderscbeidde hij
zich door ijver en wetenschappelijken zin, zoodat hij den
gouden eereprijs behaalde bij de faculteit der letteren en
bespiegelende wijsbegeerte aan de Akademie te Luik, voor
het schrijven eener verhandeling, behelzende eene vergelijking
der gevoelens van Plato en Arristoteles over den aard en de
beginselen der dichtknnst. In Mei 1828 tot proponent bevorderd zijnde, werd 14 in October van dat jaar tot predikant beroepen te Westerwijtwerd, welke standplaats hij in
1838 verwisselde met die van Mensingaweer en Maarslag.
Op het gebied der wetenschap heeft hij zich vele verdiensten
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verworven. Onderscheiden geschriften, alien getnigen van zijn
helder hoofd en van zijn warm godsdienstig hart, hebben hem
een naam bezorgd in de godgeleerde wereld. Wij kunnen
hier geen overzigt geven van zijnen wetenschappelijken arbeid,
maar willen echter niet onvermeld laten, wat uit ziju eersten
tijd dagteekent, als zijn werk over het Protestantsch leeraarsambt, dat met zorg naar Hassel voor Nederland bearbeid,
lang als het beste handboek voor praktische theologie in
onze taal gegolden heeft. Behalven vele andere werken over
godsdienst en godgeleerdheid deels oorspronkelijk, deels uit
andere talen overgebragt, getnigt een tal van stukken in het
tijdschrift Waarkeid en Liefde van zijne veelzijdige wetenschap en van zijn christelijk geloof. Zijn laatste arbeid
eene voortreffelijke verhandeling was over Gebedsverhooring.
Van het gezelsehap dat gezegd tijdschrift uitgaf, was hij
voor ruim 30 jaren medeoprigter en sedert dien tijd een
volijverig werkzaam lid.
Ook in verschillende kerkelijke besturen heeft hij zich jaren
lang verdienstelijk gemaakt. In de laatste jaren herhaaldelijk
tot de Synode geroepen, waar hij o. a. aan het verzamelen
van den nieuwen bundel Evangelische Gezangen een werkzaam aandeel heeft gehad, heeft hij ook de Synodale vergadering als vice-president bijgewoond, hoewei de opkomende
ziekte reeds in zijn ligchaam huisde ; hij kwam van 's Hage met
moeite huiswaarts en bezweek doodelijk afgemat weinige
dagen later.
KEMINK (Dr. HERMAN HENDERIK) werd den 24 Sunij
1817 to Utrecht geboren en legde zich op de Hoogeschool
aldaar op de Grieksche, Latijnsche en vooral op de Oostersche talen toe. In 1848 verdedigde hij in het openbaar zijne
Commentatio de Carmine Deborae, waarna hij zich in zijne
geboortestad aan den boekhandel wijdde, dock tevens voortging met zijne studien vooral in de Oostersche talen.
Had hij reeds in 1837 in de Bydragen tot de kennis en
een vertaling van H e r overspreiding der oude Letterkunde
d o t u s gegeven, in 1843 en 1844 verschenen de beide
stukken der Overzetting en verklaring van de sehriften der
kleine Fropheten. In 1845 trad hij als ruederedacteur op der
Jaarboeken voor wetenschappelyke Theologie.
Zijn eerste
bijdragen daarvan was een gevolg zijner bewerking van Jona
een Schets der Geschiedenis van de exegese des 0. T.
Wijders gaf hij een Verslag van Delitzsch, die biblisch-prophetische Theologie, de denkbeelden der schriivers van het
Oude Testament aangaande het lot des menschs na zijnen dood.
Ook plaatste hij er in zijne Verhandelingen over Indiens ratiolinismus en de Indische berigten over den Zoncivi ,,,ed.
21

321
laatste uitgebreide Verhandeling in de Jaarboeken, was e rne
Schets der lsraelitische Staatsgesehiedenis van Mozes tot de

Babylonisclie Ballingsaap.
Hij leverde ook artikelen in het Bijbelsch Woordeboek
van Moll, Veth en Domela Nieuwenhuis. Zijn vertaling van l'Esprit de Vinet, door A.st u 1 uitgegeven, mogt
hij niet voleindigen.
Hij huwde in 1853 Geertruid Hoogeveen en overleed den 9 October 1861.
Zie ztjn levensb. in Leveneb. der Moats. v. Ned. Letterk.

1862.

KEMP (KARn MARIE VAN DER) werd den 18 Junij 1799
te 'a Hage geboren, en vestigde zich, na te Leiden in de
rechten gepromoveerd te zijn, als advokaat in zijne geboortestad. In 1838 werd hij plaatsvervangend Kantonregter en
in 1858 Raadsheer in het provinciale Hof van Zuidholland.
Hij overleed te 's Hage den 17 September 1861. Zijne dissertatie verscheen ook in het Nederduitsch met den titel:

Rene nieuwe • beschouwing van de wet der XII tafelen.
Leiden 1822. Voorts schreef hij :

Set gedrag van Prins Maurits van Oranje, omtrent de
Remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van A.driaan
Stolker. 's H age 1828.
De eer der Nederlandsche Hervormde Kerk gehandhaaid
tegen Ypey en Dermout,

Rott. 1830-1833.

lets over het toenemen van den zelfmoord in onze dagen,
ter verdediging van de Nederlandsche Hervormde Kerkleer
en beantwooraing van hetgeen daaromtrent voorkomt in de
Vaderlandsche Letteroefeningen van October 1832. Amst. 1832.
Maurits van .Nassau, Prins van Oranje in *1 leven,
waardigheden en verdiensten voorgesteld. Rott. 1843-1844.
4 dln.

Berigt aangaande de handelingen van het Klassikaal bestuur van Leiden en het provinciaal Kerkbestuur van Zuidholland, omtrent den Korkenraad der Hervormde Gemeente to
Bodegraven. Rott. 1845.

Ontwikkeling van het recht betrekkelijk de Eantongerechten.
Rott. 1847.

De twist tusschen de Leidsche regeering en den Nederduitsch-Hervorrnden Serkeraad. Amst. 1849.
De onbestaanbaarheid der grondwet van 1848 en de noodsakekkheid harer verandering. Rott. 1850.
Schets ten betooge van de hooge eerwaardigheid der Dordsehe Synode van 1618 1619, ook nog, in den tegenwoordigen
tad. Amst. 1850.
-

Zia Huberts, enz,

323
KEMPENAER (JACSOB MATTHAEUS DE), .zoos van Pieter
Pama de Kempenaer, koopman, en Susanna Wevering h, werd den 6 Julij 1793 te Amsterdam geboren, studeerde te Leiden in de regten en trok in 1815 als vrijwilliger
mede naar Frankrijk, toen er zich bij Napoleons terugkomst van Elba een afzonderlijke jager-compagnie onder de
studenten had gevormd, ten einde bij een der bataillons te
worden ingelijfd. In den herfst van dat jaar keerde de compagnie huiswaarts, en den 13 Mei 1816 verkreeg hij den doctoralen graad, na verdediging van een Specimen erhibens quaetionum Judicarum Syllogen. Hierop zette hij zich als advokaat te Arnhem neder en werd in 1831, in plaats van den
overleden Mr. J. M. R o u k en s, tot Rijks-advokaat in Gelderland benoemd. Negen jaren later nam de Kempenaer
als afgevaardigde van Gelderland deel aan de buitengewone
zitting der dubbele Tweede Kamer, hem in 1842 aangeboden.
Twee jaren later aanvaardde hij die hem andermaal aangeboden betrekking. Als zoodanig behoorde hij tot de 9 leden der
oppositie, die in November 1844 een ontwerp indienden tot
herziening der Grondwet. Toen Kotiing Willem II echter
zelf het initiatief tot grondwetherziening nam, werd hij benoemd tot lid van de Commissie belast met die taak. De
nieuwe Grondwet werd in gereedheid gebragt en de K e mpenaer tot Minister van Buitenlandsche Zaken benoemd
(Mei 1848). Gedurende zijn kortstondig bewind kwam de
grondwetsherziening tot stand, doch het duurde niet lang ;
op 30 October 1849 kreeg hij zijn eervol ontslag.
Hij vatte de praktijk te Arnhem weder op, en werd, na
de Aprilbeweging van 1853 op nieuw lid van de Kamer,
waarin hij tot 1866 zitting had. Sedert sleet hij zijne dagen
te Arnhem in werkzame rust. In 1868 liet hij, schoon den
leeftijd van 75 jaren bereikt hebbende, zich bewegen om als
eerste Secretaris van een algemeene conservatieve Kiesvereenig,ing op te treden.
Hij overleed den 11 Februarij 1869 aan verval van krachten
en wad den 16 dier maand te Oosterbeek begraven.
Hij gal in het licht:
Over de beoefening der letteren en wetenschappen, de
edelste bemoeying voor den besch,aafden mensch. Arnh. 1842.
Tweetal redevoeringen ter gelegenheid der viering van het
50jarig bestaan der Afaatschappij tot Nut van 't Algemeen
en vas het 25jarig beetaan der afdeeling Arnhem op 17 en
19 November 1834.
Aanapraak door Mr. J. AL de Kempenaer op den 30
Mei 1835 uitgesproken bij het ontdekken en inwijden van
Mr.
het gedenkteeken ter eene van wijlen den Hoogleeraar
21*

324

Jan Melchior Kempen door een groot gedeelte zejner leerlingen in he Koor der St: Pieterskerk te Leiden.
Ain leven is geschetst door L Heemskerk Az. voor de
1870 ; zie ook Hu berts, ems

Levensber. der Haat& v. Ned. Letterk.

KEMPEN (J. M. vAN) begon in 1835 te Utrecht eene
eenvoudige zilversmederij met een klein getal werklieden;
langzamerhand werd die uitgebreid en in 1858 naar Voorschoten overgebragt, waar here meer ruimte ter beschikking
stond. Hij paarde aan een groote mate van kennis, veel
beleid en buitengewonen ijver, zoodat zijne zaak al meer en
meer in bloei toenain. Hij knoopte uitgebreide handelsbetrekkingen met het binnen- en buitenland aan. Hem werd
de vervaardiging opgedragen van het nationaal gedenkteeken
to 's Hage en het kolossaal standbeeld van Jan Pieter sz o on K o e n te Batavia, waarvan de arbeid zoo omvangrijk
was en zoo gelukkig slaagde, dat de uitvinder der galvanoplastiek, de hoogleeraar Jacob i, te St. Petersburg, opzettelijk
een bezoek aan de fabriek bragt, waaruit • die ku nstgewrochten waren voortgekomen. Vele onderscheidingen van Vorsten
en op tentoonstellingen vielen hem ten deel. Hij was Offi.cier
van de orde van de Eikekroon, Ridder van de Stanislaus
orde van Rusland en van de Frans Jozefs orde van Oostenrijk. Hij overleed 2 Nov. 187 17 te Voorschoten in den
onderdom van 63 jaren.
Zie Leidsche Courant en Dagblad van 3 Nov. 1877.
KEMPER (Jhr. JERONIMO DE Boson), ZOOD. van J a n
Melchior Kemper en van Christina de Vries, werd
den 23 Maart 1808 te Amsterdam geboren, verloor reeds
vroeg zijnen beroeruden vader en kw am onder de voogdij van
den Hoogleeraar van Assen. Op de Hoogeschool te Leiden
nam hij spoedig een hooge vlueht, behaalde het gouden
eeremetaal op de door de .Groniagsche hoogeschool uitgeschreven prijsvraag et; verkreeg den 24 Junij 1830 den graad
van doctor in de regten, na verdediging eener dissertatie de
indole Juris criminalis aped Romanoe.
Reeds had hij
zich in den Haag als advokaat neergezet, toen het oproer in
Be igie uitbarstte. Hij nam als vrijwilliger dienst en was
een geruimen tijd substituut auditeur-militair te Breda. Terwijl hij zich alclaar beyond, plaatste hij eenige zijner politieke
eerstelingen deels in het Handelsblad, duels in de Bredasche

Courant.

In 1.834 werd Kemper substituut officier te Amsterdam
in Julij 1835 trad hij in den echt met Maria Hul sb o f f. In 1841 werd hij advokaat-generaal bij 't Hof van
en
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Noord-Holland en in 1852 hoogleeraar aan het Athenaetun
te Amsterdam, als opvolger van Mr. C. A. den Tex, en
hield den 22 November van dat zelfde jaar zijn intrede met
een inwijdingsrede: De staatswetenschap, eene wetenschap

op waarneming en wijsbegeerte gegrond en door voortdurende
kritiek te volmaken. Behalve dit ambt bekleedde hij nog
verschillende andere betrekkingen. Zoo was hij Curator der
Stads Armenseholen, Curator ,n het Evangelisch-Luthersch
Seminarie, Lid van het Kon. Institaut, Lid van den Raad en
der Provinciale Staten van Noord-Holland, later Buitengewoon
Lid van Gedeputeerde Staten, en toes hij den 20 October
1876 overleed, was hij Oud-Hoogleeraar en Lid der Tweede
Kamer. Te regt draagt Nederland roern op een man die ale
staatsman, rechtsgeleerd philautroop een eersten rang onder
zijne tijdgenooten bekleedde.
Behalve een inenigte losse en kleinere geschrifteu, Staatkundige opstellen en verspreide .5tukken, waarvan de floogl.
V r e e d e (Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper als Staatsburger en geleerde herdacht. (Utrecht 1877.) een lijst heeft
gegeven, gaf hii in het licht :

Historica expositio doctrinae Juris _Romani de Dominio
ejusque acquirendo modo. Gron. 1832. 4°.
Ferhandelingen, Redevoeringen en losse Geschrjeten van
wijlen zijn v ader J. M. Kemper, 3 dln. Anat. 1836.
De Staatkundige part &n in Noord-Nederland, geschetst
in een Historisch Overzigt van deszelfs Binnentandsche
Staatsgesteldheid ; van het einde der Gra felijke regering tot
op het jaar 1813. Ald. 1837. (zonder naam).
Gedachten over de beoefening der aanstaande
Nederi.
Wetgeving. Ald. 1838.
Korte opmerkingen over de gebeurtenissen van den day.
Aid. 1848.
Volkstvil en Volksbelang. Amst. 1848.
Handleiding tot de kennis van het Nederlandsch Staatsrecht en Staalsbestuur. Amst. 1860-1853.
De rigtingen en partijen in het Staatkundig leven. 2e dr.

Amst. 1857.
Geachiedkundig onderzoek naar de armoede in on8 Vaderland, (bekroond door de Holiandsche Maatschappij) 1861.
Redevoering bij gelegenheid .van het 50jarige feed der loll.
Maats. van fraa& Kunsten en Weten8chappen. 21 Sept.1856.
Het Wetboele van Strahordering aan ervaring en wetenschap getoont. (Twee voorlezingen gehouden in het Kon.
Nederl. Inst.
Onder den algemeenen titel van Wetenschap der zamenloving, gaf hij een werk in 3 deelen, waarvan het eerste deel

beheist : de 'Welding tot de Wetenschap der zamenleving

en
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de Leiddraad bij het Geschiedkundig ondersoek tiaar de oathet 2e deei. de Gesehiedekkings periode der zamenleving
denis van het Staatsleven en het Staatsregt in Nederland
(zijnde een vermeerderde uitgave van het Nederlandsche
Staataregt en Staatsbestuur. Amst. 1860 —1866. •
De verschillen van geloofsovertuiging in de Protestantsche
Gemeenten.. Een woord ter overweging aan alien, die het
Rijk Gods liefhebben. Amst. 1862.
De ontbinding der Tweede Kanter. Ben woord ter overweging aan alien, die naar waarheid willen oordeelen. Amst. 1866.
1830. Amst.
Staatkundige geschiedenis van Nederl. tot
1868.
Staatkundige geschiedenis na 1830. 2 din. Amst. 1873-4874.
Het rationale monument van 1813. Amst. 1863.
Godsdien8t en wetensehap. Toespraak gehouden bij de her. ,
inergvaht50jbsneKoiklySmnarium tot opleiding van godsdienstleeraren bij het Evang.
Lutersch Kerkgenootschap, 25 Junij 1867 in de Nederlanden.
Een woord ter overweging over eenige onbeschrevene
litieke beginselen. Amst.
Nog een paar woorden over het hooger onderwijs in Am.
sterdant. Amst. 1875.
Voorts gaf hij nog vele vlugschriften en . volksblaadjes
schreef hij de .levensberichten van H. H. K 1 ij n en Mr. C.
J. v a n. Asse n. Op rechtsgeleerd gebied van 1841-45 was
bij redacteur van den Tijdgenoot en Hoofdredacteur van het
Volksblad van 1856-1870.
Zie behalve het aangeh. werk van V r e e d e met portret van
Kemper, dezelfde in Levensb. der Moats. van Ned. Letterk. 1877;
Themis, Regtsk. Tyds. 4e stuk 1870; ilabert s.

KEULLER (LAMBERT JOSEPH EDUARD) werd den 14den
October 1813 te Venlo geboren, was sedert 1843 Notaris te
Hoorne in Limburg en in 1851 in zijn vaderstad. Hij overleed den 2 Mei 1864.
Hij gaf in 1843, bij gelegenheid van het 500 jarig bestaan
van Venlo Geschiedenis en Beschrijving van Venlo, waarvan
slechts het eerste deel verscheen.
Zie Levensb. der Meats. v. Ned. Letterk.

1864, Huberts.

KIEHL (ERNsT JULIUS), den 28 Julij 1827 te 's Hage
geboren, promoveerde • in de letteren te Leiden, na verdediging eener dissertatie. Nog in hetzelfde jaar werd hij praeeeptor aan het Gymnasicum te Leiden.
In 1854 werd hij door den Gerneenteraad van Deventer
tot Hoogleeraar in de letteren aan het Athenaeum benoemd
en gedurende zijn tienjarig verblijf aldaar verwierf hij zieh
te Leiden (1863) het doctoraat in de letteren. In 1864
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volgde zijne benoeming to leerdar in de geschiedenis en
staatswetensehappen aan 's Rijks middelbare school te Groningen, van waar hij drie jaren later naar de school te
Middelburg werd verplaatst. Hij overleed aldaar den 26
November 1873.
Hij sehreef:
Specimen I (inaugurale) de Aeschylo. L. B. 1850.
Oratio de litteris antiguis ad inrstituendam iuventutem retinendis. L. B. ] 855. 8°.
Caesars veldtochten in Gallie volgens zjjne eigene beschrijving der zeven eerste jaren van zijn bestuur, zakelijk toegelicht le st. De vijf eerste jaren met een kaart van Gallas.
Leid. 1855.
Le gouvernement representatif en Neerlande. Rott. 1858-60.
Ons verdrag met Amerika. Tractaat van vriendschap en
commercie tusschen Haar Iloog Mogende, de Staten-Generaal
der Vereenigde Nederlanden en de Vereenigde Staten van
Amerika, dd. 8 Oct. 1782. 's Hage 1868.
Ook gaf hij opstellen (Lat.) in Mnemosyne, Tijdschrift
voor de classieke literatuur, waarvan hij mederedacteur was,
en in de Gids, Spectator, Tijdspiegel enz.
Hoofdpunten bij de beoefening der Algemeene Geschiedenis
le ail. Nieuwe Geschiedenis, inzonderheid voor de hoogere
klassen van Gymnasia en hoogere burgerscholen. Gron. 1866.
forte stellingen van Staathuishoudkunde, overgenomen nit
de eerste beginselen van Staathuishoudkunde van denzelfden
schryver, ten gebruike ook bij andere werken of afzonderlijk.
Middelb. 1869.
Nieuwste geschiedenis. Inzonderheid voor de hoogste klassen
van de hoogere burgerscholen. Gron. 1870.
Oude Geschiedenis. Inzonderheid over de kigere klassen
van Gymnasia en hoogere scholen, • enz. ,Gron. 1867. 2e
verb. dr. 1871.
Eerste beginselen van Staathuishoudkunde, inzonderheid
voor hooge burgerscholen en ale begin van eigen studie.
Middelb. 1868 2e dr. met de verbetering der Duitsche bewerking en verdere krziering. 1871.
KINDERMAN (JAN CRRISTIAAN), den 15den December
1804 te Amsterdam geboren, werd na den dood zijner ouders
in het Luthersch Weeshuis opgenomen, studeerde in de Godgeleerdheid aan het Seminarium aldaar, werd hulpprediker
te Breda, vervolgens predikant te Edam en in 1847
te Doetichem. Hij legde in 1869 het predikambt neder
en vestigde zich te Utrecht, waar hij den 19 December
1870 overleed.
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13ehalve vertalingen van diep wijsgeerige stukken in het
vindt men van
zijne hand letterkundige en romantische bijdragen in F u hr i's,
Groote Prentenboek, Flora, Nederland, den ndstroom, enz.
en de volgende werken.
Wat er van Diepenbeek word. Utrecht 1850. Amst. 1858.
3de dr.
Godsdienstig handboek voor den Zeeman. Utrecht 1851.

Repertorium van buitenlandsclae Theologic,

Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphityzen, in de lijst van
zijn td. 2 din. 's Hertogenb. 1852. 2e dr. Arnhem 1864.
De val van het laatste bnlwerk der Proteltanten, La Rochelle in 1627. Ald. late dr. 1853, 2de dr. Arnhem. 1864.
De Jesuiten. Een woord van toelichting, door J. A.4lberdingh Thijos bijgeticht. Doetichem 1861.
Graaf Willem van den Berg. Een fiaauwe in de dagen
van kracht. 's Hertogenb. 1855. 2 dln.
Rome contra Utrecht. Utrecht 1874.
Lodewijk van Nassau. Aid. 1874.
Rene geharnaste Vellezing, naar aanleiding van Matth.
11111. Ald. 1874.
Dichterlijke bewerking van Lessing's Nathan de Wijze,
dramatisch leerdicht. Amst. 1861, 2e dr. 1872.
Zie Levensb. der Mewls. van Ned. Letterk,

1876; Huberto enz.

KIPP (P. J.) was een man die op het gebied der Chemische
wetenschappen een grooten naam had. H ij was de vraagbaak
van vele onzer geleerden, en lid van verschillende Genootschappen. Zijne bescheidenheid was aan zijne geleerdheid gelijk.
Hij weer het aanbod van een leerstoel in de Geologie van de
Delftsche Akademie van de hand. Hij overleed te Delft den
3 Februarij 1864.

KIRKMAN (JAN), omstreeks in 1750 in Elolland geboren,
vestigde zich omstreeks 1782 te Londen als organist der
Luthersche Kerk. Hij overleed in 1799 te Norwich. Hij
gaf in het licht.
3 trios voor piano, viool en bas op. 1; 3 sonaten voor 2
et 4 handen; 6 lessons for the haracchord etc. op. 3; Jnterindium to be played between the verses of the psalm etc.; 2
sonaten op.; 5 sonaten op. en 7 sonate toegewijd aan Clementi op. 8; Organ pieces op. 9 ; 8 ballades op 10; 4 rondes voor piano op. 14 ; Duets for the pf. voor 4 handen op. 2.
Zijne werken zijn te 's Hage, Amsterdam en Londen in het
licht gegeven.
Zie Gregoir.
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KIST (Dr. FLoRENTras CowEus), zoon van den Dordrecht.
schen Kanselredenaar Ewald K i s t, werd den 28 Januarij
1796 te Arnhem geboren, bezocht de Latijnsche school te
Dordrecht, werd in 1813 student in de medicijnen te Leiden, en
na verdediging eener dissertatie (Histrorfa critia Pelvimentorum)
in Maart 1818 doctor in de geneeskunde en vestigde zich
als gerieesheer te 's Hage, dock liet spoedig de praktijk
varen en wijdde zich geheel aan de tang en toonkunst,
waarvoor hij van liefde blaakte.
Met medewerking van den Baron H u ij s s e n van K a t te n d ij k e gelukte het hem in 1821 het Concert in Diligentia
tot stand te brengen, en trachtte hij door mond en pen de smaak
onzer latidgenooten voor de muzijk te ontwikkelen. In 1841 verliet hij 's Gravenhage en vestigde zich met zijn gezin te Utrecht,
waar hij kort na zijne aaukomst tot vice-president van het
Collegium Musicum Trajectinum benoemd werd. Behalve het
oprigten van liedertafels, concerten en zanggezelschappeu
stond hij ook daar met zijn pen de beoefening en waardering
der muzijk krachtig voor. Van 1841-1848 was hij een
werkzaam en vruchtbaar mederedacteur van het Nederlandsck
Muzikaal Tijdschrift. Hij onttrok zich later aan de menigwerking en legrie den grondslag van zijn eigen muzikaal tijdschrift
Caecilia (1844 -1852), dat tweemaal maands verscheen en
waarin verschillende stukken van zijn hand voorkomen, en hij de
vruchten zijner studien over de geschiedenis der muzijk nederlegde. Poch Diet all; want in 1840 verscheen afzonderlijk
De toestand van het Protestantsche Kerkgezang in Nederland, benevens de middelen tot deszelfs verbetering.
Levensqeschiedenis van Orlando de Lasso. 's Hage 1841.
Grondtrekken van de Geschiedenis der Muziek door Brenda Utrecht 1851.
Hij overleed den 23 Maart 1863.
Zia Levens& d. Maatl. v. Ned. Letterk.
Gregoir.

1863; Caeci lie 1863;

KLEINE (BERNARD SAMUEL), 3de zoon van Jan Willem
Klein e, te '13 Hage geboren, werd bassonist bij de garde
en de hofmuziek van W ille m V en bij het Fransch tooneel.
Ten tijde der Fransche revolutie vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij in 1815 of 1816 stied.
KLEINE (DIRK), oudste zoon van H e n d r i k Klein e,
en broeder van den violonist H. C. Klein e, werd in 1778

te 's Hage geboren. Hij werd tot kapelmeester bij het regiment jagers van Chasse benoemd, vertrok later naar Duitschland en werd eerste klarinet hij de kapel van den Hertog
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van Baden te Caries*, wool. hij ,in 1837 overleed. Zijne
composities ejn door de firma Si m roc k te Bonn uitgegeven.
Zie Greg oir.
KLEINE (HENDRIK), tweede zoon van Jan Willem
Klein e, te 's Hage geboren, werd klarinettist bij de hofmuziek van Willem V, vestigde zich te Amsterdam, waar
hij bij het orkest der opera geplaatst werd. Ook zijne zonen
Dirk, Hendrik Christiaan, Willem en Samuel waren uitstekende nuziekanten. Hij overleed te Amsterdam in
1798, Willem, Anton en Samuel waren muziekanten
bij de garde van Lode w ij k Napoleo n, deden den togt
mede naar Rusland en zijn bij de Wilna van koude omgekomen.
Zie Gre go i r.
.

KLEINE (HENDRIK CHRISTIAAN), gemeenlijk Hein Kleine
genoemd, werd den 28 Julij 1785 te 's Hage, waar zijn vader
muziekmeester was bij de garde van den Prins Stadhouder, geboren. Na 's Frinsen vertrek ging zijn vader naar Amsterdam en
werd bij het orkest der Duitsche opera geplaatst. Hier legde
de jonge Kleine zich met het beste gevolg op de beoefefling der toonkunst toe, onderscheidde zich op verschillende
concerten, werd le viool bij het Italiaansche, Duitsche en
Fransche tooneel en gaf lessen in de muziek. Bouche r,
Franz!, Spohr, Baillot, Lafont en anderen waren
achtereenvolgeiide zijne leermeesters. Spohr zocht hem te
vergeefs over te halen naar Duitschland te goon, hij bleef te
Amsterdam, waar hij vele jaren de gunsteling van het publiek, honorair lid van Felix Meritis en eerste solist bij de
Maatschappij Blaas- en Strijklust was. Van 1814-1824
was hij mededirekteur van Eruditio musica.
Napoleon I kende hem geduiende zijn verblijf te Amsterdam in de Maatschappij Felix Meritis, en hij vergezelde
Mme Cat al a n i naar Frankfort. Hij overleed den 23 Aug.
1839.

Zia vender G r e go ir.
KLEINE (JAKOB CHRISTOPPEL), tweede zoon van W. G.
Klein e, werd te 's Hage den 6 Mei 1785 geboren. Reeds
in zijn jeugd had hij neiging voor de muziek, inzonderheid
voor de klarinet, en ontving onderwijs van den beroemden
klarinettist Dr e y kluff t, gaf reeds vroeg lessen en werd
zelfs van tijd tot tijd uitgenoodigd om deel te semen aan
concerten, waarop hij lauweren plukte. Welhaast werd hij
aan het orkest van het Fransch tooneel verbonden en repe-
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titor .bij de concerten van Felix 'feriae, Eruditio musica,
Harmonica enz. en eindelijk eerste klarinet bij het orkost
van het stedelijk tooneel. Hij overleed te Amsterdam den
24 April 1832.
Zie Gregoir.
KLEINE (JAN WILLEM), te Weenen geboren, ontving daar
zijn mazikale op\ oeding. Op een reis kwam hij in Holland,
waar hij bij een regiment van Willem V dienst nam.
Voorts werd hij Kapelmeester bij de garde, le hautbois bij
het Fransch tooneel en hofmusicus. Hij overleed in Maart 1777.
KLEIJN (Mr. GERARD ALBERT), den 20sten Maart 1831
te Breda geboren, bezocht aldaar de Latijnsche school en in
1847 de Hoogeschool te Leiden, waar hij in de regten studeerde. In 1851 verkreeg hij den graad van meester, na
verdediging van Quaestiones seleotae de Attilicini Jurisprudentia en vestigde zich als advokaat in zijn geboorteplaats.
In 1862 zag hij zijne werkzaamheden vermeerderd door zijne
benoeming tot Procureur bij de Arrondissements-Regtbank te
Breda. Hij beoefende de regtswetenschap en de Nederlandsche letterkunde en overleed den 15 September 1867.
Zijne schriften zijn
2 stukken.
De Regtsoorzaak. Rene studie van civielregt,
's Hage 1859 en 1862.

Geschiedenis van het Land en de Heeren van Breda, tot
het tijdstip der af8cheiding van. Bergen op Zoom, uit bekende
en onbekende bronnen geput. Breda 1861.
Nog een woord over de actie van den legataris. Breda
1864, gerigt tegen een geschrift van den Hoogleeraar G o u d smit: over het refit en de actie van den legatari8 volgens
de Nederl. Wetgeving.
De zoogenaamde onherroepelijke volmagt in art. 1223 B.
W. in Notarieele Nieuwsbode 1863, No. 7.
Mededeelingen voor de Kritiek der Romeinsche regtsbronnen, naar aanleiding van een verloren Pandekteu handschrift
in .Nieuwe Bijdragen voor Regtogeleerdheid en Wetgeving.
D. VIII, IX en XI.
Belgische. Regtsdoctoren. Ald. D. XII.
Ben advies van Udalvicus Zasius. Ald. D. XIII.
De verhouding van den eigenaar tot den bezitter ter goeder
trouw ten, aanzien van genoten vruchten. Ald. D. XVII.
Geschiedkundige bijzonderheden betrekkin
hebbende op de
bemagtiging van Breda door Prins Maurits in Programma
der festiviteiten bij gelegenheid van het 21ste Neclerl. huishoudkundig Congress Breda 1867.
►

'Lie Leverab. der ilaats,van Ned. Letterk,

1868 ; li n berts.
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ItLUPP.Et (Mr. JAN ANDRIES), den 14 Januarij 1784 te
Enkhuizen geboren, bezocht aldaar de Latijnsche school en
vertrok in 1803 naar Leiden, wear hij den 9 Julij 1807
in de regten promoveerde, na verdediging eener dissertatie
de crimine stellio natus. Hij werd secretaris der stad Enkhuizen en der Weeskamer aldaar, aismede Griffier van sehepenen. Drie jaren later (1811) werd hij, bij de invoering
der Fransche regterlijke organisatie, benoemd tot Griffier bij
het vredegeregt in het eerste kanton Alkmaar. In 1812 werd
hij met Mr. H. J. van de Graa ff en B. van La a r, lid
van het Comite consultatif pour les hospices et etablissements
de Charite in het Arrondissement Alkmaar, in 1818
Regter in de Regtbank van eersten aanleg aldaar, in 1825
Regter van Instructie bij . die Regtbank, en, na 15jarigen
dienst in deze beide betrekkingen, voorzitter van dat Regtscollegie, in welke waardigheid hij den 10 September 1838
bevestigd werd, bij de invoering der nieuwe regterlijke organisatie in ons vaderland. Ook was hij lid van den stedelijken
Raad, lid en secretaris der stedelijke Weeskamer, lid der
Provinciale Staten van Noord-Holland en der Commissie
van toezigt op het Krankzinnigenhuis Meerenberg, Heemraad
van de polder van de Zijpe enz. enz. Hij was een man van
uitgebreide kennis, een voorstander van kunsten en wetenschappen en lid van vele letterkundige genootschappen.
De Koning benoemde hem tot Bidder van de orde van
den Nederl. Leeuw en Commandeur van de Eikekroon. Hij
overleed in Augustus 1862.
Zie Levensb. d. M.

v. Ned. Letterk. 1863.

KLIJNSMA (SENT FoPPEs) werd den 9 November 1791
te Wolvega geboren, studeerde aan het Athenaeum te Franeker, doch ging in 1813 in krijgsdienst. In 1814 werd hij
tweede luitenant bij de Pontonniers en woonde in dit jaar en
in 1815 den veldtogt in Belgie bij. In 1819 droeg men
hem het onderwijs in de wiskunde bij de kadets op en in
1827 kwam hij bij de directie der genie te 's Hage. Hij
klom later op tot den rang van Luitenant-Kolonel. Eervol
ontslageu, vestigde hij zich op Lycklamastins kort bij zijne
geboorteplaats, wear hij den 4 Maart 1874 overleed.
Hij schreef:
Geschiedkundige herinneringen aangaande de voorrnalige
vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzij1
Meppel 1853,
Geschiedkundige herinneringen uit de voormalige grtetetaijen Ooet- eta West-Stellingwerf, hoofdzakelijk aangaande
het geslacht der van Har ens . Meppel 1861.
Biogr ap kink 'nor denboek. Levensberichten van Wig-,
Xatuur- en Sterrekundige. Amst, 1860. Eerste gedeelte.
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Men vindt van hem vele biografien in dit Woordenboek,
het Album der Natuur en bijdragen in krijgskundige tijdschriften, benevens een paar stukjes in de Volksbibliotheek
(1853-1861).
Eene leveneschets van hem komt voor in Eekhof.
Friesland in 1815, bl. 108.
KNOOP (MAGDALENA), beroemde zangeres in de 17e eeuw,
o. a. door Moonen bezongen.
Zie Moonen, Pazy, Utr. 1700; Gre goir.
KNOTTENBELT (WILLEM CHRISTIA AN), den 19 Julij 1813
te Mijnsheerenland geboren, ontving te opleiding van P. d e
Raadt te Noortheij, studeerde te Leiden in de Theologie,
verkreeg na verdediging eener dissertatie over Columbanus,
den titel van Theol. doctor, werd in 1840 van zijn vader uit
kracbt der collatie tot zijn epvolger ale predikant te Mijnsheerenland benoemd, bleef daar 32 jaren werkzaam, verkreeg
in 1872 zijn emeritaat en overleed den 12 October 1875.
Ilij schreef :
Emancipatie en Evangelie in Gids 1?ebr. 1857.
De Staalkunde van Johan de Witt, in 1861 door do Hollandsche Maatschappij met goud bekroond.
De Kerkvisitatte. Leiden 1869, aan het adres van Dr. A.
K u ij p e r, naar aanleiding van diens Kerkvisitatie te Utrecht
in 1868.
Zie Levensber. der Maats. van Letterk. 1877.
KOOK (MARIA), zangeres, bloeide te Amsterdam in de
17e eeuw. J. V o s vervaardigde een gedicht op hare zangkunst, beginnende: Uw keel, Mari a! doet de nachtegaal verdoven. Zij buwde Joan van Papenbro ek.
Zie Gr egoir.

KOEKKOEK (BAREND CORNELIS), oudste zoon van J oha rules Hermanus Koekkoek en Anna Koolwijk,
werd den 11 October 1805 te Middelburg geboren, ontving
zijne eerste vorming tot kunstschilder van zijn vader, oefende
zich vervolgens in het Harizgebergte, de Rijnprovincien en.
Belgie naar de natuur, en gedurende 3 jaren aan de Koninklijke Akademie van beeldende kunsten te Amsterdam.
Hij vestigde zich eerst te Hilversum, te Beek in Gelderland
later te Kleef, waar in 1841 door zijn tusschenkomst eene
Teeken-Akademie gesticht werd.
Koekkoek was een onzer eerste landschapschilders. Op
onze tentoonstellingen bewonderde men menigmaal de boomrijke landschappen, bosch- en berggezichteu met eigenaardige
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stoffaadje van deien meester, de grootsche zamenstellinF van
zijn scheppend vermogen en dichterlijk genie. "De rijke verschcidenbeid (schreef I m m e r z e e 1) der daarop voorgestelde
boomen en houtgewa ssen, het schoon gewaai dat zich in de
dartele en sierlijke toppen verliest, is z•66 waar in hunne
verscbillende, karakters geteekend, en de wijkende of meer
voorkomende takken z66 kunstig en al derzelver natuurlijke
verkortingen en wringeh aangebragt, dat de beschouwing van
zoo veel voortreffelijk den kenner verbaasd doet staan over
des kunstenaars diepen blik in de natuur."
Reeds in 1829 behaalde hij de gouden medaille, wegens
een Landschap bij opkomende regenbisi, bij Felix Meritis,
welke eer hem later ook te 's Rage, Brussel en Parijs
is te beurt gevallen. Hij was lid van de Son. Akad.
van Beeld. Kunsten te Amsterdam., van de 4 Masse van
het Lion. Nederl. Instit. Ridder van de orde van den
Nederl. Leen w. van de Leopolds orde en van den Rooden
Adelaar.
Hij schilderde voor Koning W ill e m II een negental schilderijen, alle tafereelen uit Luxemburg, in 1840 voltooide hij
een kapitaal Boschgezigt met vee voor den Russischen troonopvolger. 0 verigens is zijn kunst in de voornaamste kabinetten van Europa aanwezi g. Voor zijne schilderijen werden
aanzienlijke prijzen betaald. Ook beoefende hij de dichtkunde en gaf in 18'41 in het licht :
.Berinneringen Van een landschapschilder.
Hij buwde Elise Therese Daiwaille, dochter van
den schilder van dien man, en overleed 5 April 1862.
Zie Owe TO 1862; Kramm en vervoig; lmmerzeel, waar
zijn portret, Album van Hall. en Belg. Kunstschilders. 's Rage 1841—
1852.
KOEN EN (HENDRIK JAKOB), den 11 Jan aarij 1809 te Amsterdam geboren, promoveerde na zeven jaren studeerens te Leiden in de regten, na verdediging van een Specimen historicojuridicum de - patrla potestate et statu familiae prnicipioruna
juris Romani fonte praecipuo.
Hij wijdde zich te Amsterdam gevestigd aan letterkundige en geschiedkundige werkzaamheden, waarbij zijn vriend Da Costa hem Diet zelden
de hand zeikte.
Hij was lid van den Gemeenteraad, later Wethouder, lid
der Provinciale Staten, curator van het Athenaeum en der
Latijnsche school, van de Akademie van Wetenschappen en
van vele in en buitenlandsche genootschappen en overfeed op
zijn buitengoed Buitenrust bij Haarlem, 13 October 1874.
Behalve talrijke bijdragen in de Bijdragen tot Regtsgel.

en Wetgeving, Algem, Kunst— en Letterb., friend des Va-
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derlands, Letterk. Alagazijn van Welens. Kunst en Smaak,
Aanhangsel van het Woordeboek van Nieuwenhuis, de Ttjdgenoot, Nijhoffs Bijdragen, de Jizgers Archief, Nieuwe Reeks
van Verhandelingen der 2de klasse van het Eon. Ned. Instituut, Alman,ak voor het schoone en goede, Nieuw Nederl.
Magazijn, Jaarboeken" voor de Wetenschappelijke Theologie,
Ernst en Vrede, en gaf hij afzonderlijk in het Hart :
Ode ter gelegenheid van den Poolschen opstand. Amst. 1830.
Voorrede voor van Harens Lijkrede op Willem .11.
Amst. 1832.
Brief aan den liar A. Feder betreffende deszelfs Perhand. over de oudste begrippen van regt. Ald. 1832.
Ald. 1833.
Over de Majesteit des Opperaten gezags.
De leer der Heilige Schrift aangaande de eeuwige geboorte
des Zoons van den Fader, vrijmoedig onderzocht. (Zonder
naam van den schrijver). Leiden 1833.
GeStemmen en beschouwingen over Godsdienst,
schied- en Letterkunde. Amst. 2 din.
Geen Concordaat met Rome. Ben Volkslied.
Amst. 1841.
Adriaan Pauw. Eene Bijdrage tot de kerk en handelsgeschiedenis der 16e eeuw. Aid. 1842.
Geschiedenis der Joden in Nederland. Utrecht 1843. Door
het Prov. Utr. Genoots. met goud bekroond.
Deux memoires sur l'origine et l'influence des eglises
Wallonnea; leur utility actuelle et lee moyens de lee maintenir. Aid. 1843 (avec Teisedre l'Ange).
Iliermymus van 4lphen ale Christen, als Letterkundige en
Staatsman. Aid. 1844.
Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche
vluchtelingen in Nederland. Leiden 1846. (Door de Maats.
v. Letterk. to Leiden met goud bekroond).
Eedevoering ter inwijdzng der Inrichting voor Onderwijs
in Koophandel en Nijverbeid. Ald. 1846.
liedevoering over het aanbetang der beoefening van de
Klassieke Letterkunde oak nog in onze tegen, uitgesproken
den 14 October 1851 ter installatie van den Hoogl. J. C. G.
Boot. Ala handschrift gedrukt. Ald. 1851.
Lerede op D. J. van Lennep. Amsterd. 1853.
Voorlezingen over de • Geschiedenis des Nederlandechen
llandels. Ald. 1853.
Voorlezingen over de Geschiedenis van Scheepsbouw en
Zeevaart. Aid. 1854.
De Christen-Zendeling. Met een aanhangsel van christelijke
liederen. Haari. 1854.
Voorlezingen over de gesehiedenis der finantien van Amsterdam. Amsterd. 1855.
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Voorlezingen over de geschiedenis der Nijverheid in Nederland. Haarlem 1856.
De vroegere en latere Nederlandache Randelspolitiek. Vier
voorlezingen. Haarlem 1857.
.De Nederlandsche Boerenstand historisch beschreven.
Ald.
1858.

Over de verdiensten van Bilderdijk• iten aanzien van de
beoefening onzer taal. 's Hertogenbosch 1860.
Over Ia. da Costa, ale Godgeleerde (voorrede eener nieuwe
uitgave (in 4 deelen) van Da Costa's opstellen van Godgeleerden en geschiedkundige inhoud. Amst. 1861.
Adres aan de Synode in 1861. Niet in den handel.
Ter nagedachtenis van Mr. M. van Lennep, Amst. 1862.

Over de beide Staatspartijen in de voorrnaliq Republiek
der Vereenigde Nederlanden. Amsterd. 1868.
Zie Levensb. van K. in Levensberigt der Maats. van Ned. Letterk.
1875; laarboeken der Kon. ..eikad. van Wetena. 1874; flu b er t s enz.

KONING (JoHANNA. SAnA) werd den 30 Junij 1809 te
Amsterdam geboren, huwde C. M a c k e n s t e i n en overleed
den 4 September 1867 in hare geboortestad. Zij schreef
behalve kinderwerkjes onder het pseudoniem van Tantesons
en losse stukjes van de Maria en Marth a.
Beelden en omtrekken naar het Leven geteekend. Amst. 1853.
liedwig. Amst. 1853.
Zie Huberts.

KOOL (J. A.) trad reeds op zijn zeer jeugdigen leeftijd in
militairen dienst. Hij was eerst officier der genie, doch werd
door de Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij belast
met den aanleg en later met de exploitatie van dies spoorweg, weshalve bij den militairen dienst verliet. Een der
schoonste bruggen voor den tijd waarin Zij gebouwd werd
een meesterstuk, werd door hem ontworpen en nitgevoerd,
namelijk de brag direr de Maas bij Maastricht. Toen besloten was tot aanleg van Staatsspoorwegen, werd Kool verzocht om als hoofdingenieur in algemeenen dienst bij den
aanleg werkzaam te wezen, hetgeen hij aannam. Als zoodanig werd hij belast met den aanleg van de zuiderlijn en
werden de bruggen te Culemborg, Bourne', Hedel, Moerdijk,
de groote werken te Vlissingen en Rotterdam, de afdamming
van de Oosterschelde en het Sloe enz. onde
r zijne leiding
ontworpen en nitgevoerd.
Aan de Ned. Ind. Spoor wegmaatechaopij bewees hij als
Commissaris gewigtige diensten. Ook was bij Penningmeester
in den Raad van bests gar van bet Koninklijk Instituut van
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ingenieurs. • Hij was hoddingenienr bij den aanleg van
Staatsspoorwegen, nam aan den tiendaagschen veldtbgt deel
en was Ridder der orde van den Ned. Leenw en van de Leopolds orde. Hij overleed in den ouderdoni van 63 jaren, den
4 Janij te 's Rage.
Part. berigt.
KOORDERS (DANIEL), den 12 Augustus 1830 te Macasser geboren, promoveerde in de letteren, regten en theologie.
Hij was eerst 0. I. Ambtenaar, later lid van de Tweede
Kamer en overleed te Bennebroek den 26 Jan. 1869.
Behalven eenige brochures, vertalingen, stukken in dagbladen en tijdschriften, gaf hij in het licht :
Specimen theol. dogmaticum crit. inaug. de pugna theologiam inter atque anthropologiam in Eccles. christ. doctrina.
Traj. ad Rhen. 1857.
De herstelling• der Roomette bisdommen in Nederland en
de houdin9 van het ministerie Thorbecke. Amst. 1853.
De Anti-revol. Staatoleer van Groen van .E'rinsterer uit de
bronnen ontwikkeld, lste stuk. Utr. 1860.
Zijne wedawe, Maria Hen riet t e Boek e, den 23 Mei
1837 te Amsterdam geboren, wijdt zich aan de letterkunde.
Reeds heeft men vai bare hand Ons eigen boek. Amst. 1874.
Zie Hub erts.

KRAMERS (JANszooN JACOB), den 28 September 1802
te Dordrecht geboren, werd onderwijzer te Vreeswijk, vervolgens Institutenr te Schoonhoven, en bragt zijne laatste levensdagen met letterkundigen arbeid door te Gouda, waar hij den
26 April 1869 overleed.
Bebalve woordenboeken voor de Fransche en Nederdnitsche
taal, kleinere leerboeken voor het Fransch, Engelsch en
Duitsch, gaf hij in het Licht:
Gezangen voor de jeugd op rnuzijk 9ebragt voor drid stemmen, met begeleiding van de piano-forte ad libitum, iste stuk.
Oudewater 1840.
Proeve van luimige diehtstukjes. Schoonh. 1841.
Keur van Fabelen voor de Nederl. jeugd in versmaat, met
21 pl. Gouda 1842.
Offer der dankbaarheid toefebragt aan den FrelEdekn
zeer geleerden heer J. H. L. de Haan, na de gelukkig volbragte operatic van den Steen aan zijn achtjarig zoontje.
Gouda 1846.
Het kind in omgang met God, in proza en poezie. (met
E. Mark er s.) Gouda 1847.
Feestzang bij het 50jarig bestaan van het Goudsche Depart,:mebt tot Nut van 't Atgemeat. Gouda 1864.
22
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Zija voornaamste werk is zijn Algemens Kuntwoordenboek.
Gouda 1847. 3e dr. Aid. 1863.
Eland boek 1860.
Geographiachi Seaaistiech
64agraphisch Woordenbeek 1865.
IMAM( (Cmusram4), den 28 April 1797 te Utrecht geboren, werd eerst voor groot zilverwerker opgeleid en ontving ;le gekker tijd ondtrwijs in . de teekenkunst. Na vijf
jaren oefening in het zilversmeden, werd hij in het atelier van den
kunstschilder P. C. Wonder tot schilder opgeleid. Vier
jaren later (1820) sehilderde hij de decoraties van den Utrechtschen schouwburg. Het tooneel—decoratief ontwikkelde bij
hem de kiem der bouwkunst. Hij vormde het bouwplan
van de kazerne en leverde eene bouwkundige voorstelling der
Domkerk .Voor de in Beijeren uitgegeven architektonische afbeeldingen van "Europa 's Kathedrale." Zulks had ten gevolge
dat bij in 1825 tot Directeur der Stadsscholen van bouwkande to Utrecht benoemd werd. Hem werd de her- en aanbouw van Paus—huize en het bonwen van bet Paleis van
Justitie opgedragen, en als Provinciaal Architect bijzonder
met het beheer deter gebouwen belast. Het Krankzinnigen
Gesticht zoo als het thans te Utrecht staat, is geheel door
hem ontworpen en voor meer dan de helft volvoerd. Ook de
gevangenis te Utrecht is door hem naar het systeem van
Pentonville gebouwd. Ook vergrootte hij de kerk te Hoogland bij Amersfoort en zijn de koopmanshuizen tegenover
het Stadhuis in aanzienlijken stijI door hem opgetrokken. Na
Bien tijd keerde Xramm• tot het penseel terug en het restaureren van oude prentkunst. Vele schilderijen van zijn hand
worden in bet Stedelijk Museum te Utrecht bewaard, en Diet
gering in bet getal aanzienlijken en gegoeden, die door hem
levensgroot of in Tableau de genre zijn afgebeeld.
In 1832 ondernam hij om de beroemde geechilderde glazer
der St. Janskerk te_ Gouda meer algemeen bekend te waken,
en in 1864 verscheen het, eerste deel van zijn hoofdwerk.
Geschiedenis van de sclulder- en beeldhouwkunst in de Nederlanden, Boltandsche en Belgisch., school met zijn portret.
Dit werk verscheen in .6 deelen met een Byvoegsel.
Kra m m overleed in 1876 op zijn landhqis Busthof even
bniten Utrecht.
Zijn kostbare nalatenschap schilderijen, teekeningen, gravuren, oudheden, zeldzame boeken werden te Utrecht door
den boekhandelaar Beijers in 1875 verkocht.
Overigeas gaf hij in Itet licht:

Froeve der werkdadige Doorzigtkunde, otn voor zich de
zamesotelling te regelen en naar de natuur te teekenen.
Naar het .Fransch. Utrecht 1830. 8°.
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Bij denzelfden uitgever verscheen een 2de en ade drui.
Utrecht 1861.

Kim* om zich iegen de ?perking der vlammen tebeveiligen,
ter behoeding van spuitgasten en tot redding van menschen,
die zich in den brand bevinden, door den Bidder Aldini.
Naar het Fransch. Utrecht 1833. 8°. in. pl.
Nieuw uttgevonden stelsel van timmerwerk, van Louis
Laves Architect van Hannover. Naar het Fransch. Met eene
voorrede van C. K. Architect. Amet. 1844. V. m. p1.
De Goudsche glazen, of beschryving van beroemde genii&
derde kerkglazen van de groote of St. Janskerk te Gouda,
benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der Glazen, der
Cartonteekeningen enz., waarbij is gevoegd een alzonderlijk
levensberigt der beroemde glasschilders, de Gebroeders Dirk
en Wouter Crabeth. Gouda 1853. 8°.
Voorts gaf bij onafgebroken bijdragen in het Tijdgchrift voor

Geschiedenis der glad Utrecht, den Utrechtsche Volksalmanak, het Nederl. Kunstblad, den Tijdspiegel, Navorscher,
Volksalmanak van 't Nut van 't Algemeen 1860. 4°.
Zie het Voorb. zijner Levens der achilders en van den Catalogue de
la Bibliotheque et de la Collection, de Mr. C. Kramm, Immerz eel.
.

KRAP of CRABBE (Mr. I) was de eerste organist van
het groot orgel te Arnhem, door E e c -k mans in 1639 be-gonnen en door G. H a g e b e e r in 1645 voltrokken. Het
had 3 klavieren en 56 registers. In 1645 was hij organist
te Alkmaar.
Hij was een der beste organisten van zijn tijd. Koning
gewaagt van hem in zijn werk over het Slot te Maiden.
Zie Gregoir.

KRIEKEN (A. E. VAN), den 11 Dec. 1785 geboren, nam
in 1802 dienst bij de koloniale jagers en ging. in 1810
als sergeant-majoor over in Franschen dienst. In 1811 werd
hij 2e luiteriant en klom, na in 1814 bij het Nederlandsche
leger te zijn overgeplaatst, in 1819 op tot kapitein. Van
1804-1806 behoorde hij tot de zoogenaamde groote expeditie, ging daarna mede naar Pruisen en Saksen en onderscheidde zich den 26 en 27 Augustus 1813 bij Dresden,
zoodat hij werd benoemd tot ridden van bet legioen van eer.
In 1815 was bij bij Waterloo en in 1831 op de Citadel van
Antwerpen. Den 18 Dec. 1832 wilden de Franschen het
ravelijn Halppoort, even als St. Laurent, door een overgang
in tje . gracht nemen. Van Krieken kreeg van den Generaal
Chass6 bevel dat ravelijn tot den laatsten man toe te verdedigen. Aan niemand beter kon deze post word-en toevertrouwd dan aan hem. Toe" zijn afgetobde soldaten met
224'
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moeite aan het vnren konden gehonden worden, ontblootte
hij zit+ de Borst, zeggende : ffsteek mij liever dood. liever
wit ik ender u lieden sterven, plan het lavelijn lafhartig overleveron." De Fransehen, die bier en daar 19000 patronen
versekoten, ,hadden, werden door zijn nitstekend beleid afgeslagen. De Generaal Chass overhandigde hem, in naam des
Konings, de militaire Willemsorde. Den • 1.6 Junij 1833
nit do gevangensehap in Frankrijk teruggekeerd nam hij zijne
plaats weder in in het - Ned. leger, totdat hij in October
1836 op pensioen werd gesteld. Hij overleed in 1868 to
Tuil, in den ouderdom van 83 jaren.
Part. berigt.

KRUIJTHOFF (HENDIUK Tamps) was in 1804 lid van
et koLlegie van schepenen te Batavia, in 1805 vendumeester aldaar, vervolgens Secretaris der Indische regering.
In 3816 werd hij met P. T. Chasse belast met de overname onzer bezittingen op Celebes uit handen der Engelschen
en aangesteld tot Gouverneur van Makasser, waarin hij in
1818 opgevolgd werd door W. N. S e r v at in s. Benoemd
tot Gouverneur der Molukko's en in 1820 tot ridder der
orde van den Nederl. Leeuw, overleed hij te Amboina den
3 Febr. 1822, oud 47 jaren. Hij was sedert 1805 gehuwd
met J. E. K e ij s e r.
Part. berigt.

KUFFERATH (JAN HERMAN), in 1797 te Millheim geboren, had de violonist Alexander van Duisburg tot onderwijzer. In 1812 was hij kapelmeester bij de Landwehr,
en terwiji hij te Dortmond in garnizoen lag, ontving hij onderwijs van St h e ff e r, leerling van L. Sp oh r. Na ale
eenvoudig muzikant den oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk te eihebben bijgewoond, vestigde hij zich te Kenlen en
derigeerde concerten te Kleinberg, Malheim en Duisburg. Hij
begaf Lich vervolgens naar Kassel en had 1.822 23 lessen van
Spohr en Kaufman n. Van 1823-1830 derigeerde hij
eoncerten te Billefeld en in 1830 werd hij orkestmeester te
Utrecht, en het was als zoodanig dat hij grooten roem ale
violonist inoogstte. Gedurende 34 jaren bleef hij die betrekking bekleeden, en hij was de eerste die er de schoone
Symphonien van Beethoven, IL Schumann, Schubert,
F. Mendelsohn, Niels Gad e enz. leerde kennen. Hij
was ook orkestmeester en direkteur van de Maatschappij Amat
alta silentirs musa, in 1631 gestieht, van Mutua fides, (studentenconcert), van de Zangvereeniging in 1849 gesticht, lid
den Maatschappij van Toonkunst en sedert 1830 zangmeester bij
-
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de muziekschool te Utrecht, De Koning benoemde hem tot rid,
der van de Eikekroon. Hij componeerde in 1836 een handboek
voor de zang tot schoolgebruik door de Maatschappij van
Toonkunst bekroond, eon Jubelcantate bij het feest van het
200jarig bestaan der Hoogeschool cantate bij het 200jarig
bestaan van het Collegium musicum Ultrajectinum ; cantate,
voor de Maats. van 't Nut van 't Algemeen. In 1862 verkreeg hij, wegens hoogen ouderdom, zijn pensioen en vertrok
naar Wiesbaden. Bij zijn vertrek vereerden zijue vrienden hem
met een zilveren beker. Hij huwde de zangeres E. S. Rein tj e s , 13 September 1801 te Kleef geboren.
Zie Gregoir.
SUN (LEOPOLD JOHANNES ANTONIUS VAN DER), den 21
September 1801 te Utrecht [geboren, genoot zijn eerste opvoeding aan het Athenaeum te Maastricht, werd in 1818
kadet op de artillerie- en genieschool te Delft. Na voleindigde studien trad hij in 1820 als kadet ele,-e van den Waterstaat onder den Inspecteur-Generaal J. B lank en jz. het
meer praktisch leven van den Ingenieur in. Reeds dadelijk
werd hij met de uitvoering van verschillende commission belast, terwkil hem in ]821 meer bijzonder het doen der opnemingen werd opgedragen ter verbetering van den vaarweg
van Amsterdam Tangs Weesp en Utrecht tot Vreeswijk. In
1822 benoemd tot eleve-adspirant van den Waterstaat, werd
hij toegevoegd aan den waarneinenden Hoofd-Inspecteur in de
provincie Utrecht, en als zoodanig belast met den Ingenieurs
dienst in dat gewest, ook wat aanging de werken tot verbetering van de Keulsche vaart. Na tot Aspirant-Ingenieur
(1823) en tot Ingenieur der 2de klasse (1825) bevorderd te
zijn, was hij als Itijks-Ingenieur onder den thofd-Ingenieur
de B r o c k in de provincie West-Vlaanderen werkzaam. Na
de afscheiding van Belgie werd hij toegevoegd aan den
Hoofd-Ingenieur B. H. G o u d r i a a n. Hij verkreeg een
werkzaam deel aan de invoering van een algetneen stelsel van
peilschalen langs de hoof irivieren en aan de opmetingen en
triangulation voor de algemeene kaart der hoofdrivieren. . De
tien registers, bevattende de beschrijving der peilschalen en
verkenmerken langs de hoofdrivieren, een arbeid van aanzienlijken omvang, werden in 1849 en in 1858 uitgegeven.
Ook het vervaardigen van een algemeene rivierkaart, in 1830
aangevangen werd in 1860 onder leiding van Van der
K u n ten einde gebragt. De minuutbladen werden op de
schaal van 1 it . 10000 vervaardigd. Zij, bestaat nit 6 Serien.
Ann het verbeteren onzer rivieren komt aan Van d ex
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K un en zijn toenmaligen ambtgenoot i e r rand de eer toe,
dat men door hthine heldere inzigten geleid, eindelijk tot een
systems gekomen is, dat door .eenvoudigheid nitmunt, door
de wijze van uitvoering bereikbaar is, en zoo als het *ins
steeds gevolgd wordt lantkzamerhand tot een zekere uitkomst
leidet met. In 1847 bevorderde hij met F. W. C o n ra d
en .Simo n s de oprigting van een Instituut van Ingenieurs
hier te lande. Veel bragt hij ook toe tot de ontwikkeling
der spoorwegen hier te lande. In 1835 tot Ingenieur lste
klasse bevorderd en, in 1837 weder bij den algemeenen dienst
van den Waterstaat geplaatst, werden hem weer bijzonder de
werken van den Rijnspoorweg opgedragen, en na den dood
van B. H. Goudriaa m, in 1842, werd hij geheel met
den algemeenen dienst van den waterstaat belast, terwijl
hem tevens de uitvoering van den Rijnspoor bled toevertrouwd. In 1844 werd de spoorweg van Amsterdam tot
Utrecht, en in 1845 van Utrecht tot Arnhem onder zijn beheer geopend. In ditzelfde jaar werd hij van dat beheer
ontheven en tot 's Konings Commissaris bij de nieuwe Maatschappij (waaraan de Rijnspoorweg was overgedragen) benoemd.
Hij werd vervolgens met een onderzoek belast ter voorbereiding van den aan te leggen spoorweg van Maastricht mar
Aken, in welke onderneming hij later als 's Konings Commissaris betrokken was, en voor de aansluiting der Nederlandsche spoorwegen met het buitefiland, waartoe hem meermalen zendingen naar Berlijn, Hannover en Brussel werden
opgedragen. In 1849 werd hij, bij de aftreding van den
Inspecteur G o e d k o o p, benoemd tot Inspectetit van deu
Waterstaat in de 2de inspectie en tevens belast met den
algemeenen dienst. Hij trok zich mede de invoering der
telegrafie in Nederland bijzonder aan. Ook maakte hij iich
van 1866-1860 zeer verdienstelijk in de oplossing der Maasquaestie. In 1857 werd hij benoemd tot Hoofd-Ingenieur
van den Waterstaat. In deze betrekking stond hij, ver.
sehillende ministers ter zijde en getuigeh zijne bij het Bepartement van Binnenlandsche Zaken berustende geschriften
van zijne heldere inzigten en ongeweene vlijt en werkkaamheid. In 1880 werd hij met twee andere leden benoemd in
de Commissie van beheer over de Staatsspoorwegen, doeh, in
1863 daaruit ontstagen, bepaalde zich zijn werkkring wear
geheel tot dien van Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat.
Be haven- van Scheveningen was eene van de laatste taken,
waarmede hij zich bezig hield. I34j was Ridder an verschillende orders en - Commandeur, • lid ider eeieste klaise van
het Iton: Ned. Inst., later van de Ktininkl. AkadeMie van
yhtensehappen en overleed te 's Hage den 26 Januarij 1864.
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Zie Ain levensberigt door J. C. BO s sel, gevoegd bij de notulen
der Vergadering v. h. Eon. Instituut van Ingenieurs, op Donderdag
8 Febr. 1864 en door P. W. Conrad in Jaarboek. v. d. Aoti. Aka-

demi*

vd*

Wetens. 1864.

'WIRER GERRITSZOON (HENDRIK), den 17 Dec. 1790
te Amsterdam -geboren, was oud provinciaal directeur van
's Rijks belastiugen in Zeeland, toen hij den 9 Maart 1873
te 's Hage overleed. Hij was dichter en tooneelschrijver. Hij
gaf een tal van vertalingen van toodeelarbeid uit het Hoagduitscb. en Fransch in het licht, aooals Lodewijk Ler,treursp.
naar het Fransch van Ancelot (poezie). 's Hage 1822.
Kinradijn en Frederik, naar het Fransch van Liddieres
(poezie). Amst. 1829.
Verspreide en andere Gedichten. Rott. 1830.
Lofdicht op P. Pz. Hein. Rott. 1832.
.De tachtigjarige strijd, in vier zangen. Rott. 1832. 4d dr.
Amst. 1864.
Vaderlandsche en andere gedichten. Rott. 1836.
Het hospitaat van Invaliden. Rott. 1836.
Pythagoriana. Zedespreuken naar Fransch (proza). Hoorn
1858.
Bozamunda Cliford, treurspel naar E. de Bonne Chose.
Hoorn 1839.

(Aden/a:sit van het 25jarig 6estaan tan Nederlands vertossing. Amst. lass.
Spelde., en, Naaldegeld, oorsp. tonneelapel, bekrootsd te
Amsterdam. (proza), Aunt. 1852.
1804.
„
Voorts een menigte bijdragen in Tijdschriften, Almanakken, enz.
De Napoleoniden, zang des tijds.

KULTPER (JicoBus).
Zie Kuijper (Jaques.)

L

.

LAAN (Mr. HENDRIK ARNOTJD), noon vin kig. Hendrik
Arnoud La a n, lid van het Wetgeveud Lichaam 4e tataafache Republiek ea van Maria Sibilla M e ij e r, werd Alen
20 Januarij 1780 te Utrecht geboren, studeerde te Utrecht
in de regten, werd in 1805, ontvanger in het 24e arrondissement te Utrecht, en in 1811 ontvanger particulier der di.
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reete belastingen° in hetzelfde arrondissement, , en verkreeg in
1812 een soortgelijke post te Amersfoort. De Prins an
Oranje benoemde hem, als Souvereine Vorst, in 1813 tot Inspecteur der indirecte belastingen aldaar en later (1816) tot provineiaal verifie,ateur te 'e-BOsch. In 1817 verkreeg hij een eervol
ontslag en keerde hij near zijn buitenverblijf Steenvlied in de
genleente Baarn terug en werd lid der Provinciale Staten. In
1838 werd hij benoemd tot lid van den Gemeenteraad te
Baarn, in 1840 tot buitengewoon lid der Tweede Kamer van
de Staten-Generaal,. in 1844 tot assessor der gemeente Baarn,
in 1848 tot lid der commissie van toezigt op de kerkelijke
administratie in de provincie Utrecht, ook was hij lid der
commissie tot verdeeling van het rijk in kiesdistrikten.
Hij overleed den 27 Maart 1863.
Zie zUn leven en portret in Utr. Volksaltn. 1864.
LAMBILECHTS (JOHANNES JACOBUS), den 4 Januarij 1817
te Amersfoort geboren, hield aich meestal bezig met letterkundigen arbeid. en overleed. 13 Maart 1859 in het Buitenhuis - te Amsterdam.
Men heeft van hem :
tracoba van .Befjeren, historisch romantisch tafereel.
Amst. 1856.
-De familiv la Lain., .hilt. ram. verhaal, tijdens de vervol.
ging der Protestanten in Holland. Amst. 1856. 2 dl.
Ada van Holland, hid. .rom. verhaal. Amst. 1857.
Holland in 1650 of de aanslag op Amsterdam, Mat. rom.
verhaal. Amst. 1857. 2 dn.
Zie Iltberts.
LANDOLT (HENRI= MATTHABUS FRIEDRICH), noon van
Heinrich Lan dol t, luitenant-adjudant bij het regement
Zwitsers van Ziegler in Nederlandschen dienst, en van
Theresia Mathia Leutner, werd den 29 November
1828 te Breda geboren, in 1844 kadet bij de Koninklijke
Akademie te Breda, in 1848 tweede en kort daarna eerste
luitenant bij het regement grenadiers en jagers. ln 1854 gaf
hij bij gelegenheid van het '25jarig bestaan van dat regement
in het licht: Geschiedkundige herdenking aan het 25jarig bestaan der bataillons grenadiers en jagers. Leiden 1854, dat
in 1855 of 1856 gevolgd werd door eene Nederlandsche
krisigsgeschiedenis, eene Geschiedenis van het 1Vederlandsche
seewesen in de Folksbibliotheek, uitgegeven bij H. W.
e ij tingh te Amsterdam.
In 1854 vertrok hij met een detachement suppletie-troepen
van het 0: I. -leger naar ladle, keerde in 1858 terug, hervatte
dienst te 's Hage en tevens zijn letterkundigen arbeid. Hij
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gaf eene vertaling van Row's Afilitair Woordenboek,(Leidefi
1859.-1862) en van een werkj e van den Belgischen generaal :a e n a r d, Beschouwing over de taktiek der Iv fanterie
in Europa, (Ainst• 1851). Gedurende de jaren 1861, 62, 63
was hij het hoofd van deu Militaire Spectator en verrijkte
die jaargangen met eeu menigte artikelen.
In 1861 werd hij tot kapitein bevorderd, trad in den echt
met Francisca Margaretha Alida van Kooten en
begon in 1863 zijn Dictionnaire polyglotte de ternzes techniques militaires et de marine, die in 4 deelen Leiden 1865—
1870 verscheen. Ook gaf hij eene vertaling van llozier's

J3rieven van den correspondent van de Times over den oorlog van 1866 (Leid. 1869) en schreef een handboekje over
de Wapenleer ten dienste der adspirant-officieren der infanterie en cavallerie (Leid. 1869.) In 1870 nam hij de vertaling op zich van Rii8i0W '8 geschiedenis van den FranschDuitschen oorlog van 1870-1871, een arbeid, die hij niet
volt ooide, en na zijn dood werd voortgezet door E. H. B r o u we r,
bibliothecarjs der Koninklijke Militaire Aeademie= te Breda.
Hij overleed den 22 Junij 1871 aan bet Bad Weldungen.
Hij had verschillende ridderorden.
Zie Levenab. d. Maata. van Ned. Leiter& 1872.
LAST (CAREL CHRISTIAA.N ANTHONY) werd den _ llden
December 1810 te Amsterdam geboren. Al vroeg bleek zijn
aanleg voor de kunst uit de reeds op jeugdigen leeftijd behaalde medailjes voor het schilderen in Felix Meritis en in
de Amsterdamsche afdeeling der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. Het lithographisch teekenen was destijds hier
te lande onbekend. Last was (nagenoeg) de eerste Nederlander, die zich aanvankelijk te Amsterdam en sedert 1828
te 's Hage in dit vak bezig heeft gehouden. Talloos zijn
zijne illustratien van periodieke werken zoo als het Leeskahinet, de - lijd, Europa enz. van de werken vak,Dic kens
en de plaatweiken van A 1 e x a n de r V. H. overleed
te 's Hage den 2lsten December 1876.

LAUTS (Miami (GIRARD), den 19 Mei 1787 te Amsterdam geboren, sedert 1811 gedurende eenige jaren door
Duitschland, 4ngeland en Denemarken en vestigde zich, na
de vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland te Brussel,
waar hij in 1821 aan het Athenaeum ale onderwijzer in de
Nederlandsche teal• en letterkunde werd aangesteld. Na de
revolutie bekleedde hij eeu dergelijke betrekking aan bet
Koninglijk Instituut voor het Zeewezen te Medemblik, kreeg
in 1840 een eervol ontslag, vestigde zich te Kampen, te Leiden,
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wederoni te Kampen, eindelijk beuttel4ngs aldaftr en te Uttecht,
waar hij den 29 Julij 1865 overleed.
deels in verschillende tikischriften en afzonderlijk
Hij
de ♦ruchten zijner letter. en• geschiedkundige studies in het
licbt, Tot de iaatste behooren:
Elemena de la langue Hollandaise. Bruz. 1821.
Woordenboek van Nederlandecke gelijkluidende en -klankverwante totiordes (homonyms) met de beteekenis in 't Pransch.
Brun. 1826.
Woordenboek voor de spelling der Nedirlandache taal.
Ald. 1827.
Fervolg op het eerste Nvderduiteche Leesboek van G. .1.
Meijer, verzameld door A. I. van der 4a, door hem over
zien en met sena voorreds uitgegeven. Aid. 1826.
Voorlezingen over de Nederk Letterkutido sedert de vroegste
tYclen • tot op onze dagen, met een gelijktijdigen blik op de
Hoogd., Fransche en Engelsche Letterkunde enz, Ala. 18211.
ZeVopojering van J. C. J. van $peijk, plegtig gevierd door
het Kon. Ned. Inst. van de Marine. Leeuw. 1831b
Benige oogenblikken uit het leven van Koning Willem III
1863.
Handleiding voor de Aardrijkskunde van Neclerlands °oaten West-Indische Bezittingen. Utrecht 1834.
Het traktaat, den 17 Maart 1824 tuuchen Nederland en
Groot•Brittannie gesloten in betrekking tot de bernoeijingen
der Engelschen met Borneo. Leiden 1846:
Geachiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval
van de Magt der Nederlanders in Indict. Cron. 1852—.57.
Amst. 1859-1860. 5 dn.
'De Kaapsche Landverhuizers of Neirlands afstammelingen
in Zuld-ilfrika. 1847,
Geschiedenia van de Kaap de Goede Hoop. Nederlandeche
Volkaplanting van 1652 tot 1806. Amst. 1854.
Japan in sijne Staatkundige en burgerkke inrigeingen en
verkeer met Europeache Nation. Amst. 1847.
Karts beedrtiving van Ealifortiii. Amst. 1849.
Zia Levenaber. d. Maas. v. lied. Lelierk. 1867; Huber ts.
LECHLEITNER (CiiitsmANN in 1795 to Leiden geboren,
ontving het eerste onderwijs in de muzijk van zijn vader, uit
Tyrol, die instrumentmaker was. Op zestienjarigen leeftijd
hiet hij zich reeds op concerten hooren, die hij weldra zeif
derigeerde. In 1827 word hij onderwgzer aan-de muzijkschool
en lid der kapel to 'a Hage en dirigeerde to • gelijker tijd de
Maatschappij van Instrumentaal mazijk aldaar. Ook was hij
aan _het Fransch tooneel verbouden.
hij overleed den 8 December 1857.

'Men lieeft van hem serenaden voor viool en guitar, a s
ook het Jagerslied.
Zie Gregoir.
LEEUWEN (Mr. GERRIT vAN), den 26 Jan. 1795 te Alkmaar geboren, bezocht in 1807 het gymnasium, in 1812
de Hoogeschool te -Utrecht, en werd in 1817 doctor in de
regten, na verdediging eener Dissertatio de effeetu Jurisdomina agroruna magi's minusque eireumscripti in populorum
et patriam agri culturant, door hemzelven in het volgende
jaar veriaald in het licht gegeven (Staathuishoudkundige verhandeling van den invloed eener mindere of tneerdere beperking des Grondeigendoms op den Landbouw der Volken toegepast op ons Vaderland). Hij zette zich ale advokaat bij de
regtbank van eersten aanleg to Alkmaar neder, werd vervolgens (1821) substituut-officier bij die regtbank, waarna hij in
1861, op zijn verzoek, ontslagen werd. Ook was hij langen
tijd lid van het bestuur der gevangenissen te Alkmaar en na
de ontbinding er van lid en vice-president van het collegie
van regenten over het huis van Arrest alclaar. In 1840 beaon
zijne politieke loopbaan met zijne benoeming tot lid der Lbbele Tweede Kamer, Daarna werd hij door de Provinciale
Staten van Noord-Holland (1845) naar de Tweede Kamer der
Staten Generaal afgevaardigd en werkte nog mede aan de
tweede grondwetsherziening.
Behalve zijn dissertatie schreef hij in Bijcir. tot Regtsg. en
Wetgev. van den Tex en van Hall 1834: lets over de Fret
van 5 April 1806 en bijzonder art. 14 dier wet.
In de Levensberigten d. Maats. v. Ned. Letterk.
komt zijn
leven van J. A. Kluppel voor.
V an Le e u w en was een man van veelzijdige kennis,
Uitvoeriger schreef over hem P. van Be m m elen in Levensb. d. Maats. v. Ned. Letterk. 1872.
LENAERTS VAN DER GOES (PIETER), toonkunstenaar
in de 17e eeuw, gaf in ha licht :
Druiventros .der Amoureusheyt, *a hem begrijpetzde veelerkande amoureuse Liedeketa, met muziek, te voce* in
(Irak
noyt uitgepan, gecdmponeerd door enz. A°. 1602.
Zie Gregoir.
LENNEP . (Mr. JACOB VAN), zoon van David Jacob van
Lennep en Cornelia Christina van Orsoy, .werd den
24 Maart 1802 te Amsterdam geboren. Na de school van
D e el e Irma, en het Gymnasium, order den rector H e r man
Bossch a, doorloopen te hebben, studeerde hij te Leiden in
de rechten en verkreeg tien rang van meester, oa het verdedigen eener dissertatio Juridica ad Valeutiniani conotigutional
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de medicantibus validis (1824) en vestigde zich te Amsterdam
als advokaat, terwijl hij later Rijksadvokaat werd. Reeds in
zijne jeugd ontwikkelde hij zich boven de knapen van zijn
leeftijd en op 13jarigen leeftijd had hij reeds alle. voorname
dichters en prozaschrijvers niet alleen van zijn vaderland,
maar ook van andere Widen gelezen. Weinige jaren later
vervaardigde hij reeds self gedichten, waarvan eenige onder zijne
Gedichten Arnst. 1827 zijn opgenomen. Behalve door eenige
vertalingen van tooneelstnkken en hier en daar verspreide
gedichten, deed hij zich het eerst als dichter kennen door
zijne Academische Idyllen (Amst. 1827). Zij waren ,,goed
gedicht, flunk geversifiseerd en voor elken Academie burger
een aangename herinnering uit den studententijd."
V a n Len n e p's overige gedichten, zoo in Almanakken
ale Tijdschriften geplaatst, werden achtereenvolgens door hem
verzameld, ea het eerst in 1827, daarna in 1851 en eindelijk
in zijne Poetische werken als vier deeleu Mengelpoezij uitgegeven. Hier leeren wij den dichter vooral in zijne eigenaardigheden kennen. In zijne vertalingen, hoe voortreffelijk ook,
is hij echter slechts de tolk van Scott, B urns, Byron,
Moore, Tennyson, Racine, La Martine, Victor
11 u g o, Heine en anderen. In zijne poezij treft ocs zijne
verbazende gemakkelijkheid, waarmede hij zich in maat en rijm
nitdrukte ; die gaaf was hem aangeboren, zoodat hij self zeide
niet te gelooven ooit tegen de versmaat gezondigd te hebben.
Een Hymnen • of Odendichter als Bilderd ij k of Da Costa,
wier Pindarus' 'vlucht soms doet duizelen, was van Lennep
niet, maar in liefelijkheid en bevalligheid, in het schetsen
van bekoorlijke tafereelen, van teedere of forsche aandoeningeu, altijd in gepaste beeldspraak, zonder eeuig valsch vernuft,
kwamen weinigen hem nabij, werd hij zelden overtroffen.
Ale romanschrijver trad van L e n n e p op met de Pleegzoon in 1829, die ons in de dagen van Maurits en F r ederik H e n d r i k verplaatst; vervolgens gaf hij de Boos van
Dekama, een tafereel genomen uit bet tijdvak van W i11 e m IV.
Onder den titel van Onze Voorouders gaf hij een reeks van
verhalen, en als 't ware een aanschouwelijke geschiedenis der
Nederlandsehe gewesten van de komst der Batavieren en
Friezen af. Hij schijut daarniede ten doel te hebben gehad
om bet minder wetenschappelijk publiek een levendig denkbeeld te geven van de hoofdgebenrtenissen hier te lande voorgevallen, van den strijd en worsteling, waarmede de verschillende volksstammen, die vroeger Nederland bewoonden of
verdeelden tot een zijn gebracht. Elizabeth Musch brengt
OM in een ander veel later tijdperk over, in dat van Jan de
Witt en Willem M. De eerste in al den glans zijner
ptaatkulidige grootheid de laatste nog een zwak, bleek jon7
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geling, geheel onder 't gezag en den invloed van den
Baadpensionaris staande, maar toch, hoe schijnbaar onbeduidend, zwijgend en ondoorgrondelijk. Van een geheel
anderen aard is de Ferdinand Huyck een der meest gelezene romans van den schrijver, waardoor zijn reeds lang
gevestigde populariteit niet weinig is toegenomen. Zijn
laatste en meest besprokene roman was Klaasje Zevenster,
in 5 deelen in het licht verschenen, waarover en tegen veel
werd geschreven.
Sommige zijner romans werden in vreemde talen overgezet,
de Roos van Dekama tweemaal in het Duitsch, eenmaal in
het Fransch, Ferdinand Huyck in het Fransch. Het is niet
mogelijk alles te noemen en in beschouwing te nemen wat
van L e n n e p geschreven of waaraan hij mede gewerkt heeft.
Wij hebben nog onvermeld gelaten zijne drainatische werken,
ook bijeen verzameld in de uitgaaf tusschen 1852 en 1854;
vele uitvoerige dichtstukken, zoo vertaalde, als oorspronkelijke
onder welke een belangrijk gedicht : De Bouwkunst ; talrijke
geschriften over oudheid en geschiedenis, en het door hem
uitgegeven jaarboekje Holland, of in vereeniging met anderen,
als Hofd ij k, Ter G o u w enz. vervaardigd. Wij mogen echter
Diet stilzwijgend voorbijgaan eenige zijner staat- en taalkundige
geschriften als: I'roeve caner vel 7duitsching van de Grondwet
van het Koninyrijk der Nederlanden 1844, Aanmerkingen op
het ontwerp van gewijzigde Grondwet voor het K.oningrijk dcr
Nederlanden, Brief aan Joan Muller over de Politiek van
den dag (i448), Vermaketijka spraakkunst (met
pl.), Proeven
van Plat Amsterdams en den Overijsselschen Almanak voGr
Oudheid en Letteren 1845, wet aanteekeningeu van J. H.
Halbertsma, Zeemans Woordenboek 1856. Nog minder mogen wij zwijgen van een zijner belangrijkste en onderhoudendste
werken : De voornaamste geschiedenissen in Noord-Nederland
aan mijne kinderen verteld, waarvan meer dan eene uitgaaf
verschenen is, en allerminst van den veel jarigen onvermoeiden
arbeid door hem besteed aan de uitgaaf van Vondel's
werken, met diens leven en verklaring en aanteekeningen in
12 lijvige boekdeelen op keurige wijze bij de Gebroeders
Binger te Amsterdam uitgegeven. Een werk waarmede
van L e n n e p de kroon gezet heeft op zijn veelvuldigen en
dwisselenden literarischen arbeid, waarbij, toen juist het laatSte deel voltooid was, hem de pen uit de verstijvende hand
ontviel, en waardoor zijn naam, zoo nauw aan die van V o nde 1 verbonden, dierbaar zal blijven aan elk beoefenaar en
beminnaar der Nederlandsehe letterkunde, en leven zal, zoo
lang de taal van Nederland in wezen blijft.
Van L e n n e p was lid van de Akademie der Wetenschappen en ook andere letterkundige- en kunstgenootschappen,
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Kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw en
Ridder van de Leopold& orde. Ook, bekleedde hij verschillen& eereposton. Hij huwde in 1824 H e n ri et t e Sophia
Wilhelmina Roe' 1, die' hem 6 kinderen schonk. H4 overleed den 25 Augustus 1868 te Oosterbeek, wear zijn stoffelijk overschot ook werd begraven. Op zijn graf is een eenvoudig gedealtteeken geplaatst.
Zie Beeloo in Levenaber. der Maas. v. Ned. Leiterk.1869; Chron•
kilt zjner gedruktetverken,
Ald. ; N. Beets, M. .1 v. L. herdacht in
Jaarb. d. Kon. dkad. 1868, bl. 78 ; Nieutosblad Boekk. 1868 no. 36;
1Vederlepitd 1869, III. 177; lin berts; flag. Lit. 4sAll. 1868, TAXXIV.
689; Revue des deux 'notifies, 1868, LXXVII. 864.

LEON (MAtrinTs), den 10 April 1838 te 's liege geboren,
kwam, ale twaalfjarige knaap, onder de leiding van den
genre-schilder H. v an H o v e. Na zeven jaar op dat atelier
gearbeid te hebben, werd David B 1 e s, gedurende twee
jaren zijn mentor, vervolgens oefende hij zich aan de Akademie te. Antwerpen, waarna hij kweekeling werd van den Amsterdamschen kunstschilder T. G r e i v e. Hij deed in 1850
zijne intrede in de kunstwereld op de Haagsche tentoonstelling met een bevallig genre-doek Pauvre prisonnier, 8i to
m'appartenais, je to delivrerais. Duch zijn talent als kolorist,
zij n met sentiment gekozen onderwerpen, kortom zijn individueele opvatting werd eerst gewaardeerd in drie tafereelen
op de tentoonstellingen der residentie van 1861 : Het orgel,
De ongelukkige muzikante en Broederzorg.
Sedert trokken
zijne kunststukken de algemeene aandacht, vooral zijn

litabbiin in 't gebed en Voorbereiding tot de priesterdiend
in 1862 en 1863 ten toon gesteld. Dit laatste, het gouden
eeremetaal waardig gekeurd was zijn meesterstuk, terwiji zijn
laatste gewrocht ontwinding der heilige wet met goud werd
bekroond.
Hij overleed den 7 October 1865.
Zie Nederl. Spectator 1865, bl. 331.
LEAVE (ALBERT), broeder van Evert Le we van K 1 i nkenborc h, geboren 1660, was gedeputeerd ter vergadering
van de Staten Provinciaal van Groningen en lid van de Staten Generaal. Zijne echtgenoote Elisabeth Clan t, dochter
van Jan Clant van Stedum en van Anna Co enders tot
de Duinehoek,. schonk hem Beene kinderen.

LEWB (BEREND), geboren in 1710 uit het huwelijk van
Roest Joost Le we en Christina Emerentia van
Bern m, was generaal en chef, gouverneur en kastelein van
Skis. Hij was gehuwd met Catharina van Wij he van
Eck en Wiel en vader o. a. van Jan Lewe, geboren
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1744 en in 1808, ongetrouwd als generanIsmajoor gestorven,
en van Otto Lewe, geb. 1752, kolonel, gehuwd geweest
eerst met Anne Izabella, van Swinderen, daarna met
Anna Adriana Sophia Gerlacius.
LEWE (EvEET), een der elf kinderen van Rein t Lewe
van Middelstum en helena Clant, geboren 1685, was
kolonel kommandant van de kavallerie. Zijn huwelijk met
Wendelina Juliana van Bern m,dochter van Berend
van Berum en Wendelina Corn elia Ubbina bleef
kinderloos. Hij stierf in 1741.
LEWE (FRED= WILLEM), broeder van den voorgaande,
geboren in 1692, was kolonel van de infanter ie. Vijf kinderen
waren de vrucht van zijn huwelijk met W i 11 e m i n a Re ngers, dochter van Edrard Rengers van Tarnsum en
van Catharina van der Noo t. Hij stierf in 1788, nalatende o. a. een zoon Edzard Willem Lew e, later luitenant-kolonel.
LEWE (JAN) Heer van Blaauwborch, broeder van Reint,
Lewe, was geboren 1659, majoor en kommandant van Delfzijl. Hij is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Willemina
Le we van Kantens, dochter van Joost Lewe en Pie-.
terken Coenders, daarnametAnna Tjarda van Stark en bore h, de oudste zoon uit zijn eerste huwelijk volgt.
LEWE (Joon JAN), heer van Matenesse, oudste zoon van
Jan Lew e en Willemine Lew e beide voornoemd, bragt
het in bet militaire tot den rang van luitenant-generaal. Bij
Anna van Inn- en Kniphuizen, was bij vader o: a.
van den generaal-majoor H e n d r i k Ferdinand Le we
van Matenesse, gehuwd geweest met Johan na van
Echten.
LEWE (REJNT), broeder van Evert en Fredrik Wil1 em Le w e, geboren in 1694, sneuvelde in 1147 als kolonel
en kommandant van . Bergen op Zoom.

LEWL (REINT) heer van Middelstum, geboren in 1656,
was de zoon van .1 o ha n Lew e en van G e e r t r u i d a A 1berd a. Hij was gedeputeerd ter vergadering van de Staten
provinciaal van Groningen en lid van de Staten Generaal.
Hij stierf in 1704, na gehuwd to zijn geweest met Helena
Clant, dochter van Jan Clant van Stedum en van
Anna Coenders tot de Duinebroek, die aan elf kinderen het leven gaf,
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LEWE VAN ASINGA (ABEL COENDEB19, Heer van Ulrum,
zoon van Roert Lewe en'Anna Coenders, wasgeboren
in 1624, werd in 1658 en 1659 gecommitteerd ter admiraliteit te Amsterdam, in 1668.-1660 lid van den Raad van
State. Bij Elisabeth Hooft man liet hij slechts eene
clothier na, Petronella Anna, gehuwd geweest met Havo
Casper baron van Inn- en Kniphuizen.

LEWE TOE ASINGA EN TER HANROU, (EvErr), zoon
van den Groninger burgemeester Johan Lewe en van
Anna Lew e, erfdochter van Ulrutn, was jonker en hoveling
te Ulrum, in 1628 en 1629 gedeputeerde ter vergadering
der Staten provinciaal van Groningen, in 1620 en 1621 afgevaardigde der Staten-Generaal ; bij Anna Coenders van
Helpen, dochter van Abel Coenders van Helpen,
Heer van Middelstum, Kantens, Eusum, Dornewert en Engeweer en van Tetcke Entens, was hij vader van Johan
Lewe, Heer van Middelstum, Abel Coenders Lewe
van Asinga, Heer van thrum, Joost Lew e van Klinkenborg, Heer van Kantens en eene dochter gehuwd geweest met Orsebrant Jan Renger s, Heer van Slogteren.
LEWE VAN EUSUM (JosAN), Heer van Middelstum,
zoon van den voorgaande, was geboren in 1622 en gedeputeerd ter vergadering der Staten provinciaal van Groningen.
Hij stierf in den ouderdom van 50 jaar en was tweemaal
gehuwd geweest, eerst met Geertruida Alber da, dochter
van Reint en Hattigje Donga; later met Anna
Maria Manninga, doebter van Lutet en Emerenti&
Sono y. De eerste vrouw schonk hem o. a. Reint Lew e,
Heer van Middelstum en Jan Lew e, Heer van Blaauwborch.
LEWE VAN KLINKENBORCH, (Joon), Hear van Kantens, derde zoon van Roest Lewe en Anna Coenders,
was geboren in 1626, van 1681-1658 was hij gedeputeerd
ter vergadering van de Staten provinciaal van Groningen en
van 1661-1666 afgevaardigd ter Staten Generaal. Hij was
gehuwd met Pieterke Coenders, dochter van Albert
Coender s, Heer van Actuard en van Maria Clan t, en
verwekte bij haar 5 kinderen.
LIMBURG (P. vAN), opzigter van de Nieuwe Rotterdamsche gasfabriek. Onder de groote werken die in land en stad
zijn uitgevoerd onder zijn bestier, noemen wij liet makers der
werken in het Haarlemmermeer, het bouwen der Zuiderkerk
te Rotterdam, den aanleg der werken van de Ned. Rhijnspoorwegmaatschappij en die der Oosterkade aldaar,. de slui-
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zen te Wemeldinge en Hansweert, een werk dat door een
buitenlandsche Maatschappij was opgegeven, de doorgraving
van den Hoek van Holland, en een groot deel van den bovenbouw der Cellulaire gevangenis te Rotterdam. Nog weinige
dagen voor zijn dood werd hem opgedragen het bouwen van
den watertoren voor de drinkwaterleiding. Hij overleed te
Rotterdam 8 Jan. 1872, oud 58 jaren.
Zie hagblad van 's Haye, 10 Jan 1872.
LINDO (MACK PRAGER), den *19 September 1819 te Lon–
den geboren, went doctor in de lettereu en achtereenvolgens
leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam (1842-1853),
Hoogleeraar aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda
(1853-1865) en Inspecteur van het lager onderwijs in ZuidHolland. tAls letterkundige betrad hij nieuwe banen, tee..
kende de maatschappelijke toestanden, zoowel hunne eigenaardigheden als gebreken, scherp, maar meer met een glimlach
dan met forsche kleuren." Getuige zijne Clementine, Janus
Snor, vooral zijne frissche en nog algemeen gewaardeerde
Brieven. In zijne laatste jaren was Li ndo's geheele kracht
op het gebied van 't onderwijs overgebracht. Hij overleed in
Maart 1877.
Men heeft van hem, onder den pseudoniem van de oude
Heer Smits : Brieven en uitboezeming en, Arnhem 1851 met
3 vervolgen, 1859, 1862, 1863. Hiervan verschenen verscheidene herdrukken.
Afdrukken van indrukken
met tal vaa hout- en andere
sneden. Arnhem 1854.
_Alen nieuwjaarswensels aan zijne vrienden. Arnhem 1854.
Familie van one. Arnhem 1855.
Clementine. Arnhem 1858.
Eventj es over de grenzen. Arnhem 1863.
Uittreksels tat het dagboek en nadere levensbUzonderheden
van wijlen den heer Jo aas Snor. Arnhem 1865.
Types. Leiden 1871.
Ondcr hetzelfde pseudoniem gaf hij in 1856 en 1857 te
Arnhem den Nedcrlandschen Spectator en seders het volgende
jaar hetzelfde Tijdschrift in vereeniging met eta aantal andere
letterkundigen te 's Gravenhage en Arnhem in het licht.
Behalve deze geschriften gaf hij nog vele bijdragen in versthillende Tijdscliriften, schreef onder zijn eigen naarn een
paar Engeische schoolboeken en vertaalde o. a. Sterne's
Tristram Shandy, Haarl. 1852, cenige romans van Thack er a y, Scott en eindelijk nog : De opkorrast en ontw ikkeling
van he Eng elsche Poll: in *Le geschiedenis tot op wizen
tijd geschetest, Amst. 1856-1873.
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Men veiwacht eene volledige uitgaaf der werken van
Lin do met levessbeschrijving en portret, die door L o dew ij k Mulder bewerkt wordt en D. A. T h ie m e zal uitgeOven worden.
Zie Spectator 17 Maart 1877; Hu bert s.
LINDE JANSZ. (GERRIT VAN DE), den 12 Maart 1808 te
Rotterdam geboren, studeerde te Leiden in de Godgeleerdheid,
nam in 1830 deel aan den tiendaagschen veldtocht, zag vervolgens van het predikambt of en ging naar Engeland om
eene betrekking te zoeken. Weldra nam hij een kostschool
over, die zoo zeer toenam, dat hij Naar eindelijk in het huis,
waar eenmaal Olivier Cromwell als protector gewoond
had, overbracht. Hij overleed in deze woning, 27 Jan 1858.
Hij schreef:
De vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool in 1830 en
1831, eerst in den Leidschen Studenten-Almanak gedrukt,
later (1873) te Leiden afzonderlijk uitgegeven in de Algemeene Bibliotheek.
Mr. J. van Lennep gaf in 1860 te Amsterdam zijne
Gedichten onder den pseudoniem van den Schoolmeester met
een voorbericht en levensbeschrijving in het licht. Zij werden
meermalen gedrukt en ook geillustreerd.
Zie J. van Lennep t. a. p.; Huberts enz:
LINGE (J. B. DE), een Belgvan geboorte, kwam als
stafmuzikant te Batavia in 1826, tijdens het bewind van den
Kommissaris.Generaal Du Bus de G i s i g n i e s. Deze plaatste hem bij rich te Buitenzorg en benoewde hem eerlang tot
Inspecteur van Finantien. In vele aangelegenheden had hij
grooten invloed en hij kenmerkte zich door veelzijdige bekwaamheid.
Part bericht.
LION (HENRI Jumus), den 23 Maart 1 806 te Elberfeld
geboren, trad reeds op 18jarigen leeftijd in Pruissischen
krijgsdienst. Als sergeant-majoor nam hij in 1829 zijn ontslag om in 1830 bij het Nederlandsche leger de wapenen op
te vatten. In 1834 kwam hij in Indie, waar hij in 1841,
op zijn verzoek, als officier eervol wercl ontslagen. Na zijn
ontslag wijdde hij rich aan industrieele ondernemingen. Ook
op dat gebied toonde hij zijne buitengewone talenten. Hij
had eene uitgebreide kennis van de Indische hoofdcultures,
waarvan de meeste door hem praktisch warden beoefend.
Tevens wijdde hij zijn scherpzinnige geest aan de studie van
den toestand, de gebreken en behoeften der Indische Maatschappij. Hij was zijn leeftijd vooruit, en, ofschoon vreetn-

deling, met de behoeften en wooden van Judie meer bekend
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dan de meeste zijner tijdgcnooten. Hij was nietalleen de Nestor
maar ook de stichter der Indische Journalistiek, bestuurd-er
van het Bataviaasch .Handelsblad, doch bepaalde zich niet
alleen tot het stellen van artikelen, maar nam deel aan elke
poging, die praktisch werd in het werk gesteld om op me-nig
gebied van den oeconomischen toestand van Indic verbetering
aan te brengen. Aan zijn ijzeren volharding moet worden
toegeschreven, dat eindelijk eene eerste commissie voor den
aanleg van een spoorweg op Java werd gegeven. Hij overleed den 19 October 180.
Zie Busken EEuet, Javabode, 23 Oct. 1869; Seuchenius in
Batay. Handelsblad; Arnhenzsche Courant 2 Dec. 1869; lijdschrift van
Ned. ladle 1869, HI. 4, 1, 138.

LION (IzAAK JACOB), den 17 December 1821 te Amersfoort gehoren, vestigde zich eerst te Amsterdam, waar hij
zich met Letterkundigen arbeid bezig Weld. Vervolgens werd
hij vertaler aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant en in
1840 redacteur van het Handelsblad. In 1849 legde hij zich
op de stenografie toe, en werd in 1850 als stenograaf bij de
Tweede Kamer aangesteld, waardoor hij met de aanzienlijkste
staatslieden in aanraking kwatn. In 1850 richtte hij met Mr.
D. Leon het weekblad De Gemeentestem op, en was correspondent van verscheidene dag- en weekbladen. In 1853 werd
hij redacteur van de indier, in 1855 van de Grondwet. Na
een korten tijd te Londen zijn verblijf te hebben gehouden,
trad hij met Jonkheer M. Sa lvador op als redacteur van
de Haarlemsche Grondwet. In 1859 werd hij redacteur van
het Zondagsblad, en in 1860 eigenaar van de 's Gravenhaagsche Nieuwsbode ; in 1861 . veranderde de Nieuwsbode van
titel en heette voortaan Nieuw Dagblad van 's Gravenhage.
In hetzelfde jaar werd dit -dagblad met Nederlandsch Indic,
waarvan Lion ook redacteur was, zamengesmolten tot een
groot bled met den titel : Dagblad van Zuid-Bolland en
Gravenhage, welks statuten eerst In 1864 bekrachtigd werden, doch dat sedert, onder Lion's redactie, geregeld verscheen. In den laatsten tijd zijns levees had hij veel met
ziekten te ,kanipen en moest zich herhaaldelijk op badplaatsen buitenslands ophouden. Hij overleed den 27 Augustus
1873 te 's Gravenhage.
Hij gaff in het Licht:
De vrouw, toonetispel in twee bedryven. Leeuw. 1840.
.Hulde aan Willem II. Dichtstuk. Leeuw. 1840,
Welkom aan H. H. M. M, Willem II en Anna Paulowna,
Koning en Koningin der Nederlanden bij H. D. plechtige
intrecie binnen de stad Leeuwarden op den 50sten Juk
1841 (Dichtstuk). Leeuw. 1841.
2'6*
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Feestzang bjj gelegenheid van het hooge huwelijk van Z.
K. H. den erfgroothertog van Saksen-Weimar-Eisenach met
H. K. H. Wilhelmina M. S. L. Princes der Nederlanden
8 October 1842. Monnikendam 1842.
Inwijdings-Cantate, uitgevoerd bij de opening van den
Salon der Varietds van P. Boas en N. Judels, 26 Augustus
1844. Amst. 1844.

Bloemlezing uit de werken van M. G. Saphir.

Amst. 1845.

Proeven van een Hurnoristisch•Latijnsch woordenboek der
zamenleving. Een pendant van alle woordenboeken en Encyclopedien. Amst. 1845.
Korte inhoud van de Flesch, drama in 2 bedrijven en 6
tafereelen. Amst. 1848.
Monte Christo, drama in 5 bedrijven 1840.
De vrolijke vrouwtjes van Windsor 1848.
Beide opgevoerd op den Amsterdamschen Schouwburg.

Wat moet het yolk van Nederland doen in deze tijden van
beroeren. (Anoniem). Amst. 1848.
Onze TOd, tijdschrift onder Li o n's redactie. Amst.1849-5 7.
Boudewijn en de Tijd. Nieten ook zonder loterij.
Amst. 1849.
Stenographie en tachygraphie. 's Gravenhage 1849.
De eerste regtstreeksche verkiezingen in Nederland (Anoniem). Amst. 1849.

Proeve eener Nederlandsehe stenographie.
De Staateregelingen in Europa sedert

Amst. 1850.
1848, 2 stuk.

's Gravenhage 1852.

.De nederlegging der redactie van het dagblad de Grondwet toegelicht. 's Hage 1855.
Mr. F. A. van Hall en de Constitutioneel. Ben ernstig
woord aan mijne landgenooten. .Amst. 1856.
Verklaring van beginselen. Ben woord aan onze landgenooten over de oprigting van een nieuw dagblad.
Amst. 1856.
De politieke haan. .Een ernstige stein van waarschawing
en voorlichting aan • de kiezers van Nederland. 3 stukjes.
Tiel 1858.

Wetten op het gebied van staatkunde, wetenschap en kunst.
Tiel 1858.

De dagbladen in Nederland : Wat zljn z en wat beiooren
zij to wezen ? Een troord tot de Regeering, tot de
StatenGeneraal, tot de portion, het yolk en de dagbladen, ook in
verband tot de zegelbelasting. Twee drukken. 's Hage 1858.
Roloniale debatten over de jaren 1813-1865. Hage
1858 en vlg.

Jean Chretien Baud. 's Hage 1859.
Oostenrilk en Napoleon HI. 's Rage 1859.
Indies grievers en Nederlands onregt, getoetst
waarheid en de feiten. 's Rage 1859.

aan de

857
De parlementaire regeringsvorm,in verband beschouwa met
voordeelig en rustig bezit van Nederlands Indie.

Aet

's Hage 1859.

De Nieuwe Rotterdamsche Courant contra Philalethes.

• Hage 1859.

.De regten des Konings en de mode Wintgens. 's Hage 1860.
woord aan rnijn vaderland.

Politiek • comediespel. Een

Hage 1860.
(De zeven laatste werken onder den pseudoniem Philalethe).

Het Budget von de Toekonzst, eene beoordeeling van de
beginselen waarop de aangeboden wet op de cultuur-onderneming rust. 's Hage 1862.
Politieke moraliteit, een antwoord aan , Dr. B. Frain.

• Hage 1864.

Mijn staatkundig levee. Bijdragen tot de kennis der dagbladpers in Nederland. 's Hage 1863.
Ilij schreef ook de meeste hoofdartikelen in de door hem
geredigeerde dag- en weekbladen ; gaf een tal van wetten
uit en schreef vertalingen uit het Fransch, Engelsch en
Hoogdnitsch.
Zie Dagblad van

'8

Graven page 28 Augustus 1873; Hub ert s.

LIPMAN (SAMUEL PHImPus), den 27 April 1802 te
Londen uit Israelitische ouders geboren, werd te Gliickstadt
in Holstein, Hamburg en Amsterdam opgevoed en onderwezen en in 1819 student in de regten te Leiden, waar hij
in 1822 tot doctor in de regten werd gepromoveerd, na verdediging zijner dissertatie de Jure nuptiarum *Romano atque
hodierno. Hij vestigde zich als practiserend advokaat te
Amsterdam, werd in 1855 deken van de orde der Advokaten
aldaar, en vertrok in 1857 als advokaat bij den Hoogen
Itaad naar 's Hage. Den 21 Mei 1862 hield hij zijn laatste
pleidooi, en beoefenik sedert tot zijn dood godgeleerde stu(hij was van de Israelitische tot de It. C. Kerk overgegaan). Hij overleed te Hilversum op 7 Julij 1871. Hij
was een der uitstekendste staatslieden en regtsgeleerden van
zijn tijd, en gaf een reeks van werken en vluchtschriften in
die beide vakken in het licht.
Tot zijne voornaamste werken behooren o. a.

Gedachten van een Jood over de leer der H. Drieienheid
en over het plichtverzuitn der Christenleeraars, welke alle
redekavelingen hierover met andersdenkenden zoeken te
ver-

mijden.

Dat boekske, door hem reeds als student uitgegeven, lokte
een tegenschrift uit van den Amsterdamschen predikant W.
Braes.
Basal hisiorique sur lea surcheanses 1827.
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De scheiding tan Belga en derzelver gevolgen getoetst.
Amst. 1830.

Wederlegging van het stelsel van G. K. Grave van LioAmst. 1830.
geadorp omtrent de Belgische aangelegenheden.
De J7rede. Amst. 1830.
Gedenkstuk van den heldendood van .7. C T. van Spejk.
Amst. 1831.
Hollands Marine. Amst. 1831.
Geschiedenis van de Staatkunde der voornaamste ilogendheden van Europa, sedert den val van Napoleon to
heden. lste deel Amst. 1832. 2de deel (1820-30) Zutfen
1834.

Verhandelingen • over de Buitenlandsche Staaikunde van
het Koningrijk der Nederlanden. Mist. 1833 (waarin al de
vlugschriften van 1830-1833 zijn bijeenverzameld).
Belangrijke artikelen in het Handelsblad en het Weekblad
van het Regt (1840-1842.)

Oncterzoek omtrent de wettigheid der Koninklijke besluiten
van 2 en 30 Junij 1822 en 18 Junj 1829. Amst. 1840,
Rederoering, gehouden bij gelegenheid van de openbare
vergadering van, het Nederlandsch4sraelitisch Seminarium
in de groote gehoorzaal van het Athenaeum te Amsterdam.
Amst. 1842.
Memoire a consulter sur lee droits des porteurs d'Obligation de la banque de Tavoliere de Foggia. Amst. 1847.
Nederlandsch Constitutioneel Archief van alle Koninklijke
adressen. 4 verzarnelingen

aanspraken en parlementaire
1847-1863. 's Hage 1864.

In December 1859 gaf hij het eerste deel en in 1860 het
tweede deel zijner overzetting van het N. T. in het licht.
Het derde deel, door H. J. A. M. S c h a e p m a n bijgewerkt,
verscheen na zijn dood.
Zie De Tifd is Juli 1871 ; .De Wachter 1 Avg. 1871 ; Levensb. d.
IMaats. van Ned. Letterk.

1872 ; Huberts.

LItVitE (MATHIEU LE), eerste luitenant bij het Indische
leger, belast met het militair en burgerlijk gezag te Telok-

Betong in 'de Lampongs, en aldaar tot burgerlijk gezaghebber aangesteld in Maart 1821. Ter gelegenheid van het
vervolgen van een roovershoofd, It a d in Intan g, sneuvelde
hij op den 13 Dec. 1825.
Part. berie.

LEMKER (Mr. F.) werd in 1775 te Kampen geboren.
Van 1813 of tot in 1843, das gedurende een tijdvak van
30 jaren, bekleedde hij de betrekking van burgemeester
dezer stall. Hij was geruimen tijd lid der Prov. Staten van
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Overijssel, en onder de regeerinaen van Willem I lid van
de Tweede Kamer der Staten °Generaal. Van deze vorst
ontving hij, na den vreeselijken watervloed in 1825 het
Ridderkruis der orde van den Nederl. Leeuw. Hij overleed
te Kampen, den 30 Januarij 1858, in den ouderdom van
83 jaren.
Zia Handelsblad 2 Febr. 1858.
LOBATTO (REHum) werd den 6den junij 1797 uit een
Portugeesch-Israelitisch geslacht te Amsterdam geboren. Vroeger in Lissabon gevestigd, werden meerdere leden van dat
geslacht voor geloofsvervolging beducht, genoopt naar Brazilie de wijk te nemen, van waar zij in 1604 naar Amsterdam togen. Vroeg maakte hij zich gemeenzaam met het Portugeesch, Spaansch, Italiaansch en Fransch, terwijl hij reeds
op tienjarigen leeftijd zich met lust in de Wiskunde oefende.
Hij genoot daarom het onderwijs van L i t u a c k en sedert
zijn 15e jaar van V an S w i n d e n, die in het voorberigt
van den tweeden druk zijner Meetkunst der veelbeloovenden
jongeling, nog beoefenaar der wetenschap, zijnen dank toebrengt voor de mededeelingen, waarvan door hem bij de bezorging dezer uitgave was gebruik gemaakt. Op diens aanbeveling werd hij in 1816 aangesteld als klerk bij het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Zijn verblijf te Brussel
om het andere jaar, werd aanleiding tot kennismaking met
Q u e t e 1 e t, waaruit eene hartelijke vriendschap voorsproot,
die tot veelvuldige zamenwerking geieid heeft waarvan de
vruchten der Correspondance Inathl ► natique et physique ten
beste kwamen. In dat tijdschrift maakte Loba t t o het
eerst zijne Nieuwe Ilandelwijze ter regtstreeksche berekening
wereldkundig, die hij in 1824
van buitenmiddags breedte
reeds aan De Gelder had medegedeeld. Het jaar te voren
was hij met zijne Wiskundige Mengelingen als schrijver opgetreden. Tal van. geschriften volgden nu zonder tusschenpoozen, zoo afzonderlijk als in geleerde Journalen, waarvan
alleen zijn verscheiden een einde maakte.
Bij het Ministerie van trap tot trap opgeklommen, verbelende hij nog zijne positie door het verleenen in privaat
onderrigt en bet op zich nemen van het onderwijs in meeten doorzigtkunde aan de Teeken-Akademie te 's Hage, waarna
hij, sedert gehuwd, in 1828 tot arrondissements ijker te
Delft werd aangesteld. Daarna voigde zijne benoeming tot
Adviseur bij Binnenlandsche Zaken yaw niaten en gewigten
en tot Inspekteur van het IJkwezen hier te lande. Nu yes-,
tigde hij zich weder te 's Haze en bleef daar zijn verblijl
houden tot bet oprigten der Delftsche Akademie, waaraau
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hem op 20 October 1842 de leerstoel der hoogere wiskunde
werd opgedragen.
Hij sloeg het hoogleersambt aan Utrechts Hoogeschool,
na het overlijden van. W e n c k e b a c h in 1847 af, doch
toen in 1864 de Delftsche Akademie vervangen werd door
de Polytechnische school, werd hij daarbij tot hoogleeraar

honorair aangesteld, eene hulde, die ook van verschillende
zijden op verschillende tijden niet ontbroken heeft, getuigen
het ridderkruis van den Ned. Leeuw, den Doctorshoed van
Groningens Universiteit, het lidmaatschap van 't voormalig
Kon. Nederl. Institu at en, sedert de oprigting, van de Akade ► ie van Wetenschappen enz.
Behalve door de uitgave van onderscheidene goede leerboeken, waaronder de laatst verschenen Verzaineling van
vraagstukken ter oe (ening van de toepassing der gronden en
van Statica en Hydrostatica, Diet de minste is, maakte hij
zich als docent nog bijzonder verdienstelijk door zijne sedert
tal van jaren onvermoeide deelneming aan het te Amsterdam
gevestigde Wiskundig Genootschap. Tot groot nut voor de
raaatschappij waren vooral zijne bemoeijingen omtrent de
Statistiek. In opdragt van 's lands revering redioTercle hij
van 1826-1849 een Jaarboekje, geschoeid op de leest van
het Fransche Annuaire. Waar het op scherpzinnig en zorgvuldig rekenen op aankwam, was hij de vraagbaak der Hooge
Regering. In 1841 werd hij door den Minister van Finantien Rochussen aangezocht ora de noodige tabenlatuur te
niaken voor diens bekend con versieplan. Een aantal jaren
te voren was hij met L i p k e a s en U y l e n b r o e k naar
Parijs afgevaardigd geworden tot vergelijking en rectificatie
van den standaardmeter bij het Departement van Binnenlandsche Zaken bertistende.
Men bewonderde hem om de eigenaardige beknoptheid,
waarmede hij de vraagstukken behandelde en eenvoudiger in
korter wegen wist op te sporen. Bijzonder merkwaardig is
in het opzigt zijne Theorie des Carcicteristiques met nog twee
verhandelingen ten vervolge daarop door het Kon. Ned.
Inst. uitgegeven.
Men hield hem voor een der grootste VViskundigen van
zijn tijd. Hij overleed den 9 Februarij 1866.

Zie Jaarboek der Eon. Akad. van Wetenschap,

werken voorkomt ; Nederl. Spectator 1866.

wear een lijst zijner

LOBEN-SELS (Elam vox) werd den 12 October 1800 te
Zutfen geboren, en op zijn 15e jaar kadet aan de artillerie
school te Delft. In 1818 werd hij 2e, in 1824 lste luitenant, in 1836 kapitein, in 1842 majoor, in 1853 luitenant-
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kolonel, in 1855 kolonel, in 1858 generaal-majoor. Na, in
1860 zijn pensioen te hebben genomen, ging hij op lustplaats
te Ellekom wonen en overleed aldaar den 27 December 1863.
Hij schreef, behave mededeelingen in krijgskundige en
andele tijdschriften en een Fransch werk over den krijg
van 1815:

Bijdragen tot de knygsgeschiedenis van Napoleon Buonaparte. 's Hage 1839-1842. 4 dln. met platen en kaarten.
Proeve von bezuining op de begrooting van oorlog. 's Hage
1848.
Zie Levens6. der Mewls. van Ned. Letterk.

LOCATELLI (PIETER), in 1693 te Bergamo geboren, leerling van C or elli, beroemd violonist, heeft veel over de
muziek gesehreven. Fiorello en P a g a n i n i volgde hem
na. In 1721 vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij in
1764 overleed.
Zie Gregoir.
LOO (JOHAN BARTHOUT VAN), in de eerste helft der 17e
eeuw suppoost van de generaliteits rekenkamer te 's Hage,
schreef:

De beschrijvinge der Forestiers en de Graven van Vlaenderen etc., den slagh van Pavijen, 't innemen van Rome,
door den Heere Halbert de Chalon etc. Hoe de 17 Nederlanden bij de anderen gekomen zijn, mette beroerten, oorlogen,
treves etc. Seders de komst van Dec d' Alva tot in de maent
'alio anno 1631. 's Hage 1631.

BeschrOving van Eduwart van Jorik en Heindrick van
Lancaster. 's Hage 1631.
Chronfikje van den Honing en Koninginne Frederik en
Elisabeth van Bohemen en van Gustauus Adolphus.
LOOIJEN (CoRNELTs) werd den 14 September 1795 te
Asperen geboren en overleed den 15 September 1858 als
godsdienstonderwijzer te 's Hage. Hij was het grootste gedeelte zijns levens blind.
Hij gaf in het licht:
Gedichten. 's Hage 1829, Nieuwe uitgave. 1839.
De familie van Waardenstein, een prozawerk (1831.-1840)
bleef onvoltooid.
LOOTENS (HENDRIK), waarschijnlijk zoon van Jan Lo of ens, in 1792 vermaard organist te Middelburg, in 1805
overledee.
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LOOTENS (JACOB), beeldhouwer en organist en klokke=
speler te Goes van 1796-4812, in welk jaar hij stierf.
LOOTENS (JAN), organist en hoornblazer in 1783 te Middelburg, waar hij den 21 October 1790 overleed.
Hij schreef: Aanmerlcingen over de oudste orgels.
zio Gregoir.
LOOTENS (JAN PIETER), zoon van Willem Loot en s,
to Delft geboren en leerling van zijn vader. Hij was organist
en klokkespeler te Zierikzee (1763), waar hij in 1782 overleed.
LOOTENS (WILLEM), te Delft geboren, organist der Nieuwe
kerk te Middelburg (1770), klokkenspeler te Hulst (1785),
te Middelburg, in 1818 overleden. Hij gaf in het licht.
De 150 Psalmen en Gezangen voor de stem, orgel en clavecimbel, in muziek gebracht enz. Antw. 1776.
Zie Gregoir.

LUBECK (FREDERIK WILLEM), in 1811 te Rheinberg geboren, oefende zich van zijn prille jeugd in de muziek, werd
vervolgens kweekeling aan de Koninklijke Muziekschool te
's Hage en een voortreffelijk speler op de viool, ook
legde hij zich op het piano spel en het componeren toe.
Twee jaren vertoefde hij, om zich in de kunst te volmaken,
te Parijs, en te 's Hage teruggekeerd, werd hij eerste violonist bij de Koninklijke kapel en in 1837, in plaats van J. C.
Lechleitne r, concertmeester en onderwijzer aan de muziekschool aldaar. Hij onderscheidde zich op vele concerten als
solist en plukte vele lauweren op zijne kunstreizen. In 1844
dong hij naar de betrekking van concertmeester te Hanover,
verkreeg die betrekking en overleed den 19 Augustus 1850
te Kaldenkirchen (Hanover). Lubeck was een verdienstelijk
componist, en onder zijne composities vindt men drie concerten, vele fantaisien, onverturen, zangstukken enz. Ook bestuurde hij te 's Sage de concerten Uit Kunstliefde.
Zie Gregoir.
LUBECK (JOHANN HEINRICH) werd op den 11 Februarij 1798
te Alpen bij Wesel geboren, en in de school van S p o h r en
M. B a u v e r tot een voortreffelijk violist en degelijk kunstenaar
gevormd, kwam, na eenige jaren in Duitschland als virtuoos
te zijn opgetreden en onder anderen te Dantzig en Koningsbergen als orkest directeur werkzaam te zijn geweest, zich te
Amsterdam vestigen, waar hij als concertmeester en ieeraar
zich spoedig een uitstekenden naam verwierf. Bij de stichting
van de Koninklijke Muziekschool in 1827, werd hij naar
den Haag geroepen en aan bet hoofd slier insteiling geplaatst
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en bleef sedert en in die betrekking en als orkest-directeur
bijna 40 jaren aldaar in het belang der kunst en. kunstxbeschaving werkzaam totdat hij den 7 Februarij 1865 overleed.
Men heeft van hem o. a. een Psalm Gelobet eei Gott der
Herr, een ouverture • met koor voor het le Mnziekfeest der
Maatschappij tot bevordering der. Toonkunst, in 1834 vervaardigd, eene Cantate, bij gelegenheid van het huwelijk,van
den erfprins (Koning Willem III, een canta voor den 13
Nov. 1863, een klein Mannenkoor (Jagerslied) met begeleiding van koper instrumenten en een concertstuk voor Cello,
voor zijnen non vervaardigd en door dezen gedeeltelijk op
het concert Diligentia ten gehoore gebragt.
Zie Spectator 1865 p. 511; Gr egoir.

LUBECK (JozEPH), broeder van Frederik Willem
Lubec k, in 1811 te Wezel geboren, oefende zich onder zijn
broeder J. H. Lubec k. In 1830 werd hij geplaatst bij de
muziek van bet Nederlandscbe leger, later bij de Koninklijke
Kapel als violist. Hij overleed in 1845.
LUZAC (Mr. JAN), zoon van mr. Cornelis Johannes
Luza c, den 7 Fehrtiarij 1833 te Leiden geboren, bezocht
het paedagogicum van Dr. J. J. de Gelder en de Hoogeschool aldaar en promoveerde in 1855 op eene dessertatie
de diversa perjurii notione in reeentioribue populorum legibus conspicua. Hij vestigde zich als advocaat in zijne geboortestad. In 1859 werd hij ambtenaar aan de provinciale
griffie van Zuid-Holland voor de afdeeling statistiek. Hij
vertrok naar Hage, dock keerde reeds in het volgende jaar
naar Leiden terug, daar -hij benoemd was tot secretaris van
Curatoren der Hoogeschool. Bit de oprichting der Hoogere
Burgersehool te Leiden werd hij tot leeraar in de Staatswetenschappen benoemd. Hij overleed, terwijl hij in bet gesticht
nabij Bloemendaal ander geneeskundige behandeling was,
den 6 Mei 1868.
Luzac heeft zich vooral een regtsgeleerde naam verworven
door twee rechtsgeleerde bijdragen getiteld : Eene korte beschouwing van de echtscheiding wegens kwaadwillige verlating
in Themis 1856, bl. 256 en een paar aanteekeningen naar
aanleiding van art. 379 C. P. 1856 bl. 403.
llandleiding tot de kennie van de algemeene beginselen der
belasting. Leiden 1857.
De Eerete Kamer in den constitutionelen staat in Bijdragen tot het &Staatebestuur van Betz, Boer en Hubrecht
1861.
Het iimerikaansche yolk en zijne verwachtingen tijdens den
onofnankelijkheids oorlog in .de bids 1864, II. 443.
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Het constitution& Seizerrijk. Aid. 1865, III 266.
lets over het grondbegrip der constitutionele monarchies
en Bijdragen van Betz enz. 1865, X 286.
Zijne werkzaamheden op bet gebied der Journalistiek be-.
paalde zich tot hoofdartikelen in de Oude Rotterdamsche
Courant van Mei 1862.
Zie Levensb. der Maats. v. Ned. Letterk. 1872.
LIJNDEN (Mr. RUDOLPH WILLEM graaf VAN) den 28 Dec.
1808 te Emmerik geboren, studeerde te Leiden, nam deel
aan den tiendaagschen veldtocht als officier der schutterij, was
verscheidene jaren Burgemeester te Apeldoorn, vervolgens
district-commissaris te Zutphen, had verscheidene jaren zitting
in de Provinciale Staten van Gelderland. Sedert 1860 commissaris des Konings in Zeeland, had hij groote verdiensten
omtrent deze provincie. Onder zijn leiding en met zijn medewerking zijn een reeks van nuttige zaken tot stand gekomen,
o. a. grootsche spoor-, haven— en kanaalwerken, verbeteringen
op het gebied van polder- en waterschaps belangen, de nieuwe
regeling der calamiteuze polders, het algemeen reglement voor
de polders en waterschappen in Zeeland, de belangrijke reglementen voor de waterschappen van Walchereu en Schouwen en
een menigte andere bijzondere reglementen, de organisatie van
den provincialen veeartsenijkundigen dienst, de belangrijke
verbetering door de provinciale middelen in het onderwijs
gebracht.
Plotseling, slechts weinige oogenblikken nadat hij de zitting der Gedeput. Staten had geleid, bezweek hij te Middelburg 20 April 1876. Hij was Command. van der Ned. Leeuw
en Bidder van onderscheidene orders.
Zie Het Nieuws van den .Dag, 22 April 1876.

1.
MAANEN (Mr. G. A. vAN) den 5 Mei 1801 te Hage
geboren, studeerde te Leiden in de rechten, werd rijksadvokaat, vervolgens substituut-officier bij de rechtbank te Groningen en advokaat-generaal bij het hoog. geregtshof, in 1838
advokaat bij den Hoogen ltaad, in 1845 procureur-geueraal.
Hij overleed in Novembir 1871 en werd den 29 van die
maand op Eik en Duinen begraven. Bij zijn dood was hij
de eenig overgeblevene in het collegie van den Hoogen Raad
der Nederlanden, bij de eerste zamenstelling van dat regterlijk ligchaam. Hij was een grondig beoefenaar der regtsweten-
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schap, waarvan een aantal conclusion door bem over de
moeijelijkste regtsvragen ten bewijze strekken. Hij was kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw en grootofficier van die der Eikekroon.
Part. berigt.
MAATEN (EGBERT VAN DEB), den 24 Augustus 1808 te
Elburg geboren ontving zijne opvoeding aan het Instituut
van den admiraal Van K i n s b e r g e n, stond vervolgens aan
het hoofd eener bierbrouwerij en beoefende de vaderiandsche
letterkunde. Hij begon zijn letterkundige loopbaan met een
verhaal in het Leeskabinet (Jaargang 1842) getiteld : Reinold
de Pros van Steenwijk en Aleid van _Putten, Episode nit de
veertiende mu).
Meer opgang maakten zijne geestige artikelen in het Leeskabinet 1846 getiteld : Onazwervingen in 1Veerlands Boofdstad, onder den pseudoniem van Jan kijk in de wergild,
waarvan eenige geschreven zijn door den uitgevcr H. F r ij 1 i n k.
Voorts gaf hij:
Bet misdadig Engeland. Geschiedkundiq gedenkstuk der
waeedrijven van het Britsc'ie staatsleven.
Amst., 1843. 3
din. (Uit het Engeisch van E. Regnauld.)
Geschiedenis der Nederlanden van den vroegsten tot den
tegenwoordigen tiid. Amst, 1850. 2 din.
Onder zijne kleinere werken verdient genoemd te worden,
zijn Kleine Aardrykskunde voor schoolgebruik.
1851. Elfrn.aal
herdrukt.
Beknopte Geschiedenis der Nederl. Amst. 1854.
Chron. overzigt van de Geschiedenis der Nederl.
1853.
Hij overleed den 22sten April 1867.
Zie Levensb. der Maatsch. van Ned. Letterk. 1867; Hu b e r t s.

MACKAY VAN OPHEMERT EN ZENNEWYNEN (Mr.
AENEAS Baron) was den 13den Januarij 1806 te Nijmegen
geboren. Na met onderscheiding volbragte studien, werd hij in
1838 als advocaat bij het hoog geregtshof te ingeschreven. In 1830 volgde hij de roepstem voor koning en vaderland en trok hij als 2den luitenant bij de 's Gravenhaagsche
schutterij uit. Na verloop van eenige jaren, toen het gevaar
geweken was, herwaarts teruggekeerd, werd hij in 1840 als
referendaris bij den raad van state aangesteld, en bleef tot
in 1850 bij dat hooge staatsligchaam werkzaam, waarvan hij
eenmaal de leiding zou aanvaarden. Gedurende verscheiden
jaren vervulde hij eene waardigheid in het huis van H. M.
de koningin Anna Paulown a, gemalin van koning W i 11 em
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in 16'50-51 werd hij, onder de werking van de nieuwe
kieswet naar de tweede kamer afgevaardigd voor bet hoofdkiesdistrict Arnhem en bieef daarin zitting houden tot in
1862. Den 2den Julij 1862 nam hij zijn ontslag als lid der
tweede kamer, daar hij (bij kon. besluit van 27 Junij te voren), bij de invoering van de nieuwe wet nopens de regeling
der zamenstelling en bevoegdheid van den raad van state,
tot vice-president van dat staats-collegie was benoemd. Die
hooge betrekking heeft de overledene tot zijnen flood bekleed;
hij nam in den raad van state ook het voorzitterschap waar
der afdeeling voor de geschillen van bestuur, die in het
°pent:mar vergadert. In 1865 werd hij tot minister van staat
verheven. Hij was begiitigd met het grootkruis der orde
van den Nederlandschen Leeuw, eene onderscheiding die
Z. M. den trouwen staatsdienaar op den dag van Hd. 25-jarige
regering vereerde, voorts met de ridderorde van St. Stanislaus
en van St. Anna 2de klasse van Rusland en van den Milringer Leeuw 2de klasse van Baden.
Innig was baron Mackay aan Nederland en Oranje gehecht,
en scheidde zich niet van beiden, toen hij, van Schotsehe
afkomst, door erfopvolging tot eene hooge betrekking in
Engeland geroepen werd met gansch zijn hart was hij aan
het vaderland verbanden, en het weizijn van dit te bevorderen was zijn onvermoeid streven:
Hij overleed te 's Hage den Eden Maart 1876, in den
ouderdow van 70 jaar.
Part. berigt.
MACKLOT (HENRICUS CHRISTIA.NUS), med. doctor, mineralogist en geologist, lid der commissie voor het natuurkundig onderzoek in Nederlandsch India. Hij kwam in 1826
op Java en verloor het leven den 12den Mei 1 s32 te Krawang, bij eenen opstand van Chinezen.
Zie de Algemeene Konst. en Letterbode van 1832, II, blz. 209.

MALHERBE (J.), . nitmuntend toonkunstenaar, directeur
der hofaiuziek van grins Willem V. Hij overleed te Amsterdam in 1801.
Zie Gregoir.
MANN (JAN LODEWIJK),

den 24sten Deeember 1777 te

Haya in Hannover geboren, was leerling van F. Panne nb e r g. Reeds in zijn vroege jeugd werd hjj bij de kapel van
Bernard te Offenbach geplaatst. Te Amsterdam, waar hij
zich vestigde, en in andere steden van Nederland, behaalde
hij door zijn spel den meesten lof en werd hij onder de
eerste virtuosen gerangschikt. Zijn voornaamste instrtiment

was de bas.
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Hij overleed te Amsterdam den 8den Mei 1824.
Zie Amphion 1818; Gre go ir.
MASDORP (EvERT), den 19den Januarij 1818 te Alkmaar
geboren, zette de broodbakkerij van zijn vader, dien hij op
achtjarigen leeftijd verloor, voort, om in het onderhoud van
moeder, broeders en zusters te voorzien. Toen deze
verzorgd waren, liet hij in 1866 de bakkerij varen en verschafte zich, als reiziger voor eene handelszaak, de gelegenheid verschillende streken -mu het vaderland te zien en zijne
kennis van menschen en menschelijke toestanden uit te
breiden. Hij overleed den 23sten October 1871. Hij gaf
onder den pseudoniem M. P. Rosmade in het licht :
Kuilen graven voor anderen. Klein drama. Alkmaar, 1856.
Broederliefde of zegepraal des Christendom. Een vad.
verhaal uit den tijd van koning Radboud. Haarlem, 1866.
Uit het beleq der stad Alkmaar in 1573. Alkmaar 1862.
Mader en zoon. Het volk der Westfriezen van 1256-1296.
Rowant. geschilderd.
Enkhuizen, 1871. 2de druk 1874.
Een klein jokkentje. Alkmaar.
Piet Durf. Hoe wonderlijk 't Item verging by 't oplaten
van zijn vlieger. Amsterdam, 1872.
Met H ofd ij k gaf hij uit:
Anasterd.
Ons voile en zijne historic, romant. geschilderd.
1858-1860. 3 din.
Voorts kinderwerkjes en bijdragen in de Kunstkronilk,
Tijdspiegel, Aurora, Onze roeping, Album van schoone kunsten, Jaarboekje voor Rederijkers,
MASTENBROEK (MARIA CHRISTINA), den 18den Julij 1840
te Amsterdam geboren, leefde zonder betrekking en overleed
1 October 1869.
Zij gaf in het licht
Tegenstroom. Haarlem, 1866.
Een Vrouwehhart. Haarlem, 1869.
Zie Huberts.
MEERSCH (Mr. JACOB VAN DER), zoo schreef hij zich,
blijkens verklaring van zijn kleinzoon of achterkleinzoon, die
zegt, dat de naam van der Mersch op den titel van zijn
Groote Raedselboeck inhoudende dry hondert nieutve Ruedtsels
met d'uytleggende van dien enz. in rijme vervoet
ende gestelt
oversien, verb. en verm. Crommenie 1652 verkeerd is. ,,De
eerste druk," zegt hij, ,,is tot Hoorn soo ik mein in 't jaar
1591, die ik noit heb kunnen bekomen, bij de Dedicatie
staet het jaer niet ; myn ,out-grootvader meester J a c o b, is
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tot Hoorn overleden 1595, in de hoofdkerk begraven, syn
wapen en naem syn in de sark geset".
Eene uitgave van het Raedselboek van 1593 komt voor in
catalog us van le Long 1744, bl. 206, n°. 2806, Hoorn,
een Amst. 1614, catalogus J. K on i n g 1833, bl. 363, no.
1731 ; en weder tot Hage bij van St ockum 1857, bl. 133,
no. 3667, Amst. 1614 ; nog Amst. bij van V oo r st 1859,
zie catalogus bl. 55, n°. 4874, en Hoorn 1677 met de aanteekeningen van Isaak Jacobus en van Petrus van
der 1VI eersch of Pr atori u s. Hij was meester in de reg.
ten en van Petrus Hoogerbeets.
MEER VAN KUFFELER (FREDERIK CORNELIS VAN DER),
den 25sten Augustus 1816 te Gouda geboren, werd predikant
te Soerakarta, vervolgens te Padang, daarna te Samarang en
eindelijk te Soerabaija, waar hij den 2lsten October 1868
overleed.
Behalve eenige brochures en preken, gaf hij in het licht:
Het leven van Franciskus Zaverius, made oprichter der
Leiden 1862.
Jesuiten-orde, bVgenaamd Apostel van Indie.
Oorsprong en verdere lotgevallen der Christelijke kerk van
Hindoetan enz. tot aan de haft der 16e eeuw, oordeelkundig
onderzocht door Matthias Haquinus Ilohlenberg, uit het
Lat. vertaald en met aant. en bglagen vermeerderd, door
F. C. v. d. M. v. K. Leiden 1842.
De teekenen der tijden (in een zestal leerredenen). Rotterdam 1849.
Levensherinneringen in proza en poezy. Samarang 1857.

Zie Huberts.
MENSINGA (JoHANNEs), geboren te Zuidlaren, waar zijn
varier Johannes toen predikant was, studeerde to Groningen, werd predikant te Jemgum in 1748, te Kantens in
1752, te Meeden in het Oldambt in 1753, waar hij 28 December 1799, in 75jarigen leeftijd overleed.
Hij gaf in het licht eene leerrede op het overlijden van
Hillebran d Jan s s on i us, predikant te Veendam, overleden 18 October 1789, over II Timoth. IV : 7, 8.
MEIJER (JoHAN HENDRIK LOUIS), in 1809 te Amsterdam
geboren, ontving van West e n b erg en daarna van J. W.
Pi en em an zijne opleiding in de kunst en schilderde aanvankelijk figuur en landschap. Weldra echter gaf hij aan
zee- en watergezichten de voorkeur, waartoe hij de Hollandsche en Fransche kusten bestudeerde. Na een verblijf te
Parijs van 1827-1831, begaf hij zich met ter woon naar
Deventer, waar hij van 1831-1839 bleef. Het was in dezen
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tijd dat hij de schipbreuk van Willem I op de Lucipara
rotsen schilderde, welke schilderij thane in het Paviljoen te
Haarlem is. Een gezicht op Gorinchem dateert van 1841.
Het was omstreeks dezen tijd dat M e ij e r huwde en Deventer verliet, en zich eerst naar Maastricht en vervolgens, voor
eenige jaren, naar Parijs begaf. Twee van zijne schilderijen,
de brand van het schip de India en visschers op de kust
van Normandie, werden op de Parijsche tentoonstelling 1842
met de goudeu medaille bekroond. In dien tijd deed M e ij e r
zijne reis in de Middellandsche Zee met • Prins H e n d r i k.
Na driemaal to Parijs gouden inedailjes ontvangen te hebben,
werd hij in 1847 door koning Louis Philippe tot ofU
cier van het legioen van eer benoemd. In 1848 keerdP hij
naar Hollkind terug en vestigde hij zich te 's Hage, welk0
stad hij sedert niet clan. in het eind zijns levens, tijdelijk
verliet, voor het doen van vele reizen in Frankrijk, Engeland
en langs de Spaansche kust eu een verblijf van eenige maanden in Rusland. In Mei 1865 begaf hij zich met der woon
naar Utrecht, waar hij den 3 April 1866 overleed. Hij heeft
een aantal leerlingen gevormd, o. a. P. S c h o u t e n, A. v a n
Zaut, van de Poll, Testas, Hoffman, Theod.
Krusemau en de Haas.
Zie Ned. Spect. 1866, W. 151; Immers eel; Kramm.
MEIJER (S.), organist te Groningen, gaf in het lieht :
Korte handleiding tot eene grondige rbeoefening van den
zang, opgesteld en alien beminnaren van een schoon qezang
toegervijd door F. Sieber, uit het Hoogduitsch vertaald, Groningen bij P. ran Zweeden.
Theoretisch-Practische handleiding tot het zamenstellen van
tusschenspelen bij het koraalgeza.ng. Gron. bij F. Wilkens.
Bijdragen tot de Geschiedenis van het orgelmaken.
Het orgel en deszelfs zatnenstel door Seidel.
Zie Greg oir.
1VIEPPEN (KAREL NICOLAAS) werd 13 April 1805 gebo
ren to Giesen-Nieuwkerk, waar zijn vader Nicolaas Karel
Mop p e n, plattelands heelmeester was; zijne moeder heett e
Jannetje van V 1 i e t. Van ziju jeugd at voor den predikdienst opgeleid, bezocht hij de Latijnsche school en het Athenaeum te Amsteidam. * Na voleindigde studien werd hij in
1829 predikant bij de Ev. Luthersche gemeente te Winschoten, in 1832 te Schiedam en in 1839 te 's Gravenhage. In
1646 were hij curator van de k weekschool van het Evang.
Luth. lierkgenootschap, to overleed to Hage den 19 October 1869. Gelijk iu zijne vorige gemeenten, bleef hij ook
24
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attar een ijverig beoefenaar der Nederlandsche letterkunde en
begon zijn letterkundigen loopbaan met bijdragen in proza
en poezy in de bundels door het genootschap Oefening kweekt
kennis te 's Hage uitgegeven. • Ook Was hij, een tijdlang met
zijne vrienden Lublin k Weddik en Kinde rm an redacteurs van De Tiidspiegel. Voorts gaf hij nog uit, behalve
eenige leerredenen :
Feed- en Kerkliederen. 's Hage 1865.
Beknopte gesehiedenis van net Christetijk Gezangboek bij
de Evangelisch-Luterschen in gebruik. 's Hage 1865.
Bladen en vruchten uit Luthers leven. Feestgave op den
350sten gedenkdag der kerkhervorining. Utrecht 1867.
Levensbericht van Lublink Weddink in Levedsberichten
der Maats. van N ederl. Letterk. 1862.
Zie zijn leven geschetst door Bennink J a n s son i u s in Levensb. dier Maats. 1871.

MERLEN (JEAN ItOMAIN), den 5 Junij 1.760 te Parijs
geboren, vestigde zich te 's Hage, waar hij Graf en M a 1herbe tot onderwijzers in de muziek had. In 1795
werd hij eerste viool aan het Nederd. tooneel te Amsterdam,
welke betrekking hij 44 jaren bekleedde. Hij bekleedde een
eersten rang als violist en overleed in 1839. Ook zijne zonen
Charle s, den 31 Maart 178 .5 te 's Hage, zijn kleinzoon Pierre Ch a r I e s, den 17 April 1810 te Amsterdam
geboren en diens zoon Jean Gode fr o i d, die den 30 April
1857 aldaar het levenslicht zag, worden door G r e go ir als
uitmuntende violonisten geroemd.
Zie Gregoir.
MES (GHERARDUS), leerling van Jacobus Cl e m e n s
non Papa, was een Nederlandsch componist, en schreef:
Sauter Liedekens V -VIII, zijnde 4 mnsiek boucken N.
VIII—XI net 4 partien, inhoudende 41, 43 en 28 Psalmen
Davids, gecomponeerd b Gherardus Mes, discipel enz., ghedruct te Antwerpen bij .Tileman Sufato 1561.
Zie Gregoir.
METZLER (JAN JACOB) den 5den September 1803 te
Harlingen geboren, was eerst predikant te Eelde en Norg,
en sedert 1845 te Deventer, waar de Gemeenteraad hem in
1857 het professoraat in de Hebreeuwsche taal en Oudheidkunde aan hot Athenaeum opdroeg. Hij overleed aldaar den
22 Januarij 1867. Hij gaf eenige opstellen in het tijdschrift
Waarheid en Liefde, en afzonderlijk uitgegeven Leerredenen.
Na zijn dood verschenen te Deventer 1868 nog een vijftal
Voorlezingefa van zijne hand.

Zie Huberts.
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MEIJLINK (Mr. ANTONIIIS A•EXIIIS JOSEPRUS), zoon van
Christoffel Joannes Josephus Meijlink enJacoba
Maria Carolina Cavallini, werd den 4 October 1797
te Amsterdam geboren, ontving zijne letterkundige opleiding
van het Instituut Borch bij Maastricht en te Parijs, werd
aldaar in 1827 Licentie en in ditzelfde jaar, docteur es
lettres aan de Fransche Universiteit. Vervolgens legde hij
zich te Gend op de regten toe, doch verliet deze stad, na
het uitbarsten der revolutie, en vervolgde zijne studien te
Leiden, waar hij in 1832, na het verdedigen eener dissertatie

de Codicis Francici confectione et cum patria nostra communicatione den graad van meester behaalde. Hij vestigde zich als
advokaat in den Haag, en verkreeg als zoodanig spoedig een
grooteren naam. Hij bekleedde • verschillende betrekkingen en
eereposten, werd lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland
en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1854).
Hij wist zich gedurende zijn geheele parlementaire loopbaan,
die eerst met zijn dood eindigde op een onpartijdig stand—
punt te handhaven en overleed den 11 December 1863.
Behalve een met goud bekroond antwoord op de door de
Kon. Nederl. Maatschappij van vaderl. teal— en letterkunde
te Brugge (1829) uitgeschreven prijsvraag.
Gaf hij in het licht:

Geschiedenis van het Hoogheemraadschap van Delfland,
waarvan de 4 eerste afleveringen in 1847 verschenen.

Pleit-tnemorien uitgesproken voor het provificiaal geregt8hof
van Zuid-Holland en voor den Hoogen .Raad der Nederlanden
over het Tiendregt, waarin de geheele bestaande jurisprudentie over dit onderwerp wordt aangewez(n, vermeerderd met
historische aonteekeningen en bedenkingen tegen de verhandeling van Mr. P. van der Schelling en met opgaaf der wettelyke lepalingen, terwijl, • behalve de ten dezer zake ingediende stukken en gewezen arresten, mast alle vonnissen en
arresten over het tiendregt als bijlagen zijn opgenomen, en
tevens het belangrijke rapport der commissie ten fare
1795
benoemd lot onde•zoek der wettigheid of onwettigheid der
tienden (1850).
Verhaal eener onteigening ter algemeene nutte, tvelke den
28 Febr. 1851 is voltrokken, waaruit gewigtige wenken vooral
bij gelegenheid der vasistelling eener nieuwe wet ontstaan,
enz. (1851).

Over een Charter van Graaf Floris V van 14 Mei 1273
mededeeling van G. H. M. Delprat, reader toegelicht en
over de Chauteis van Graaf Floris V van den fare 1281,
met pc—similes van zegel8 en watermerk (1860).
Open brief over den gevaarlijken toestand der . Zeewering
achter Loosduinen, enz.
24*
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Officiele geschiedenis der wet van 1806 voor het lager
schoolwezen en onderwijs en van de reglementaire . bepalingen
over dit onderwerp, opgemaakt door de authentyke bescheiden, den leden der Tweede Kamer aangeboden, door hun
rnedeleden 1857.
Zia Levensb. der Rads. van Ned. Letterk.

1866.

MEIJBOOM (Louis SUSON PEDRO), zoon van den portretschilder Claas Me ij b o o m, werd den 2den April 1817
te Emden in Oost-Friesland geboren, volgde vijf jaren later
zijne ouders naar Assen, waar hij het gymnasium bezocht.
Aan de hoogeschool te Groningen tot het leeraarambt opgeleid, behaalde zijn antwoord op de door de 1Ptterk. faculteit te Leiden uitgeschrevene prijsvraag naar het ideaal van
den volmaakten wijsgeer bij de ouden en op de te Groningen
uitgeschrevene uover de verdiensten van F r. Hemsterhui.s
in de behandeling der vraag over God en Godsdienst of het
eermetaal". Ook gaf hij als student eene parodic op den twist
tusschen Agamemnon en Achilles over Briseis (Agamemmons Trouwpartij) in het licht. In 1840 verwierf hij den
doctoralen titel in de theologie, na verdediging eener dissertatie.
Op den Eden September 1840 aanvaardde hii te Hornhuizen en
Kloosterburen de evangelische bediening en zette haar achtereenvolgens voort te Stiens, Nijmegen, Groningen en Amsterdam, waar hij 20 jaren itr13,2icide,
menigte werken
uitgaf en vaak is verschillende genootschappen als spreker
optrad. Hij was een man van veelzijdige kennis en overleed
13 November 1874.
Hij gaf in het licht :
De sapiente penfecto (1841).

De F. Hemsterhusii meritm ire Philosophiae loco de Deo
hominirque cum Deo conjunctione explitanclo (1838).
Wagner's bijbeldche verhalen, 2 bt u kj e,s. Groh. Een aehtste
geheel omgewerkte drek verscheen in 1858.
Vertaling eener Lat. Verhandeling van Egb . &clouts, over de

Gescialedenis

vam

de schearing in het bisdom Utrecht..Utr.

] 423-57.

Commentatio de ideis de rebus iit facto positis in rechristiana apte conjunctis (1840).
Schmidt's Timotheus en Philemon. Gron. 1841-43.
Leerrede over Hebr. 1 .1 : 27b. Gron. 1844.
Het werk van Gods genade of de goddeligke opvoeding van,
het men8chelijk geslacht, met •een vraagboekje daarbij behoorende, bewerkt met Br. Huysers. Gron. 1841.
Leerrede over Luk. VIII : 49-55. Leeuw. 1844. Herdrnkt.
De werken an F. H e m s t e r h u i s, 3 dl. Leeuw. 1845.
2 di. Gron. 1845.

Kalkar's bijbelsche geschiedenis.

873
Leerrede over Joh. XIV : 27. Nijmegen 18461 .
Drietal leerredenen. Aid. 1847.
Christus.
opvoeding des menschdoms door God tot op
Gron. 1851.
Het . Christendom, kennelijk geschikt en bestemd on; te
Twaalftai Leerredenen.
worden de Godsdienst der wereld.
Nijmegen. Herdrukt. Vraagboekje onder denzeifden titel.
Handleiding o,e. op aarde gelukkig te leven. Nijmegen.
Ook voor a staat de weg tot geluk open. Ilandboekjevoor
jongelieden bij hunne intrede in. de wereld. Nijmegen.
Wijsgeerige beschouwing van den inensch in de belan,grVeste verschijnselen zijns levens. Nijmegen.
Lijden, strijden en zege op het gebied des Christelijken
levens.
Leerrededen. Nijmegen.
Een evangelisch woord bij onderseheidene plegtige gelegenheden. Nijmegen.
Leerrede over Luk. XXI Y : 36a. Gron. 1852-1854.
Leerrede over II Kor. Tl
19-21. G ron.
Dr. Doedes aanvai op Prof. Hofstede de Groot. Gron.
Dr. L. S. P. Meijboom aan Dr. J. J. Duedes na ontvangen zijner drie brieven. Gron.
De eerste van de drie brieven van Dr. Doedes, beschowed
door Dr. L. S. P. Meijboonz. Arnhem.
3 din.
Gesehiedenis van het Godsrijk naar den Bijbel.
Gron. Bewerkt met Dr. E. J. Diest Lorgion en Dr.
A. T. Reitsaia.
Gron.
Het leven van Jezus. D.
Open brief aan alle protestanten in Nederland. Amst.
Leerrede over 1 Joh. II : 28. Grou. 1853-1874.
Leerrede over 1 Kor. 11 : 2. Amst. Zevenmaal herdrukt.
Twaalftal leerredenen nit Jezus kinderlyken leeftijd.
A mst.
Het oude en nieuwe Licht. Twaalftal leerredenen. Amst.
De oorsprong van het A. B. C. Amst.
Praagpunten des Tijds. Haar'. (Twee verhandelingen van
hem en een van Prof. Vrolik.)
Drie voorlezingen. Amst.
Retie bij gelegenheid van het 2de eemfeest van het Diaconie Treeshuis te Amsterdam. Aid.
Diaconie Weeslauis te Atrasterdam. Aid.
F'eestrede ter gelegenheid der reunie te Groningen. Ald.
Het lied van Hiawutha. Amst.
Leerrede over Gal. I : 9a, ter opening van de vergadering der Evang. Maatschappij.
Redevoer. bj de feesteljke viering van het 25jarly . bestaan
der Maatschlppij Arti et Arnicitiae.
Gods- en Godsdienstleer, 2 din. Amst.
Het geloof aan Jezus opstasding uit de dooden. Amt.
:
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openbaring van Johannes. Amst.
De godsdienst der oude Ifoormannen, 2 dln. Haarl.
Raadselachtige verhalen. Gron.
Hoofdbeginselen der nieuw Christekke rigting. Haarl.
Amst.
Schets ten gebryike bij het godgdienslig onderwij8.
Pan waar komt de verzoeking tot zonde. Leerrede. Amst.
Voorts gaf hij vele bijdragen in Godgeleerde en Letterkundige Tijdschriften.
Zie levensbeschrijving en portret, gevoegd bij den herdrnk van de
Hoydbeginselen der Islieuw•Christelijke richting ; Levensb. der Maats.
van Ned. Letterk. 1875.

MEULMAN (ISAAC), in 1807 te Amsterdam geboren, was
aldaar suikerraffinadeur, begon in 1847 zich onledig te houden met letterkundigen arbeid en het verzamelen van pamfletten en zeldzame werken, waarvan hij een Catalogus bij
zijn leven in 3 kwarto deelen in het licht gaf. Hij stierf
9 Julij 1868.

Zie Levensber. der Maats. van Letterk. 1871.
MEURS (WILLEm ANTONIE VAN), den 24 April 1805 te
Utiecht geboren, was eerst predikant te Genemuiden en
sedert 1843 te Kampen, waar hij 2 Maart 1871 overleed.
Behalve leerredenen en een leerboekje over de Bijbelsche
geschiedenis, gaf hij in het Licht:
Diehtstukjes. Kampen 1851.
Het Evangelie van Matthew met uitvoerige aanteekeningen.
Kampen 1868.

MEETER (EYLART), den 1 Maart 1818 te Oude Pekela
geboren, nam in 1833 als vrijwilliger dienst, en trachtte zich
in 1838, te Groningen in garnizoen zijnde, tot den rang van
officier te bekwamen. Doch geniis aan behoorlijke opleiding
en leiding deden revolutionaire gevoelens bij hem geboren
worden en hij kwam op het denkbeeld een revolutionair
blad uit te geven. Na in 1839 eervol van den dienst te
zijn ontslagen, gaf hij het proefnommer van een courant uit
met den titel .De tolk der vryheid, vaderlandslievend dagblad voor de staatkunde, nYverheid, kunsten, wetenschappen,
enz. Met Jhr. 11. L. van Andringa de Kempenaar in
kennis gekomen, gaf deze hem dus raad zijn blad meer als
een oppositie blad interichten tegen den koning, om zoo
mogelijk de troonsafstand van Will e m I ten behoeve van
Willem II, te bewerken. Het bestaan van dat blad werd
tijdelijk afgebroken door een oproerige beweging, tijdens de
kermis te Groningen, waarin Me et e r betrokken werd, en
,

,
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die zijne gevanneming ten gevolge had. Inmiddels had hij
reeds in 1838 te Groningen uitgegeven :
Ge schiedenis van het beleq van Groningen in 1672, in verband gebragt met de Vaderlandsche geschiedenis van dien tijd.
Ook vervaardigde hij, bij gelegenheid van den gedenkdag van
van Groningens ontzet, een drama, getiteld : Robenhaapt, dat
in zijne tegenwoordigheid (hij was den 1 Augustus voorloopig in vrijheid gesteld) werd opgevoerd. Hij vertrok, voor
de uitspraak van zijn vonnis, naar Parijs, keerde echter, na
van Wille m" II gratie verkregen te hebben, terug, vestigde zich te 's Hage, en schreef bijdragen voor het Leeskabinet. In 1843 hield zijn blad de Tolk der Vrijheid op te
bestaan en in 1844 gaf hij een nieuw blad uit, getiteld:
De Ooijevaar, voornarnelijk tegen de regering van fir illem
II gericht, dat' al spoedig aan alle ontevreclenen gelegenheid
schonk om hunne echte of vermeende grieven onder de oogen
van het publiek te brengen. Een zijner stukken in dit blad
haalde hem op nieuw een rechterlijke vervolging op den hals.
Eer er een definitief vonnis door het hof van Gelderland,
naar hetwelk zijne zaak verwezen werd, was geveid, werd hij
in hechtenis genomen, als beschuldigd van deelneming aan
de oproerige bewegingen te Delft, 12 Sept. 1845. Nu werd
hij tegen zijn begeerte om te Arnhem bij verstek veroordeeld
te worden, door gerechtsdienaars naar Arnhem vervoerd, doch
aldaar var vervolging vrijgesproken.
De zamenscholingen en oploopen in verschillende steden
van ons vaderland in 1844 en 1845, tengevolge der slechte
uitkomsten van den oogst, bragten hem op nieuw in aanraking met de Justitie, wegens een stuk door hem in De
Oofievaar geplaatst. Na een jaar preventief gevangen gezeten
te hebben, werd hij (14 October 1816) met anderen vrijgesproken, waarna hij zich buiten 's lands begaf en zich als
Ship Broker en Translateur te Britonferry vestigde, waar hij

7 April 1862 overleed.
Zie Huberts.

MILLIES (11nuticus CHRISTIAAN), den 15den October 1810
te 's Gravenhage geboren, waar zijn vader J a c o b u s, die
vroeger hier te laude, te Parijs en te Madrid met goed gevolg de graveerkunst had uitgeoefend, toen conservator van
het kunstkabinet aan 's Jtijks bibliotheek was. Na het onderwijs op de departementale school genoten te hebben,
werd hij op het kantoor van een procureur geplaatst, doch
toonde voor die bezigheid noch lust noch geschiktheid. In
1823 werd hij door een aanverwant J o h. Chris t. S t e u e rw a 1 d, die te Bergen op Zoom Luthersch predikant en rector

was, in huis genomen en in de oude talen onderwezen. Hij
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werd in 1827 Os student 14 het Luthersche Seminarinm
ingeschreven en oefende zich aldaar in de godgeleerdheid
en vooral in de semitische talen onder T a co Roord a.
In 1882 werd hij proponent bij het Luthersch Kerkgenootschap
en vervolgens predikant te Knilenburg, Haarlem en Utrecht.
In 1847 werd hij tot opvolger van zijn leermeester P l ii s c h k e
tot hoogleeraar bij de Luthersche Kweekschool benoemd en in
1866 professor in de Oostersche taal- en letterkunde bij de
Utrechtsche Hoogeschool en bleef in die betrekking tot zijn dood.
Millies had een groote liefhebberij in de numiswatiek,
vooral met betrekking op Oostersche munten. Een van de
weinige afzonder]ijke geschriften, die door hem zijn uitgegeven,
was de eerste en de laatste bijdrage, die bij in de vergadering der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, waarvan
hij lid was, heeft geleverd; een stuk opgenomen in de Belgische Revue numisnatique.
Een arbeid in de Fransche taal van grooteren omvang stelde ook de beminnaars
van de munt- en penningkunde in staat om over zijn verdiensten in dit yak te oordeelen. Die geschriften leveren
tevens de bewijzen van zijn uitgebreide kennis van Oostersche
talen. Immers hij bepaalde zich niet. tot de zoogenaamde
semitische taleu maar was in het Maleisch en Javaansch
genoeg bedreven om daarin andeten te onderwijzen. Ook greep
hij elke gelegeuheid aan, om zich met allerlei Oost-Indische
talen eenigszins bekend te maken. Hij was een ijverig
voorstander van het Zendeling- en Bijbelgenootschap en meer
dan eenmaal nam hij de pen op om de opheffing der slavernij te bepleiten.
Behalve bijdragen in verschillende tijdschriften en in de
werken der Akademie van Wetenschappen, gaf hij in het licht:
Leerrede over Lucas 7 v. 12. Haarl. 1844.
,

Mag de Christen eigenaar van slaven zijn ? Tegen het Alg.
Handelsblad van 3 Dec. 1847. Amsterdam 1847.
De munten der Engelschen voor den Oost-lndischen Archipel. Amst. 1852.
Oratio de exterarum regionum comparatione Theologo Christiano valde commendanda. Amst. 1848.
°ratio de literarum orientalium cum theologia Christiana
necessiludine. Traj. ad Rhen. 1856.
Oratio de monocheismo Israelitarum divinae patefactionis
testimonio. Tarj. ad Men. 1868.
Zie Jaarboek der Kon. 4kad. van Welenseliap 1868; Ned. Specta-

tor 1868; Utr. Stud. dilmanak 1870 ; Gel. en VrO. III, 1869; TOdschritt van N. I. 1869; Rev. Numism Beige.

MODERA (Jalms) den 11 Jalij 1803 te Middel-.
b urg geboren, trad reeds vroeg in zeedienst, werd in
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1817 buitengewoon adelborst en klom op tot kapitein-lniteDant. Na in 1850 op zijn yerzoek,. gepensioneerd te zijn,
werd hij tot referendaris aan het Departement van Marine
benoemd en overleed den 27 Maart 1866.
Hij deed vele reizen naar de Middellandsche Zee, den 0.
I. Archipel, Amerika, enz. en gaf, behalve een aantal ver%
handelingen betreffende het zeewezen en anderen, in het licht:
Perhaal van een reize naar en langs de Zuid-Westkust
van Guinea, gedaan in 1828 door Z. M. Corvet Triton en
Colonialen schoener Iris 1830.
MOHRMAN (GERHARD THOMAS), ambtenaar bij de accijnsen, den 22 October 1812 te Amsterdam geboren en aldaar
den 3 Dec. 1868 gestorven, gaf in het licht :
Een twaalftal .Rozenknopjes, Poizy. Amst. 1844.
Hij is niet meer ! Weemoeds toonen, Mevrouw de Wed. A.
van der Hoop Jr. toegewijd. Amst. 1840.
De Jonker en zijn beide lief fens, Romance. Amst. 1841.
De berouwhebbende boelzeerster aan haur zuigeling. Ben
gedicht. Amst. 1841.
Cods voorzienigheid. Mozes en de kinderen Israels in de
Woestijn. Een bijbelsch berijmd verhaal. Amst. 1845.
Aan de Lamartine. Amst. 1848.
MOLENAAR (ANNE JOHANNES), zoon van Dirk Mo 1 en a ar en Johanna Verschuu r, werd den 26 Febr. 1817
te Nieuw Loosdrecht, waar zijn vader toen predikant was,
geboren, studeerde te Leiden in de Godgeleerdheid en was
predikant te Zoutelande (1839), Beest (1843), Scheveningen
(1846), Harderwijk (1856) en Leiden, waar hij den 5 Mei
1871 ontsliep. In 1853 en 1854 werkte hij mede aan een
huis- en handboek over christenen, ender den titel: StickleOok was hij meclelijke morgen- en avondoverdenkingen.
arbeider van een preekbundel : Ein Heer, een Geest,
geloof, en hij schreef een inleidend woord voor het werk
zijns vaders Gedachten van sea knatachtigiarigen grijsaard
over sterven en sterfbed naar den bijbel.

een

Zie Levensb. der Made. v. Ned. Letterk. 1871.
MOLLINGER (GERRIT ALEXANDER GODART
den 8
Maart 1836 te Utrecht geboren. Zijne eerste opleiding in
de sehilderkunst ontving hij in de teekenschool aldaar, waar bij
menige onderscheiding en o. a. de groote gouden medaille
ontving. Daarna kwam hij in het atelier vau W. B. S to o f,
In 1856 ging hij naar Brussel en genoot er tot het laatst
van 1858 het ondertvijs van W. It oelo fs, op wiens atelier
hij steeds werkte. In dat jaar keerde hij naar Utrecht terug
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en schilderde figuren en landsehappen. Hij had reeds een
naam verworven; toen hij 14 September 1867 overleed.
MOLLINGER .(Lours GERARD CONSTANT), leerling van
A r y S c h effer te Parijs, was een figuurschilder, °die in
1860 te Utrecht stied.
Zie Ned. Spect. 1867, bl. 321, 322.
MOLSTER (JOHANNES ABRAHAM DIEDERIK), den 19 Januarij 1806 te Amsterdam geboren, was predikant aan de
Vuursche, Rijswijk, Leeuwarden en Utrecht, waar hij den
26 Februarij 1850 overleed. Behalve een bundel Leerredenen, na zijn dood uitgegeven, schreef hij
Liederen en Gebeden. Amst. 1840. 5de dr.

MOLTZER (JACOB FREDERIK CONSTANTIJN), eenige zoon
van Johannes Franciscus Moltzer, werd den 29en
Junij 1784 te Ameide geboren. Vier jaar oud; kwam hij
met zijne ouders te Leiden, waar toen zijn vader tot predikant was beroepen. Sedert en met uitzondering van slechts
twee jaren, die hij te Woudrichem heeft doorgebragt, bij den
predikant Ossenberg, van wien hij de Latijnsche en Grieksche talen aanleerde, heeft hij altijd biunen die stad
gewoond, waardoor hare belangen hem naauw ter harte gingen. Op achttienjarigen leeftijd werd hij aan onze hoogeschool • als student ingeschreven en vond hij daar nitnemende leermeesters in de letterkundige wetenschappen,
onder anderen Wyttenbach, Siegenbeek, van de
W ij n p e r s s e: Zijne studien in de regten zette hij voort onder
de voortreffelijke leiding van van der Keesse 1, Ty d e man
en S m a l l e n bur g, alien mannen, aan wie Moltzer zich
, later zoozeer verpligt gevoelde en van wie hij zoo gaarne en
zoo dikwijls sprak, inzonderheid van van der Keesse 1, in
wiens regtsbegrippen, in dictaten en geschriften ontwikkeld,
hij een bijna onvoorwaardelijk vertrouwen heeft gesteld.
Na een welvolbragt akademieleven promoveerde hij den
24en Februarij 1810, na openbare verdediging van eene zeer
breed uitgewerkte en hoogst belangrijke dissertatie over een
onderwerp van philanthropische strekking, genomen nit het
door hem met voorliefde beoefend stiafregt, de causis a reo
allegandis, quae doli mall praesumtionem elidunt.
Borge r,
in hetzelfde jaar als Moltzer geboren, en die gedurende
zijn kort leven altijd diens vriend is geweest, heeft van dit
proefschrift gedicht :
RDA boekske kleve aan 's Regters handen,
Dit baken hoed' zijn kiel voor 't stranden
Op Themis breeden oceaan" ;
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en van den sehrtjver
NBreek, Moltzert breek de tijger-tanden
Van elk die d' onschuld aan durft randen ;
Zoo klinkt uw naam door stad en landen,
En God en menschheid zijn voldaan".
Kort na zijne promotie, als advocaat van het hof• van justitie voor het voormalig de-partement Holland toegelaten,
heeft M o 1 t z e r, gedurende ongeveer den jaren, de praktijk
met lof en eere uitgeoefend, waardoor hij zich eene zeer
gunstige bekendheid als regtsgeleerde bij zijne medeburgers
heeft verworven en is hij, als pleitbezorger, derwijze geslaagd,
dat men zeggen kon dat hij bijna uitsluitend alle praktijk
hier ter stede destijds met zijn waardigen tijdgenoot Mr. L od e w ij k Casper L u z a c heeft gedeeld. Ouder de vele
pleidooien, door hem in belangrijke zaken gehouden, behoort
er een voor de wegens oproer tegen het .toenmalig gezag ter
dood veroordeelde Rijniandsche boeren, aan welke rede, met
groote welsprekendheid in de Fransche taal voorgedragen,
eene zeer loffelijke vermaardheid is te beurt gevallen.
Het schijnt echter dat de practicale loopbaan op den duur
hem niet bevredigde. Hij heeft althans eene regterlijke be-.
trekking gezocht, ten gevolge waarvan hij. den 4 Julij 1819
tot plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Leiden is aangesteld en bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1821 tot griffier dezer regtbank is benoemd. Opmerkelijk is het en als
een doorslaand bewijs van 's mans erkende regtsgeleerdheid
aan te merken, dat hij, na reeds veertien jaren te zijn griffier
geweest, nog met Mr. L u z a c en den hoogleeraar van Assen,
waarlijk een uitmuntend driemanschap, werd .aangewezen om
over de betwiste regtsmagt der Hoogheemraadschappen een
schriftelijk advies uit te brengen. De belangrijkheid van hun
rapport, in 1835 uitgebragt, werd destijds zeer geroemd en
nog heden ten dage erkend. Den 18 September 1838 is
M o l t z e r als griffler bij vernieuwing aangesteld en heeft *hij
dus gedurende 46 jaren die betrekking bekleed. Den 11
November 1867 is hij in den ouderdom van ruim 83 jaren
overleden.
MONTIJN (CHRISTIAIN GERRIT), den 29 Augustus 1803
te Bleskensgraaf geboren, bekleedde het predikambt te Middelharnas, IJsselmonde, Hoorn en Utrecht. Hij overleed te
's Hage 13 November 1864. Zijne schriften zijn :
Geschiedenie der Hervorming in Nederland. Amst. 1858—
1859, 2 dln. 2de dr. Amst. 1866-68.
Stemtnen voor het Concordaat (1853). Voorts gaf hij
leerredenen, bijdragen in jaarboekjes, enz.
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MULLER (Dr. SAMUEL), den 18 Januarij 1785 te
Crefeld geboren, werd aan (le kweekschool . der Doopsgezinden te Amsterdam voor, het leeraarambt opgeleid, in
1806 predikant te Zutphen, in 1809 te Zaandam Oostzijde
in 1827 te Amsterdam en later aldaar hoogleeraar.
Reeds vroeg trad hij als schrijver op met vertalingen van
reisbesclirijvingen en enkele geschiedkundige werken, zooals
van Becker 's Welfgeschichte, waarvan hij de drie eerste
deelen overzette. Ook bragt hij in 1838 Rhein wal d's
'Verhaal van de verhuizing der Evangelischen uit het Zillerdal naar Silesie, nit het lloogduitsch en Jame s, Gids
voor Jongelingen, uit het Engelsch over In eene vergadering
van het Kon. Ned. Instituut deelde hij, bij gelegenheid dat
hij de Confessiones van Augustinus en Rousseaur vergeleek, proeven mede eener nieuwe overzetting van het werk
des kerkvaders. Zijn letterkundige arbeid muntte vooral door
zniverheid van taal en stijl uit, en aan zijne kritiek op dit
gebied hechtte men hooge waarde. Bekend is het taalkundig Zondenregister door hem in de Handelingen der Maatschappij van Letterkunde 1862 gegeven. Ook vindt men in
de Gedenkschriften dezer Maatschappij zijne levensschetsen
van Wopko CnoopKoopmaris,MatthysSiegenbeek
en Jan van Gils e; ook gaf hij een Levens— en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen.
Meer dan eene
Verhandeling, vele. boekbeoordeelingen gaf Muller ook in
het Magazijn van iretenschappen, Kunsten en Letteren
in de
Vaderlandsche Letteroefeniugen, de Gids, de werken van bet
Kon. Nederl. Instituut, J;:larboeken van het Instituut, werken
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
waarvan hij
vierrnaal als voorzitter de algemeene vergadering leidde,
terwijl hij ook meermalen als redenaar in de vergaderingen
van het Bijbelgenootschap, in welks bestuur hij zitting had,
optrad ; langen tijd was hij ook met IV ildschut redacteur
van de Evangelische Kerkbode.
Naamloos gaf hij in 1832
Het yolk der Fereenigde Nederlanden
aan de volken van
.Europa. Groot waren zijn verdiensten omtrent zijn Kerkgenootschap; hij oefende een krachtigen invloed er op uit en niet
minder op de Kweekschool, waarvan hij in 1828 het professoraat aanvaardde met eene redevoering de munxeris sacri
Nog vroeger wenschte hij de
rations recte aestimanda.
belangstelling voor zijn Kerkgenootschap te winnen, 't geen
hij door overtuigende proeven in het Jaarboekje der Doopsgezinde gemeenten, door hem geredigeerd en uitgegeven in
1837, 1838, 1839 en 1850 en zijne opstellen in de Doopsgezinde Bijdragen staafde. Ook werd hij in 1861 uitgenoodigd ter viering van bet 50jarig bestaan dezer Societeit het
woord te voeren. In dat zelfde jaar bewerkte hij eene
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Gesehiedenis van het ontstaan der algemeene Doopsgezinde
Societeit uit echte bescheiden (niet in den handel). In de
door H. W. C. A. V i s s e r geredigeerde Nieuwe Bijdragen
vindt
ter bevordering en verbetering van den Eeredienst
men eenige proeven zijner hand. Wat hij als homileet vermogt,
blijkt uit zijne leerredenen, waarvan hij eenige afzonderlijke
en in 1836 een twaalftal uitgaf. Hij ontsliep den 25 Februarij 1875.
Zie zijn levensberigt door Dr. C. S e pp in de Levensb. der .Maass. v.
Ned. Letterk. 1876.

N.

NASSAU (HENDRIK JAN), den 30 November 1791 te Middelhurg geboren, studeerde in de letteren, waarin hij promoveerde. Na verschillende betrekkingen bij het onderwijs
bekleed te hehben, werd hij rector te• Assen en in 1857 inspecteur van het lager onderwijs in Prenthe. Hij overleed
den 8 November 1873 te 'Assen.
Behalve eenige baochures over taal, onderwijs en .wetgeving
en hijdragen in verschillende tijdschriften, schreef hij :
Ilistorische proeven over den gunstigen invloed, dies de
opv014nde oorlogen der oude geschiedenis op den trapsgewijzen voortgang en de uitbreidinq der beschaving hebben
uitgeoefend. Gron. 1834.
111r. Petrus Hofstede, Dud Gouverneur van Drenthe enz.,
in zijn levers en tvezen, Koevorden 1840.
Vlugtige gedachten over het Koninklidk Besluit van 2 Januurij 1842, betrekkelijk het lager onderwijs, en eenige bedenkingen over het onderricht in de kerkgeschiedenis en die
van het Vaderland. Assen 1842.
-

Het lager onderwijs in ons Vaderland en deszelfs regeling van Staatwepe, hoof dzakelijk historisch beschouwd, in
verband tot godsdienst en burgerstaat. Assen 1841.
De Nederlandsche taal en Gritnna's Dentsches Fr5rterbuch,
aanteekening en bedenkingen. Gron. 1858.
Eeniqe aanteekeningen betrefende Nederlandsch-Indie.
Assen 1860.

Oude Aardrfkskunde. Historisch overzigt van de Volken
en Staten der oude wergild voor onze jaartelling. Gron. 1853
8de dr. 1857.
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Sehoolwezen in Drenthe, bevattende de aanwijzing van 't
schooltoetigt, van de namen en standplaatsen der onderwijzer8, enz. Assen 1861.
NEBELING (JoHANNEs), in October 1790 te Leiden geboren, werd schoon Theol. Cand. aan de Leidsche Hoogeschool, nimmer tot den predikdienst .toegelaten. Hij werd
huisonderwijzer en overleed den 20 November 1869 als portier van het Michelshofje te 'Leiden; Hij beoefende de Nederlandsche potizij en gaf in 1825 Dichtproeve, in 1835
eenige .Dichtregel8 ter nagedachtenis van Lucas E g e 1 i n g
in het licht. Dr. Bergman schetste zijn leven.
NIEUWENHUIS (FERDINAND JACOB DOMELA), zoon van
J a c o b. N i e u w e n h u i s, hoogleeraar te Leiden, werd den
3 Mei 1808 te Utrecht geboren. Na de Latijnsche scholen
te Deventer en Leiden doorloopen te hebben, studeerde hij
aldaar en te Amsterdam in de letteren en godgeleerdheid,
werd Theologiae 'doctor na verdediging eener dissertatie de
atrroxstpioc; facinore ex religionis Christianae praeceptis et
inuole judicanda 1833 en werd achtereenvolgende Evangelisch-Luthersch predikant te Monnikendam, Utrecht en (1842)
hoogleeraar aan het Luthersch Seminarium te Amsterdam.
Op Zondag den 25 April 1869 . weld hij in de EvangelischLuthersche kerk te Deventer predikende, in het voorgebed
door een aanval • van beroerte overvallen en bewusteloos van
de kansel gedragen. Na de eerste verzorging van een paar
geneesheeren, kwam de lijder •bij en werd naar het landgoed
Nieuw-Rande onder Diepenveen teruggevoerd, bij welk eige- ,
nar,deou-gv nralA.JDuymvan
T w i s t, hij gelogeerd was, Woensdags daaraanvoigend overleed. Hij maakte zich vooral als kanselredenaar .beroemd
en gaf in het licht :
Comrnontatio de Renati Cartesii commercio cum philosophii
Belgicis de que philosophiae illius temporis in nostra patria
ratione , door de Leuveusche Akademie met goud bekroond.
De hooge fee8ten der Christelijke kerk en derzelver oorsprong
en bestemming (1834).
Herinuering aan Mr. S. C. 11linkhatner (1834).
Handleiding tot het onderwiy8 in de Christelijke Godsdien,st (1838).
Leerrede over II Kor. XIX : 30, nitgesproken op danken bededag, den 21 luny 1840.
Voornaamste bijzonderheden
vau de kerkelifice geschiedenis (1841).

Kort en eenvoudig onderwij8 in de Christekke god8dienst
(1841).
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Redevoering bij de plegtige inwifding van het EvangelischLuthersch Trees- Cud Maranon- en Vrouwenhuis (1842).
Verdediging der Nederland8che Evangelisch Luthersche
Eerk tegen de beschuldiging van Dr. C. A. Harlem
Beknopte bjbelsche geschiedenis in vragen en antwoorden
(1844).
Christen- en wereldzin, tevens Christelijke wekker. .Naar het
Hoogd. van Karl Steiger (vrij bewerkt 1844).
Opwekking tot Bijbelverspreidivg (1844).
Oratio de varia matatione, quam, teste historia, in patria
nostra sublit Ecclesia Lutherana (1845). In 't Nederd. vertaald door J. Ti d e ma n.
Gedenkboekje voor Christenen (1845).
Viertal feest- en gelegenheidaredenen gehouden in de Evangelisch-Lutersche gemeente to Utrecht
door Nieuwenhuis,
Millies en Decker (1845).
Twaalf preken over teksten nit het Oude Testament (1845).
Opwekkende rede voor het Bijbelgenootschap
(1846).
Bet Avondmaal volgens de Heiliqe Schrift. Een Brief (1846).
Het Avondmaal in de Christelijke kerk. Eene voorlezing
die niet is voorgelezen (1847).
Schets der Christelijke Zedeleer (1849).
Twaalf preken over teksten uit het A . Testament
(1850).
De leer van het II. .Avondmaal (1852).
Geschiedkundig overzigt der vroegere zorg
van de Ned.
Luth. Kerk soot- de opleiding tot het herder- en leeraarambt (1852).

Wie zegt gij dat ik ben ? Leerrede over Mattb. XVI :15b
(1852),
Lize Seraing en Amsterdam, verantwoordivg aan zijne
hoovders van 28 Nov. 1852.
. De oorsprong en de belooning van het geloof in den Christus, den zoon des levenden Gods, volgens Matth. XVI : 17
19 (1854).

—

Wat gewordt er mij voor ? Eenige tuigenis voor 't Ned.
Zendelinggenootscha. p (i 854).
Geschiedenis der Evangelisch-Luthersche gemeente te '8 Gravenhage (1855).
Abraham des Amorie Van der Hoeven, beschouwd als een
voorbeeld der Kan. welsprekendheid (1856).
Wat ik heb, dat geef ik tr. Bete creek over Handel.
11I : 5b (1856).
Geschiedenis der Arnsterdamsche Luthersche gemeente (1856).
B. Bouvier, Christelijke ziekentroost, net een aanbevelingsbrief van D. N. (1858).
Leven en karakter van Abraham des Amorie
van der
Hoeven (1859).
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Meta der Christekke Zedeleer en hare geschiedenis,

2de

verheterde druk (1859).

Opwekkende rede by het Bijbelgenootschap (1859).
De waarde der fraaije kunsten vow. het Christendom.
Niet in den handel (1859).
Zedekunde (N°. 48 der Volksbibliotheek van W eytingh
en van der ifaart.) (1859).

De zelfontwikkeling op het gebied der Wetenschap en
Kunst. (Niet in den handel). (1861).
B. T. Lublink Weddink als prediker beschouwd
(1864).
Gedachtenisrede ter viering van het vigtigjarig bestaan
van het Nederl. ,B0elgenootschap (1864).
De vooruitgang in de Luthersche Kerk. Niet in den handel (1865).

Eaturalisme tegenover
Scholten, Superneturalione in
verband met den Bijbel, Christendom en Protestanttsme (1867)
Schets der inleiding in de Christelijke Dogmatiek (1861).
Feestrede op het 25jarig bestaan van het Wees- en Oude
Mannen— en Vrouwenhuie to Utrecht (1867).
Toespraak bij de opening zijner lessen op 5 October 1868,
na het overlijden van zijn zone lrancis Coenraad.
Niet in
den handel (1868). •

Schets der geloofsleer, voigens de Symbolische boeken der
Luthersche, met v.Irgelijking van de Hervormde Kerk
(1869).
Voorts gaf hij bijdragen in de Bijdragen tot de geschiedenis. der Evangelische Kerk in de Nederlanden, de Godgeleerde Bijdragen, Kunst- en Letterbode, Geschiedenis der
Christelijke Kerk in tafereilen, Geschiedenis der Christelijke
Kerk in Nederland, ilandelingen der Maatschappij van Ned.
Letterk., Evangelisch pennengmagazijn, Kerkelijke Courant en
vele artikelen in het door hem M of I en Veth uitgegeyen

Bijbelsch Woordenboek van het Christelyk gezin.
Zie Godgel. Bijdragen 1869, 495 ; Levensb. der Newts. van Ned.
1869; Ter nagedachtenis van
Letterk. 1871; Evan'. liennihgmayazipt
F. J. Nieuwenhuis, Amst,, Stud_ Aim. 1870; Aube r ts.
NIEUWENHUIJZEN (F.), organist te Zutphen, in 1758
geboren, ontving zijn muzijkale opleiding van B l e u m e r en
Groenem a n, organisten aldaar, werd organist van den Dom
te Utrecht (1778). Hij was door vriendschap verbonden aan de
dichters van A l p b e n, Bella my en Klein en bragt verscheidene dichtstukjes van hen op muzijk.
Men heeft van hem.

rocoalboek van de melodic der Evangelische gezangen voor
orgel of piano. Am't. 1807.
Enlngelische gezangen op vier stemmen. Aid.

3S5

Berne lessen der zanglennst ingerigt om de p8almen en
liederen op de seholen regelmatig te zingen (1806), en anderen in handschrift.
N i e u w e n h u ij z en was ook een verdienstelijk klokkenist en waardig opvolger van Bergh u i s, Po t h o ff enz.
Hij stond aan het hoofd van verschillende muziekvereenigingen en concerten ell was stichter der Maatschappij Naar hooger duel (1803). Hij overleed te Utrecht den 29 Jan. 1841.
Zie Gregoir.

NIEUWMEIJER, (ANTHONY EnNESTUS), den 9 November
1840 te Amsterdam geboren, was achtereenvolgende hulponderwijzer op een Instituut, gouverneur bij eene aanzienlijke
Amsterdamsche familie en werkzaam aan de Crediet- en
Depositobank in zijne geboortestad, waar hij den 21 September 1865 overleed. Behalve onderscheidene bijdragen in
proza podzij in verschillende tipschriften, gaf hij :
De pleegzoon, oorspronkelijk drama in 2 bedryvera.
De wees uit het gebergte, tooneelspel.
Ferdinand de speler, tooneelspel in 2 bedrijven 1862.
De arine rijkaard, tooneelspel in 1 bedrijf 1863.
Ben oud soldaat, tooneelspel.
De kleine redenaar zonder petal.
Alle te Amsterdam in het licht gegeven.
Zie Hub erts.

NOMAN (DIRK VAN HAREN), chef der uitgevers-firma
J o h. Noman & Z o on te Zalt-Rommel, in 1805 gehoren
werd na den dood zijns vaders aan het hoofd van een destijds
zeer bloeiende firma geplaatst en wist door schrander beleid
en voorbeeldeloozen ijver deze tot eene ongekende hoogte
op te voeren. Onder vele reusar.htige ondernemingen vatte hij
het plan op om den Nederlandschen boekhandel een nieuw
debouche te openen in het buitenland, waar de Nederlandsche
taal werd gesproken, doch waar de handel in Nederlandsche
boeken tot heden Diet of gebrekkig was geexploiteerd. Door
zijn kapitaal en ondernemingsgeest geholpen, vestigde zich
sedert 1S49 aclitereenvolgende boekhandel firma's en drukkerijen op de hJofdplaLtsen van Nederlandsch host-Indie, later
ook in West-Indie en aan de Kaap de Goede Hoop, en jaren
lang was bet nederige Zalt-Bonmel, de stapelplaats van waar
voortdurende jaars Nederlandsche en Europeesche Bockwerk( n werden verzonden. Eigenaardig bewogen zich N om a n 's uitgaven op Indisch gebied. Behalve de Indische
Stoatebladen, publiceerde hij de Indier, het eerste Nederlandsche
dagblad, geheel aan de belangen van Indie gewijd, terwijl
hij tot zijn dood toe de echt liberale uitgever was van het
25
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Tijaehrift voor Nederlandsch India.
Buiten deze zond hij
nog een tat van belangrijke Indische werken in het licht.
Hij overleed te Bellevue nabij Parijs, den 25 Junij 1870
in den ouderdom van 65 jaren.
Zie T10841.0 voor Nederl. Indict 1870, d. II, bl. 145, 479, waar
een ltiot zijner nitgegeven werken voorkomt.
NOODT (WILLEM WALRAVEN), regtsgeleerde en dichter,
den 19 Januarij 1787 te Leiden geboren, studeerde aldaar
in de rechten, werd suhstituut-officier der rechtbank te Leeuwarden, later vrederegter te Franeker. Hij overleed te 1)enekamp den 19 Mei 1844. Zijne regtsgeleerde werken zijn :
De kantonregter en deszelfs barekking tot het wetboek van
Franeker 1828.
burgerlijk regt der Nederlanden.
Betoog over de n000lzakekkheid van de in8telling van den
Hoogen Raad der Nederlanden. Leeuw. 1837.
Handboek voor den Kantonregter en denelfs betrekking
tot het Burgerlilk Wetboek enz. Met aanm.
Leeuw. 1838.
De kantonregter. Fran. 1839.
Voorts gaf hij de volgende dichtstukken:
'Ian Nederland in Nov. 1813.
Dichtkransje op het altaar van het vaderland. Franek. 1831.
Feestzang op de verjaardag der Kroonprinses. Leeuw. 1838,
ook opgenomen in zijne Gedichten. Leeuw. 1838.
Ook vervaardigde hij onderscheiden gedichten in :
Gezangen voor de Loge : de Vriesche trouw, gevestigd in
het O. van Leeuwarden. Leeuw. 1820.
NOORT (MALLHIEU VAN), den 23 December 1768 te Leiden geboren, promoveerde aldaar in de regten, waarna hij
een buitenlandsche reis deed, waarvan hij een journaal opstelde, dat niet is gedrukt. Hij overleed den 17 November
1844 op zijn buitenverblijf ter Wadding bij Voorschoten.
Men heeft van hem:
Fomologia Batava of afbeelding en besehrijving van on-

derscheidene soorten, van appelen en peeren, welke in Nederland, gewaonlijk worden gekweekt, aden naar het leven in
/acumen gadekend en beschreven. Leiden 1830--1844. 21 afleveringen (niet voltooid).
NOOTHOORN (ANTHONY ENGELBERTUS VAN), in Maart
1811 te Arnhem geboren, werd gouverneur bij yen aanzienlijke familie, vestigde rich in 1840 als huisonderwijzer te
Nijmegen, en overleed den 25 October 1851 in kommervolle
omstandigheden te Hees bij Nijmegen.
Hij schreef:

Walfort, Geldersch Romantisch tafereel uit de 14e eeuw.
Bomm.el 1828.
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Aliboron, of Satire, scherts en ernst. Ald. 1839.
Luimige verhalen. Zwolle 1839.
De too verkol, of Nederland in 1572 ; llistorisch roman
tafereel. Z.-Bommel 1839.
Waarom is de genever ergcr dan de cholera ? en kan hij
afgeschaft worden in Nederland? Doesb. 1839.
Hermine, of het schoone rneisje van Rozendaal, geschiedkundiq romantisch tafereel uit den strijd tusschen de Heeckerens en Bronkhorsten, en de bastaard van de Heide, twee
Geldersche verhalen. Tie! 1840.
.Nederland en de Nederlanden in vlugtige trekken geschetst. Doesb. 1840.
Selena Quesquivalnera, vrouwenspiegel of lektuur voor
dames. Doesb. 1840.
Fransche charaden en logogryphen, ten dienste van kostscholen, van het privaat onderwijs en tot geschenk voor de
jeugd. Utrecht 1841.
Reizen en lotgevallen van Gustaaf Westerman in de Nederlandsche bleat-Indische bezittingen. Anent. 1844.
dappere krijgsman. Verhalen van heldendaders te land
en ter zee. Een lettergescheak voor jonge lieden. Arnh. 1845.
Geldersch klaverbtad. Drie verhalen. Utr. 1845.
Reizen en lotgevallen van Frederik .Langerdant in Rusland.
om hen
Een lettergeschenk voor kitapen en metjes geschikt
met de aardrijkskunde van slat land bekend te maken. Amst.
1845.
Reizen en lotgevallen van Henry Waston in de Pereenigde Staten van Nuord-Amerika. Amst. 1846.
Lotgevallen van Karel de Man in Nederland. Amst. 1847.
Met platen.
Togten op mijn stoel, door een neejje van Klikspaan.
Dord. 1848.
reis te voet van Amsterdam naar Weenen, in het
merkwaardige jaar 1848. Utr. en 1Vleppel 1849.
Het leven van St. Nicolaas, voor kinderen. Amst. 1850.
Met platen.
NOUHUI3S (HERMAN JACOB CONSTANT VAN), den 5 Maart
1821 uit eene Hollandsche familie te St. Jans-Molenbeek
geboren, werd candidaat in de regten, doch liet de studie
varen en legde zich op de dichtkunst en de romantiek toe.
Hij overleed te Amsterdam den 22 November 1853.
Men heeft van hem:
ileesterplanten, Dichtbundel. Antw. 1844.
Gedichten. Antw. 1844.
Kuno en de Pelgrim, gevolgd door .Friedhilde. Amst,
1851.
254!
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Hu1de aan den Hoop,. en boor& heer Jac. Oro's.
Amst. 1848.

Lijkgedachtenis van Willem II,

konivg der Nederlanden.

Amst. 1849.

Peestzang bij gelegenheid der inhuldiging van Z. M. Willem Ill. Amst. 1849.
De H. Rozenkrans, geschiedkundig verkiaard op verschillende wijzen ter beoefening voorgesteld. Met een brief
aan
den auteur van P. J. Hesseveld. Ams% 1850.
Hymen en gebeden ter eere der allerheiligste maagd.
Amst. 1851.

Treurzang bij het overlijden van H. M. de Soningin der
Belgen. Amst. 1852.
De wapenemid en zijn zoon. Bruss., Amst. 1852. 2e dr.
1869.

De levens van Gods lieve heiligen voor elken dag van 't
jaar benevens oefeningen, gcbe(!en en enkele hymneli, voortgezet door P. J. Hesseveld. Amst. 1853—.54. 4 dln.
De historic van den heer Rudolf Crequy, voorafgegaan
doer een levensschets van den autheur door .1. A. illberdingh
Thijm. Amst. 1851 met wien hij ook den Volksalmanak
voor Hollandsche Katholyken uitgaf.
NIJHOFF (PAuLus), zoon van Isaac Anne N ij hoff en
Martina Cornelia Houtkamp, was den 9 .Aug. 1821
te Arnhem geboren. Hier genoot hij zijn eerste opleiding
en ging, na de Latijnschc scholen doorloopen te hebben, in
1842 naar Amsterdam om zijne opvoeding in den boekhandel
te voltooijen. Hij werd in 1849 adjunct–archivaris en bij
den dood zijns vaders archivaris van Gelderland, terwiji in
1863 de gemeente hem het jaar daarna nog tot archivaris
der stad benoemde. Ook regelde hij de archieven van Nijmegen, Hattem, Doesburg, Deutichem, van de Heerlijkheid
Almeloo, van het huis Keppel en van den Gelderschen toren.
Ook bragt hij de openbare bibliotheek te Arnhem tot stand
en werd in 1853 door den gemeenteraad van Arnhem tot
benoemd. Hij behoorde tot de ijverigste medewerkers van de Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en
oudheidkunde, waarin ook vele bijdragen van zijn hand voorkwamen. Hij belastte zich na zijns vaders dood met de
redactie er van. Hij overleed te Arnhem, 29 Nov. 1867.
Hij schreef :
Een Geldersch reisje 1848.
Bericht aanguande het oud archief der stad Nijmegen. 1849.
De Heeren en de. Heerlijklaid van Keppel. 1853.
Bijdrage tot de Geschiedenis van het voornmlig hof van
Gelderland 1855.
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.kegzster op het Archief afkomstig van het voormalig Ito,/
des vorstendorns Gelre en des Graafschaps Zutphen, 1856.
Bet voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland,
2 din. 1857.
Catalogus van de openbare bibliotheek te Arnhem, 1858.
Tijdrekenkundig register van oorkonden in het Archief van
Hattim, 1860.
Schets van de lotgevallen van het Burger Kinder-Weeshuis
te Nijmegen, 1860.
Inventaris van het oude Archief der gemeente Arnhem, 1864.
Inventaris van het oud Archief der gemeente Doesburg,
1865.
Kort overzigt van het oud
Provinciaal Archief van Gelderland, 1865.
Inventaris van het oud Archief der gemeente Doetickern.
Alle te Arnhem gedrukt.
Zie Levensber. d. Maas. v. Lelterk. ; H u be r ts.

0.

OOSTEN (GEERTRUIDE VAN), te Voorburg in het begin der
14de eeuw (6 J anuarij 1330) geboren, was de dochter van
eenvoudige landlieden. Zij begaf zich naar Delft om als dienstmaagd in hare behoefte te voorzien en werd vervolgens Bagijn
te Delft, waar zij door hare godvrucht aller achtiug verwierf.
Volgens haren biografist had zij ook de gaven der profetie.
Zij overleed op Driekoningendag 1358 en werd in de Hippolituskerk begraven. Zij ontleende haren naam aan 't begin
van een hater liederen, reeds in bet begin der 14de eeuwgezongen, waarvan het eerste couplet dus laidt ;

,,Het daget in den Oosten,
N Het licht schijnt overal,
"Hoe weinig wetet de liefste,
,,Waar dat zij heenen zal
Hoe weinig weet nog de liefste,
N /slog de liefste."
Den tekst vindt men bij Hoffmann von Faller slea.
b e n in zijne Horae .Belgicae, getrokken uit het Oude Lime
Lietboeck. Ook komt bet voor bij Heemsk er k, Bat. Ar..
cadre en bij Willems in zijne Oude Vlaernsche Liederen.
Het bestaat ook in het Duitsch en plat Duitsch. De atuziek

390
tvordt medegedeeld in de Soutentiedekens (1540...1613) op
den tekst van Psalm IV. De melodie heeft in den loop der
tijden vele veranderingen ondergaan. Bre de ro voerde het
onderwerp naar de allergrofste opvatting ten tooneele. Beets
heeft den tekst van het liedeke vernieuwd.
Zie verder :

Geertrui van Oosten, Geschiedenis van een Delftsch begyntje
Amsteruit de XIVde eeuw, door J. A. Alberdingh Thiim.
dam 1853.
OOSTERZEE (HENDRIK M
-ARINIIS CHRISTIAAN VAN), ZOOI1

van Dr. Wouter Leonardus van Oosterzee,predikant
te Goes, werd den 29 Aug. 1806 te Brakel, waar zijn varier
toen het leeraarambt bekleedde, geboren. Hij werd in 1830 na
voleindigde studie predikant te Elk erzee en in 1840 te Oosschot. Hij verkreeg in 1872 zijn emeritaat en vestigde zich
te Haarlem, waar hij in 1877 overleed. Hij was sedert 1831
onafgebroken medearbeider der Vaderlandsche Letteroefeningen
redigeerde van 1836-1856 den Zeeuwschen Volksalinanak,
en had ruim aandeel aan de bewerking der nieuwe uitgave
van Nieuwenhuis' Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen.
Behalve vele artikelen in deze en andere werken, oorspronkelijke en vertaalde ook naamlooze geschriften, onderscheidene leerredenen in de zoogenoemde dubbeltjes preeken, zoo
te Arnhem als te Koevorden, gaf hij :
Viertal leerredenen over geschiedenissen des 0. V. Zierikzee 1841.
na het herstellen der kerk te
Gelegenheids leerredenen
Elkdrzee. Zierikzee 1838, bij het 25jarig bestaan van het
Bijbelgenoolschap. Aid. 1840, de vi ijheid der Evangelies.
's Bosch 1848, tijdens de Cholera. Aid. 1849.
De Ned. .Het v. Kerk i
haven uitwendigen toestand en
inwendig bestuur. 2 din. 1861-1865.
De Synode van 1851.
De Spode en de 13Vbelvertaling 1854.
De Synode en de leervrijheid 1865.
Jaarboekje voor de Nederl. Herv. Eerie. 3 deeltjes. 1870.
1872.
Bijdrage tot reorganisatie. Amst. 1873.
Poorlezing over de Vaderlandsliefde. Zierikzee 1833.
Beknopte uitspraakleer der Ned.
Mal. 's Bosch 2de dr.
Ald. 1868.
•

Het beeld van J. T. van Oordt Jtvz.. hoogleeraar der
godgeleerdheid. 's Bosch 1853.
Saets der Bijbelsche aarclrlYeakunde. Aid. 1857.
Womienboekjeg van ontchkkinjen en uitvi ndingen,
2e j.

Bosch
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Hij verhaalde:
Barth's reizen in Afrika. 's Bosch 1858-1860. 5 din.
Bungener, Christus in onus tid. Schied. 1857.
Bungener, Het Christendom in de eerete drie eeuwen.
Schied. 1857.

Bungener, Ambrosias in de vierde eeuw. Aid. 1869.
Tile, De wonderer van een sterrenhetnel. Leid. 1860.
Livingstone, De zendeling. Leiden 1862.
Wagner, Reizen van Vogel. Leiden 1862.
Wagner, De nieuwste ontdekkingen in ztfrilea. Leid. 1862.
Rougemont, De mensch en de aap. Amst. 1863.
Bernard, Godenleer. 's Bosch 1863. 2e st.
Lehon, De mensch in de voorwereld. Leid. 1870.
Zie Huber ts, enz.

OUDEMANS (ANTHONIE CORNELIS), den 11 Mei 1798 te
Dordrecht geboren, was eerst als secondant aan sommige
kostscholen en vervolgens als gouverneur werkzaam, richtte
tor in
te Amsterdam eene kostschool op en werd tevens lec
de Natuurkunde bij de afdeeling der ► aatschappij van het
Nut van 't Algemeen aldaar. In 1888 verkreeg hij de he.
trekking van Hoofdonderwijzer aan de lste Gonvetnements
school voor lager onderwijs te Weltevreden. Na les jaren
met ijver en vrucht in lndie werkzaam te gewee*t, keerde
hij naar het vaderland terug en vestigde zich te Leiden, waar
hij in 1857 schoolopziener werd in bet 5e distrikt van ZuidHolland.
Nadat vier zijner zonen hunne studien aan de Hoogeschool
aldaar volbracht haddeni verliet Oude mane Leiden,
om zich eerst te Amsterdam, daarna te Arnhem., eindeNk te
Nijmegen te vestigen. her overleed hij den Isten Obtoltir
1875.
Hij gaf in het licht:
Chronologisch Handboek van de geschieden is der voornaamste
Staten, welke op het tooneel der wereld eenige rot gespeeld
hebben. Haarlem 1824.
Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. Ald.1824.
Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld. Ald. 1826.
Het leven en de daden van Maurits, Prins van OranjeNassau. Ald. 1832.
Het leven en de daden van Frederik Hendrik, Prins van
Oranje-Nassau. Ald. 1835.
Engelsche Spraakkuinst, bevattende de voornaamste regels
der Engelsche taal, volgens Walker. Dordr. 1836.
Berate beginselen der Nederl. taal, ten gebruike voor ch
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middelste klasse der lagere en middelbare scholen.

A.mst.

1837. Tweede druk 1848.

Berate beginselen der Nederl. taal, ten dienste der scholen. 5e druk. Nijmegen 1848.
Bijdrage over Prinsen's leerwijzen in verband beschouwd
met het onderwijs in Nederlandsch Indie. Batavia 1839.
In het Tijdschrzit voor Kunsten en Wetenschappen van
Neerl.
Leesboekjes geschikt voor hinderers op Java. Batavia.
Gerneng de taalkundige bijdragen en bedenkingen. Leid, 1845.
De bediedenisse van de Missus, met ophelderende cant.
voorzien.
In de N. R. v.werk. d.Mattis.v.Ned. Letterk. VII 1852.
Der Ystorien Bloeme, dat is de Legende der Heiligen
(Apostelea) in .Dieische dichtmaat, naar het 118. der Maats.
van Nederl. Letterk. te Leiden, afgeschreven en met ophelderende aanteekeningen voorzien. Arnst. 1857.
In de Dietsche Warande, 1855-57.
Leid. 1857.
Woordenboek op de werken van G. A. Bredero.
In de N. R. v. wkrk. der Maats. v. Letterk. D. IX.
Het Moortje. Blijspel van Gerbrand Adriaansen van Bredero. Met een leveusbericht van den dichter en ophelderende
aanteekeningen. In het Klassiek-Letterkundig .Pantheon. Schiedam 1859.
Taalkundig Woordenboek op de werken van P. C. llooft.
Leiden 1868.
Bijdrageft tot een Middel- en Oud- Nederlandsch oordenboth, uit vele Glassaria en andere bronnen bijeenverzameld.
Arnhem 1869-1874. Dl. I—V.
Bijdragen in het Archief voor Neflerl. Taalkunde, vet.zametd door Dr. .4. de lager, Magazijn van .Nederl. Taalkande, tatogeven door L. A. te Winkel, Nieuw Nederl.
Taalmagazijn, verzameicl door L. A. te Winkel, Taalgids.
Gedichten van C. A. en A. C. Oudemans. Amst. 1827.
Zie Levensbesehrifv. der Naas. van Ned. Letterk. 1875; Hu b er t a.

P.

PAN (Mr. JAR), zoon van Mr. Thade Pan en Vrouwe
C. F. Vailla n t, werd den 21 Mei 1785 te Enkhuizen geboren, studeerde, na het onderwijs van E c co E p k e m a,
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rector der Latijnsche school aldaar, genoten te hebben,
in de regten te Franeker, en werd na verdediging eener
Dissertatio de grati anitni oniceiis Jure Romano et Atheo,
meester in de regten en vestigde zich als advokaat te Hoorn,
waar hij veel praktijk had. In 1838 werd hij raadsheer in
het provineiaal hof van Drenthe, welken post hij wegens volslagen doofheid in 1858 nederlegde. Nu ging hij naar
Hoorn terug, waar hij den 25 September 1871 overleed.
Hij gaf in het licht :
Aanwijzing der Oade en Nieuwere Dichters door Mr. W.
Bilderdijk en Vrouwe B. W. Bilderdijk overgebragt of
de
nagevolgd, met aanteekeningen en eene voorlezing over
voortreffelijkheid van Bilderdijk in het navolgen en overbrenAmst. 1839.
gen der oude dichters, bijzonder van Horatius.
Deze Voorlezing is ook gedrukt in Da Costa 's uitgave der
Dichtwerken van Bilderdijk.
Aanmerkingen op de taal en Stijl der ontwerpen van wet
tot /ierziening der Grondwet. Amst. 1818.
Hij schreef ook een aantal stukken over geschiedenis,
letter- en oudheidkundige en taal in de Mnemozyne, Kunsten Letterbode, Drentsche Volksalmanak, Drentsche Courant, De Jagers Archief, enz, van welke vele herdrukt zijn
in Kleine opstellen over de Geschiedenis, Oudheden en het
Bijgeloof in Drenthe. Haarlem 1862.
De lijst quer werken vindt men achter zijn Levensberigt door
Prof. J. de W a 1, onder de Levensberigten der Maats. v. Nederl.
Letterk. 1872. Zie voorts Huber t s enz.; Prof. Pe erl k amp in de
tweeds uitgaaf van den Agricola van Ta c i t u s, p. 192.
PAPE (C. W.), studeerde te Leiden, was predikant der
Hervorinden van 1815 tot 1852 te Heusden, toen hij zijn
emeritaat verkreeg. Hij maakte zich zeer verdienstelijk omtrent he kerkgenootschap, waartoe hij behoorde en bekleedde
het lidmaatschap en den voorzittersstoel van de synode der
Hervormde kerk, was lid van bet provinciaal kerkbestuur der
Hervormden in Noord-Brabant en zidder van de orde van den
Nederl. leeuw. Hij beoefende behalve de godgeleerdheid de
dichtkunst en geschiedenis. Hij overleed 1 Junij 1872 te
's Hage, in den ouderdom van 84 jaren.
Zijne schriften zijn :

Beschrijving der stad en lande van Heusden voor de jeugd,

2 stukjes. 's Bosch 1824.

Esdrei. Aldaar.i
Lets ter herinnering aan
Handelingen van het klassikaal bestuur van Heusden,
R. Scholte en zijne (tan.
omtrent den gewezen predikant K.
hangers. 2 stukken. 's Hage 1835.
.De bestensming van een christelijk bedehuis. 's Bosch 1843.
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Leerrede. Heusden 1866.
De landverhuizing. Leerrede over Gen. 2LII:

8. Aldaar

1847.

De Hear regeert : de aarde verheuge zich. Ben woord
voor onzey tijd. Leerrede over Psalm .X.I.11 7.11. Aldaar
1848.

Aanteekeningen op het ontwerp van algerneen gevoerd
reglement voor het bestuur der Hervormde kerk.
Aldaar 1849:
Dichtregelen ter herinnering aan J. A. S. Pape.
Aldaar
1849.

De toekomstige overwinning van het Protestantisme. Eene
proeve van betoo . Arnh. 1862.
Het leven en werken van J. H. Jansen geschetst. 's Her►

togenb 1854. Met portret.

Het Protestantisme en zone betrekking tot den staat.

Ald.

1853. 3 stukken.

Leerrede bij het nederleggen zijner Evangeliebediening te
Heusden. Heusden 1862.
Ook plaatste hij eene Voorrede en voegde Aanmerkingen
by L. W2tte, Het Evangelic in Italie uit het Hoogduitsch.
's Hage 1861.
PASPOORT VAN GRIJPSKERKE (Jhr. MARINUS CORNELIS \TAN), den 1 Januarij 1797 te Middelburg geboren,
studeerde in de regten te Leiden. Reeds sedert 1819 was
hij lid van den gemeenteraad van Middelburg, van welke
gemeente hij in 1838 burgemeester werd, welke waardigheid hij
tot 1850 bekleedde. Ook was hij van 1839 tot 1851 lid
der Staten van Zeeland, in 1848 lid der dubbele kamer van
de Staten-Generaal en van 1853 tot 1859 lid van de Eerste
Kamer.
Ook in zijn vaderstad bekleedde hij verschillende betrekkingen, was directeur van bet Zeeuwsch Genootscbap en Lid
der Zeeuwsch ridderschap. Hij overleed te 's Hage 7 Februarij 1874.
Hij gaf in het licht:
Mijne uitspanning in ledige wren. Middelb. 1822. Diehte
bundeltje. Niet in den handel.

De gemeente Oost en West- Souburg, eene statistische bij.
drage uit de plaatsbeschrijving van Zeeland, uit echte bronnen
zamengesteki, met afbeelding van he gemeentewapen y Middelb.
1860.

Humors Bruiloft. Middelb. 1864.
Vender bijdragen in het Archie, van het Zeeuwsch Genootschap, in het Zeeuwsch Jaarboeke, over het ontstaan en
de trapsgewijze ontbinding der gad Middelburg in vroegere
eeuwen ; over de straten, kaaijen en pleinen, zooule dezel e
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het eerd verschetsen in de oude rekeningen der stad Middelburg ; over het stadhuis te Middelburg enz.
Zie Haberts.
PEL (JOHANNES LUDOVICUS JACOBUS HUBERTUS), Z0011

van

Jacobus Pel en Gijsberta De Goey, den 10 Januarij
1823 te Maastricht geboren, trad op achttienjarigen leeftijd,
in 1841, als soldaat bij het wapen der infanterie van het
Nederlandsche leger in militairen dienst. Na achtereenvolgens
den graad van korporaal, fourier en sergeant-majoor te hebben
behaald, vertrok hij in 1846 naar Indio, waar hij, in Junij
1848 tot tweeden luitenant bij het wapen der infanterie en in
1857 tot kapitein bevorderd, in dies rang in 1859 deel
nam aan de Bonische expedition en wel bij de tweede expeditie, als toegevoegd aan den chef van den staf, terwij1 hij
voor zijn moedig gedrag bij den eersten Bonischen veldtocht
benoemd werd tot ridder vierde klasse van de militaire Willemsorde. In 1868 tot majoor bevorderd, werd hij in Januarij 1869 belast met de betrekking van directeur der militaire school te Meester Cornelis, welke hij, ten gevolge
zijner bevordering tot luitenant-kolonel slechts tot April 1870
kon waarnemen.
Na in laatstgemelden rang gedurende ruim een jaar te zijn
belast geweest met het kommandement van Palembang, werd
hem, wegeus ziekte een tweejarig verlof naar Nederland verleend, van welk verlof hij 1873 terugkwam. Naauwelijks
was hij twee maanden plaatselijk kommandant te Soerabaija,
of bij werd bij de tweede expeditie tegen het Rijk van
Atchin als kommandant van het veertiende bataijon der infanterie bij de tweede brigade ingedeeld, als hoedanig hij zich
onder verschillende omstandigheden van de gunstigste zijden
deed kennen. Door het buiten gevecht raken zijner beide
brigaden•kommandanten bij de staf eener brigade overgeplaatst
zag hij zich in Februarij tot kolonel der infanterie bevorderd.
Bij de terugkeer van de hoofdruagt der expeditie in April
1874 werd hij, op aanwijzing van den luitenant-generaal van
S w i e t e n, met het militair en civiel gezag te Atchin belast.
Volkomen berekend voor deze zwaarwichtige taak, gelukte
het hem Gaze militaire positie te Atchin door het nernen van
diens om Kotta-Radja gelegen versterkingen en door het
overwinnen van de menigvuldige moeijelijkheden, waarmede
hid bestendig te kampen had, van lieverlede z66 te bevestigen
dat tot een offensieve beweging op grooter schaal kon besloten worded. Na den vijand een reeks van gevoelige uederlagen te hebben toegebracht, en de westelijk en zuidelijk
gelegen VI, IV en IX Moekims veroverd te hebben, rukte
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hij den Mien deter oostwaarts tegen de XXVI Moekims op,
waar hij zijn krachtig en Leleidvol optreden door een even
schitterend succes aanvankelijk bekroond mogt zien.
Ten gevolge van de bovenmatige zorgen en inspanning in
de laatste twee jaren, bezweek hij eensklaps, den 24 Februarij
1875, in het bivak bij de kampongs Pinga en Lanara (Atchin) als generaal-majoor van het Nederlandsch-Indisene leger
en militair en civiel bevelhebber te Atchin.
Zie Javasche Courant, 29 Februarij 1875.

PERK (CottNELis), den 2lsten Junij 1770 te Hilversum
geboren, legde zich op het onderwijs toe, en werd aangesteld
tot hooidonderwijzer aan de school van het tweede departemelt der maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam, waar hij 1 April 1813 overfeed. Hij beoefende de
poezie. Eenige zijner gedichtjes vindt men in Witsen
Geysbeeks Woordenboek D. V., bl. 67.
PETERMANN (KAREL F.) in 1790 te Protschiitz (Swren),
waar zijn vader een uitstekend beoefenaar der muziek was,
geboren. Hij oefende zich op de viool te Naumburg, vervolgde zijne studien te Essenburg, onder Schnor. Na volbragte studien gaf hij onderwijs in de muziekschool te Jena,
vervolgens te Mersburg. Na vervolgens de betrekking van
muziekdirekteur te Kassel vervuld te hebben, werd hij (1818)
kapelmeesier bij een regiment Hessen, te Hanau in garnizoen.
Hij Het zich te Hanau en Frankfort hooren en in 1819 was
hij eerste bas bij het Duitsche tooneel te Amsterdam. In
1824 volgde hij Mann bij het Hollandsche tooneel en Felix
Meritis op. In 1857 legde hij zijne betrekking neder.
Zie Gregoir.

PFEIL (JoHANNEs MATTlizAs), den 2den Februarij 1784
te Amsterdam geboren, werd in 1810 sellout te Nieuwendam,
en daarna notaris en procureur te Monnikendam. In 1838
zeide hij deze betrekking vaarwel en ging anibteloos te Wijk
bij Duurstede Leven, waar hij in 1873 overleed. Als dichter
maakte hij zich bekend door Paarlen en glasscherven, gedichten, toegewijd aan zijne kinderen. Monnikendam 1828.
Mijne portefeuille, gedichten, idem 1828 (niet in den handel). De vier Batenburgers in Batenburg. Utr. 1855.
Ook gaf hij in 1859 de gedichten van Mevrouw .ElterWoesthoven in het licht.
Zie Huberts.
PIERSON (ALLARD), den Isten November 1770 te Gouda
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geboren, studeerde in de theologie en was predikant te Alkmaar, waar hij 31 Maart 1838 overleed. Als dichter maakte
hij zich bekend door Gezangen op het Christen Finkaterfeest
door de Hervortnde Gemeente, nevene het Zanggezelschap te
Alkmaar, onder de zinspreuk : Jezus roem en eer te geven,
is 0f78 doel, waarnaar wij streven, uitgevoerd 29 Mei 1813
in de Groote Kerk. Alkmaar 1813.
Zie Huberts.

PIERSON geb. AGENS (IDA), 8 Januarij 1808 te Amsterdam geboren, huwde in 1829 J. L. Gregory P i e r s o n,
en overleed in hare geboortestad 26 Dec. 1860.
Men heeft van haar:
Bybelsch dagboekje voor kinderen. Amst. 1853.
De bijbel en het leven, een volksboekle. Aid. 1856.
Guido en Therese, de Savoyaardsche Kinderen.
Aldaar
1856.
Aldaar 1756.
Maria, eene schets uit den tegenw[ ordigen tijd.
Alle zonder naam. Aileen met haar naam :
Oom Karel, een verhaal. Aldaar 1857.
PIETERSZ. (J. B.), 24 September 1798 te Zuidschalkwijk
geboren, werd is meer dan 25 jaren aan het onderwijs te
zijn geweest, eere-bestuurder der lagere middelbare scholen
van Brussel, waar hij overleed.
Hij gaf, behalve een aantal schoolboeken, in het licht :
Het leven van de allerkeiligste Maagd en Moeder Gods
Marta. Mechelen 1 .
Raadgevingen en onderrigtingen voor lagere school-onderwijzers. Aldaar 1838.
Nederlandsche spraakkunst ten gebruike van collegian en
middelbare scholen in Begie. Brussel 1840.
Nederlandsche spraakkunst voor meer gevorderden, ten
gebruike van collegien en middelbare scholen. Brussel 1840.
Eerste beginselen der Nederlandsche spraakkunst, ten geBrussel 1840.
bruike van lagere en middelbare scholen.
10e dr. 1850.
Web-toed of de verdienstelijke onderwijzer, een beknopt
handboek voor schoolleeraren. Hasselt 1843.
Natuur— en kunstschool voor jonge lieden en huisgezinnen.
Mechelen 1843.
PLOKKER (WrLLEm), den 29 November 1798 te Sassenhelm geboren, wijdde zich aan het onderwijs en overleed als
hoofdonderwijzer te Brielle 14 Februarij 1857.
Hij schreel, behalve schoolboeken en artikelen in paedagogiache tijdschriften :
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Jakob Sit710138Z. de ROk, een voorbeeld van ware wider.
landsliefde. 's Hage 1839.
De landbouwer van Chalonnes en zijne dochter, of de booqe
waarde eener zorgvuldige opvoeding. Dordr. 1846.
De beer Lunenberg en zija zoom. Dordr. 1846.
POLAK (MOZES SALOMON), den 19 October 1801 te Amsterdam geboren, promoveerde in de letteren, was eerst hoofdredacteur van het Handels- en Effectenblad en later van het
Algemeen Nederlandsch Nieuws- en zidvertentieblad. ffij overleed te Amsterdam 1874. Behalve brochures, werken in en
vertalingen uit het Hoogduitsch, Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch
en eenige onvoltooide werken, zooals de Geschiedenis alter
Godsdiensten enz., gaf hij in het licht :
Horatius' brieven met noten en wiisgeerige aanmerkingen.
Amst. 1827.
Wijsgeertg-historische roman.
Indibilis of de gelofte.
Eene bijdrage tot de kennis der zeden, gewoonten en des
burgerlyke levens der oude Romeinen. 3 dln. Arnst. 18311835.
Algemeene geschiedenis der wereld. 16 dln. Arnst. 18371857.
Practische en theoretische handleiding tot beoefening der
fraaije letteren. le deel. Amst. 1845.
Polymnia (Historic en Folkenkunde).
4 dln. Arnst. 1843
tot 1845.
Nederduitsche Grammatica. Amst.' 1849.
Angst.
.Europa en Nederland. Slaatkundig Tijdschrift.
1849.
Algemeene mythologic of goden en fabelleer van alle volhen. 2 dln. Amst. 1850 1855.
Wat is vrijmetselarij, en hoe wordt zij in Nederland gehandhaafd? Amst. 1854.
Logica handboekje, tcn gebruilce van Acadernien, enz. 2
stukken. ,Amst. 1854.
De nieuwe grondleer der wijsbegeerte. le deel. Amst.
-

-

POLDER (JACQUES CORNEILLE VAN DE), den 13 Julij 1785
te Rotterdam geboren, werd reeds op zijn 9e jaar (28 April
1794) als kadet-volontair der zee-artilleristen aangesteld. Den
20 April 1798 werd hij benoemd tot kadet bij het e bat

-,

tailonder3hvbg,notialsdugzjne
opleiding voor de genie aan de militaire school te Zutphen.
In 1802 werd hij aangesteld tot extra-ordinair ingenieur en
benoemd tot het verrigten van adjudants-dienst bij den directeur van de Zeeuwsehe fortificatie directie; van April 1805
tot bet laatst van September werd hij gebezigd tot het doen
-
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van metingen, waterpassingen, verkenningen en andere genievelddienst in de Geldersche vallei; van 28 September tot 8
April 1806 werd hij gebezigd tot het in staat van verdediging
stellen van de vesting 's Hertogenbosch; van 8 April tot 18
October 1806 vervolgde hij (le genie-velddienst in de Geldersche vallei.
Den 28 October 1806 bekwana hij last zich naar Munster
bij het hoofdkwartier van (le Noorder-armee te begeven, en
heeft alstoen de gevechten en belangrijke verkenningen en de
nabijheid van de vesting Hamel bijgewoond. Vervolgens
was hij werkzaam voor den algemeenen genie-dienst, onder
den kolonel Kraijenhoff en in 1807 werd hij benoemd
tot luitenant bij den generalea staf der armee en speciaal te
geattacheerd aan het korps geographische ingenieuren, in
welke betrekking hij tot 1800 werkzaam was. In 1809, bij
gelegellheid van de landing der Engelschen in Zeeland, verrigtte hij stafdienst bij den staf van den luitenant—generaal
Brun e. In 1808 werd hij le luitenant en in 1811 kapitein,
in 1812 diende hij de directie van Groningen tot het in staat
van verdediging stellen van de vesting Delfzijl en het maken
van verscluillende kustbatterijen aan den Dollard en Mond
van de Eems.
In hetzelfde jaar werd hij door den keizer ben.oerad orn bij
de armee van CataloLie te dienen en werd naar de vervallen
vesting Rosas en onderhoorige forten gezonden tot het tijdelijk
iu staat van verdediging stellen van deze sterkten. Den lsten
Febr. 1813 vertrok hij naar Gerone bij het hoofdkwartier, ten
einde de genietroepen aan te voeren, die een gedeelte van
de voorhoede uitgemaakt hebben van eene kolonne onder den
generaal E s p e r t ; van Gerone werd hij uitgezonden tot het
doen van verkenningen langs den linkeroever van de rivier
de Tex, over Aineo Roda en Vique, bij welke versehansingen
de stellingen van Roda en Vique met de bajonet zijn ingenomen, nadat de vertakkingen en palisaderingen onder het
vijandelijk vuur door de genietroepen waren opgeruimd. Den
25 Febr. 1813 werd hij benoemd tot kommandant der genie
bij de divisie, onder den generaal Queme 1, hoofdliwartior
Puycerda en beheerde hij aldaar de werkzaamheden aan het
in aanbouw zijude fort Adrien ; ook voerde hij de genietroepen aan bij de bestorming op 3 Maart van het versterkte
stadje Ribas. Bij den terugtogt van de Fransehe armee uit
Spanje, werd hij 28 September 1813 benoenid tot kommanvan de genie in de vesting en stelling van Collcouvre en
Port-Vendre, met last deze sterkten in volledigen staat van
verdediging te brengen.
In 1814 rani hij zijn ontslag uit den Franschen dienst eu in
hetzeli .de jaar werd hij voorloopig aangesteld tot kapitein-in-
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genieur en belast met de genie-dienst te 's Gravenhage. Nog
in hetzelfde jaar werd hij definitief tot 2den kapitein-ingenieur
aangesteld en begat zich eerst naar Brussel, vervolgens naar
de geslechte of verlatene vestingen Bergen, in Henegouwen,
Ath en Doornik, ten einde den staat waar te nemen, waarin
zij zich bevonden en de grenzen van Belgie te verkennen.
Hij vervaardigde de ontwerpen voor het opbouwen der nieuwe
vesting Bergen in Henegouwen en werd gebezigd tot bet in
staat van verdediging siellen der vesting Nijmegen.
In 1816 werd hij eerste kapitein-ingenieur en in 1825
majoor. Na voltooijing der vesting Bergen in Henegouwen,
werd hij als eerst aanwezige ingenieur naar Antwerpen verplaatst en in 1830 veiandercle hij de werken, die het kasteel
van eene overrompeling van de Belgen heeft bevrijd. In
1830 verliet hij na het bombardement van Antwerpen Belgie en vertrok hij naar 's Hage, waar hij bij de algemeene
genie tot het doen van verkenningen tusschen de grensvestingen in Noord-Brabant gebezigd werd. In 1832 werd bij
tot luitenant-kolonel benoemd en in 1840 belast met de
waarneming van de eerste fortificatie-direetie. In 1841 werd
hij kolonel en 1843 chef van de afdeeling genie bij het departernent van corlog en lid der kommissie tot onderzoek
der ontwerpen van rivier-afleidingen, alsrnede die van beheer
en toezigt over de droogmaking van het Haarlemmer-meer.
Ook werd hij in dit jaar benoemd tot lid der speciale commissie van inspectie over bet militair-onderwijs. In 1849
ontving hij zijn pensioen. Hij overleed in 1VIei 1862. Hij
was ridder van de militaire Willemsorde, van den Nederl.
leeuw en kommandant van de orde van den eiken kroon.
Zie Amt. Cour. 30 Mei 1862.
POLL (WILLEm GERRIT VAN DE), in 1793 te Amsterdam
geboren, sloot zich in 1813 bij de nationale bevrijdingsoorlog aan en verkreeg het zilveren kruis. Den 9 Mei 1826
werd hij lid en 21 Maart 1848 voorzitter van den Raad van
State. Hij bekleedde die betrekking tot 2 April 1858, toen
hij op zijn verzoek ontslagen werd. Hij overleed te 's Hage
22 Mei 1872.

Zie N. Rote. Cour., buv. en Dagblaa van 's Sage, 23 Mei 1872.
POTDEVIN (JOSEPH NIKOLAAS) werd den 8 Februarij
1776 te 's Hage geboren, werd van zijn jeugd of voor de
muziek opgeleid, ontving onderwijs van C h. S ee burger
te Amsterdam op den horen (1793), werd geplaatst bij het
Fransche en Nederduitsche tooneel en was als hoornblazer
aan Felix Meritis, de Zondag- concerten en die van Eruditio
Musica verbonden en overleed in 1842.

401

POTDEVIN (NicoLAA8), zoon van N. J. P o t d e v i n, be
roemd horenblazer te Amsterdam, werd den 29 Maart 1819
aldaar geboren, behoorde tot het orkest van Felix-Merida
en van Vriendschap en Toonkunst.
Hij was een uitstekend
muziekant en overleed den 17 Junij 1840.
Zie Gregoir.
POTGIETER (EVERHARDIIS JOHANNES), beroemd dichter, zag,
den 17 Junij 1808 het levenslicht te Zwolle. In zijne jeugd
werd hij te Antwerpen voor den handel opgeleid en had daar
veel omgang met den letterkundige Willem s. Na (1831) eene
handelsreis naar Zweden geflaan te hebben, vestigde hij zich
te Amsterdam, en gaf, met Bakhuizen van den Brink,
D r o s t en H e ij e, de Muzen, Nederlandsch Tijdschrift voor
de beschaafde en letterkundiae wereld van
1834-1836 te
Amsterdam in het licht. Drie jaren later volgde de Gids,
waarvan Potgieter een der ijverigste medewerkers werd.
Hij schreef daarin rneestal onder de letters W. D. S. Iii
1866 legde hij tegelijk met Busken Hu et de redactie van
dit tijdschrift neder. Van 1838 verschenen, onder zijne redactie, te Amsterdam 3 deeltjes van het jaarboekje Tesselschade. Ook schreef hij
Bet Noorden in omtrekken era tafereelen. Airist. 18301840. 2 din.
Liedekens van Bontekoe. Amst. 1840.
Prom 1837-1845. Haarl. 1864, behelzende zijne novellen, die van tijd tot tijd in de Gids geplaatst waren en
waarvan in 1872 eene tweede uitgaaf verscheen.
Poezy. 1832-1868. Haarlem 1868-1869. 2 dln. bevattende zijne verspreide gedachten uit tijthchriften en jaarboekjes bijeenverzameld. Merin komt o. a. zijn Florence voor,
hetwelk hij schreef na zijne reis naar Italie, tot bij woning der
Dantefeesten. Hij schreef voor de Studien en Schetsen van
R. C. Bakhuizen van den Brink, die hij uitgaf, een
voorberigt en levensschets van den schrijver, die, helaas, on-.
voltooid bleef. Ook vertaalde hij eenige novellen en humoristische werken uit bet Engelsch. Hij overleed te Amsterdam den 3 Februarij 1875. J o h. C. Zimmerman verzamelde en gaf te Haarlem 1875-1876 Potgieters verspreide
en nagelaten werken in 9 deelen in het lichf.
Zie Spectator 1875, Afl. II, 55; Busken Huet, Potgieter,
1860-1875 ; persoonlzike heritineriven, Amst. 1877 ; Hu be rt s.

PRINGLE (JoHN FREDERIK), zoon van Alexander
Pr in g 1 e, eeu Schot, dock in Nederlandschen dienst bij de
Schotsche Brigade,i en Frederique de Paravicini, werd
te 's Hage den 19 Sept. 1810 geboren en was eerst klerk
op het kantoor van den notaris auditeur militair Mr. M.
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Eijssel, nam in 1830 als vrijwilliger dienst, doch evenmin
in het notarisambt als in het kantonnementsleven behagen
scheppende, legde hij zich met kracht toe op de voorbereidende Studien voor de Hoogeschool, en verwierf den 21 Dec.
1836 den doctorgraad in de regten, na verdediging eener
dessertatie de Injuria. Na in 1837 als advokaat voor het
hoog geregtshof te zijn beeedigd en in de aanvankelijke
prakrijk, gelijk in het advokatengezelschap Justitia et Amicitia
ondubbelzinnige bewijzen van bekwaamheid gegeven te hebben,
werd hij den 1 October 1838 bij de invoering van de regterlijke organisatie benoemd tot griffier van het kantongeregt
te 's Hage en in 1844 tot lid der Arrondissements-regtbank
te Leiden. Bij Kon. besluit van 13 Mei 1852 werd hij benoemd tot lid eener Staats-Commissie tot onderzoek van een
verslaggeving over het meest passend stelsel eener Politiewet,
aan welken arbeid, waarvan de vrucht is geweest een algemeen geroemd verslaa, dd. 18 September van dat jaar nitgebragt, bij bij uitstek ijverig heeft deel genomen. In 1855
verwisselde P ri n g le van woonplaats en werkkring, tengevolge zijner benoeming tot Advocaat-Generaal bij het Provinciaal gerechtshof van Gelderland, en in 1862 volgde hij
Mr. T. J. op ten Noort op als Procureur-Generaal. In
1866 werd hij door den Hoogen Raad als eerste caudidaat
tot de vervulling eener vacature in dat collegie aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aanbevolen.
Hij gaf sedert 1844 zijue opmerkingen in het Weekblad
van het Regt, onder de initiale P. op de ontwerpeu tot een
nieuw strafwetboek, waarvan bet eerste boek door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in de zitting van 1846-1847 is
aangenomcn. Zijn pleidooi voor het tiendregt in het Haarlemmermeer, werd in 1863 to Arnhem bij Nij h o ff uitgegeven. Hij huwde Adrian a Catharina Baronesse van
R eeds van Oudsh oo rn en overleed den 3 Januarij 1868.
Zie .Levensb. d. .31aats. v. Ned. Letterk. 1871.
PRINSTERER (GuILLAumE GROEN VAN), beroemd staatsman en geschiedkundige, werd den 21 Augustus 1801 te Voorburg, waar zijn vader geneesb.eer was, geboren. Te Leiden,
waar hij in de letterer; en regten studeerde, sloot hij zich,
metDa Costa, Mackay en Elont, bij Bilderdijk aan.
In 1823 eindigde hij zijn Akadetnische loopbaan, na het
doctoraat in de letteren op eene dissertatie over de Platonica
proeopographia en in de regten op eene de 'furls Justianci
praestantia ex rationibus ejus manifesta verkregen te hebben.
Na zijn terugkeer te 's Hage zette hij zijue letterkundige studies
werd correspondent van bet Kon. Ned. Instituut
kwam meer dan eenmaal als hoogleeraar te Leiden in aanmer-
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king en werd in 1827 seeretaris van Staat bij 's Konings kabinet, door Welke betrekking hij in staat werd gesteld om, nit
de bronnen van 's Konings Huis-archief, zijn belangrijk geschiedkundig werk Archives de la Maison d'Orange- Nassau
in twee serien (14 deelen 1855-1861) uit te geven. Hij on.
dernam daarvoor verscheidene reizen near Frankrijk. In 180
en nog eenige malen daarna was G r o e n lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Hij overleed 19 Mei 1876.
,,Het vaderland ontviel een groot man, een zeldzaam sieraad.
Geleerdheid, ri,kdom van geest, welsprekendheid waren in
hem als bij weinigen vereenigd. Reeds als jongeling beroemd, zag de wetenschappelijke wereld tegen hem als een
der magtigste geesten op. Maar wat aan die groote eigenschappen de hoogste waarde gaf, was de persoon, de man.
Zijn wetenschap, zijn talent, zijn leven, alles stond onder de
heerschappij en in dienst van het beginsel, dat hij heleed.
Het beginsel was hem alles. De bewegingen zijner taktiek
waren ontelbaar met alle omstandigheden hield hij rekening
en zoo wisselde hij gedurig de leuzeu, parolen, programmen.
Maar altijd hetzelfde doel, aan het beginsel waarin hij geloofde en dat voor hem het eenige heil der natie was, de
overwinning te bezorgen. Voo-r dat beginsel heeft hij alles
over gehad, heeft bij geleefd."
Hij gaf in het licht :

Redevoerinq over de redenen om de gesehieddnis der natie
bekend te maken. Amst. 1829.
Proeve eener zamenstelling eener algemeene Nederl. Geschiedenis.
Rage 1830.
Beschouwing over Staats- en Volkenregt. Leiden 1834-40.
1e-3e dl. 1 stuk.
Leiden
Handboek der Geschiedenis van het vaderland.
1841-46. 2 dln.
A. J. v an Lumm el gaf een Register op dit werk.
Utrecht 1877.
Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands. Ald. 1842.
Vaderlandsche zangen. Leiden 1842.
Redevoering over Willem 1, gelijk hij uit zone briefwisseling nader gekend wordt, uitgespr. bij de 14e Open .b.Vergad.
der 2e Id. van het Eon. Ned. Inst. 1 Dec. 1842. Amst.1843.

Antwoord aan M. van Hall over : a. Hendrik Graaf
van Brederode, b. uitgave van brieven, c. historische kritick.
Leiden 1844.

Ongeloof en revolutie. Eene reeks van hist. voorlezingen.
Leiden 1847.

Aan Graaf Schimmelpenninck over de vrijheid van onderwijs. 'sHage 1848. 3 stuks.
Het regt der hervormde gezindheid. Amst. 1848.
26*
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Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam
Afrika, vooral ook in Ned. aanprifzenstoaard.

in Zuid-

's Hage
1848. 5 sts.
"tan Dr. S. van Veizen. Overgenomen uit het Tddschrift
de Vereeniging, Oct. 1848. Amst. 1848.
Bet Nederl. Zendelinggenootschap. 's Rage 1848.
Grondwets herziening en eensgezindheid. Amst. 1849. 9 st.
Afzonderlijk repliek aan Ds. J. H. Scholte n.
Verscheidenheden over staatsregt en politieke verwantachap
beschouwd. 2 stukken. Arnst, 1849.

Frets, De betrekking van den eclat tot de godedienst, volgens
de grondwet, met eene voorafspraak van G. Groen van Erinsterer. Rott. 1837.
1837 en 1853. Zelfstandigheid der Kerk of alvermogen
van den Staat. Utr. 1853.
Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Lilting van 1849/1850. Amst. 1850-51. 2 dln.

Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Lager onderwijs). Utr. 1857. 2 dln.
Antw. aan Jonkheer Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage 1857.
Dupliek aan Jonkheer Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage 1857.
De Tweede Kamer en de verzoekschriften of de beraadslaging
van 28 April 1856 met bijlagen en critiek toegelicht. Utr. 1856.
Handboek der geschiedenis van het Vaderland. 2e dr. Amst.
1851.-1852. 2 din met portret.
Het Nederl. Zendeling genootschap.
(Nieuwe titel uitg.)
Utr. 1858.

Het voor Christelijk nationaal schoolonderwijs, niet ongunstig vooruitzigt, openingsrede der eerste algemeene vergadering to Amsterdam, 23 April 1861. 's Gravenh. 1861.
Le parti-anti-revolutionnaire 'et confessionel dans re'glise
re formes des Pays-Bas. Etude d' liistoire contemporaine.
Amst. 1860.

Narede van vigfjarigen strijd. Utr. 1856.
Open brief aan de Kiezersvereeniging Nederland en Oranje
Ae Leijden. 's Gravenhage 1857.
Over het ontwerp van wet op het lager onderwijs. Aid. 1857.
Over het verband van de openbare volksschool en de godsdienst. Advies in de Tweede Kamer der Staten-Generaal den
30 Nov. 1855. Utr. 1855.
Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt
gekend en gestaufd. 2e dr. Amst. 1858.
Reclevoering uitgesproken in de zitting der Tweede Kamer
van de Staten-Generaal van 9 Julij 1857, betrekkelijk het
ontwerp van wet op het lager onderqs. Amst. 1857.
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rericheidenheid over ',Main-gut

eta pblitiek. Amst. 1850

6 stukken.

Verspreide geschriften, kerk-, school- en yolks historic.
Amst. 1859-1860. 2 dln.
Voorwoord bij de uitgaaf der discussie over de verzoek•
schriften. Utr. 1856.
(Met van der Brugghen) onze toestand, overged. uit de
Pereeniging ChristelVke stemmen. Amst. 1854.
Aan de conservatieve partij. Amst.
4an de Kiezers. 's Hage 1864-.1865.
Aan de Kiezers. Amst. 1869.
1813. Vaderlandsche beschouwing. 's Rage 1863.
BY de stembus. 5 Nummers. Amst. 1869.
Bijdrage?, voor Kerk-gemeentelijk overleg. 's Hage 1868.
Confeasioneel of Reglementair ? 's Rage 1861.
De Tweede _Kamer en de Volksopvoeding in 1813. Partementair fragment. 's Rage 1864.
February 1868. Amst. 1868.
Handboeh der geechiedenis van het Vaderland. 3e dr.
Amst. 1872 p. portr. 4e dr. Volkseditie 1875.
Heiligerlee. Ultramontaansche kritiek. Amst. 1861.
Het lager onderwijs en art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 Sept. 1864. 's Hage 1864.
Is er geen verzoek P Eene wedervrast.g. Naar aanleiding
van swaartoe verwonderd ?" Ben kort woord tot toelichting van
de jongste bewegingen op kerkelijk gebted, inzonderheid Sc
's Gravenhage door J. II. Gunning Jr. 's Hage 1864.
Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands. 3e dr.
's Hage 1864.
L' Empire Pruasien et l'Apocalypse. A mes Arias de
Berlin. .Essais historiques sur les evenements d'iilleinagne en
1866. Amst. 1867.
La Hollande et l'influence de Calvin. Amst. 1864.
La nationalite religieuse en rapport avec le Hollande et
ralliance evangelique. AtLsterdam.
La Prune et lea Pays-Bas. A mes Arnie de Berlin.
Amst. 1867.
LeervrOheid of kerkbewustrOn. Naar aanleiding van een
protest van ouderlingen to Parys. 's Gravenh. 1864.
Maurice et Barnevelt. Etude historique. Utrecht 1875.
Mr. Keuchenius en zijne medepartijen in 1869. Eene
karakteratudie. Amst. 1869. Eerste en tweede druk.
Nederlandsche gedachten. Amst. 1869. Dl. I-VI.
Nota over het lager onderwijs. 's Hage 1863.
Ongeloof en revolutie. Amst. 1868. 2e uitg.
One schoolwet program. Aan de hulpvereeniging voor Chrittelijk Nationaal oltderwijs. Amst. 1869.
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PaOlementaire studVn en schetsen. 's Gray. 105,486/.
3 deelen.
Gravenbage.
Stmdie ► en scketsen ter schoolwetherziening.
Vrigmil van Christelijk nationaal onderwt's ip verbani
met scheiding vats Kerk en Staat. Parlementair fragment.
Amst. 1863.
!Vat durikt u, van het voorstel de Brauw ? Bijdrage ter
beantwoordiv, Amst, 1867.2 stukjes.
Zelfstandig herwonnen of parlementair miler en zedelijke
volkskracht. Amt. 1869.
Hie de onderwijswet van 1857 tot stand beam. Historiache Bijdragen. Amst. 1878.
Brieven van Mr. J. da Costa aan Gr. van Prinsterer.
Amst. 1876. 3 dln.
Zie Boekenlijsten van Brinkman en Nijhoff 1830.-1877; Huber ts, enz. Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer, 23 Mei 1876;
Gedlustr. Volkakatender voor 1877 met portret ; Spectator 1876, 169;
N. Rotterd. Cour. 20 en 21 Mei 1876. In Memoriam Guild. Groen van
Prinsterer, notice beographique par Cohen Stuart; Groen van Prinsterer
door Prof. J. L. Buijs in Gids 1876, 2,540; De peer Gr. v. P. het &wed
der Chrislel. Histar. party. Rott. 1871; Chantepie de la Saussaye, Brief van Mr: G. Gr. van Prinsterer, ten geleide aan een tweede
uitgaaf van de nood der kerk ; Brieven van Thorbecke• mats Groen van
Prinaterer 1880-1831;. Vreede, Herinneringen van een Stetatsman,
betrekkelijk de verheling van Willem I tot Souver. Vora der Vereenigde
Nederl., ter verefening der polemiek met G. Gr. van Prinsteren ;
D.
K o o r d e r s, De anti-revolutionaire Staatsleer van Gr. v. Pr. uit de
bronnen ontwikkeld; J. P. Troll e t, Le parti orthedoxe par dans
reglise Wallonne de la Haye.
PIJL (HENRICUS GERARDUS), den 4 Junij 1788 te Amsterdam geboren, was apotheker en later burgemeester der gemeente Winkel. Hij schreef:
Het vrouwekik gevoel in 2 zangen. Medemblik 1824.
Hij overleed te Medemblik den 19 Mei 1842.

PIJTAK (GUALTERUS WILHELMUS CORNELIS), den I I Januarij
1822 te Breda geboren, werd, na in de Bouwkunde onderwezen te zijn, hoofdopzichter bij den Akensch-Maastriohtschen
spoorweg, en daarna architekt en leeraar in het -bouwkundig
teekenen aan het Athenaeum te Maastricht, waar hij den
4den April 1855 overleed.
Hij schreef:
Bouwkundig Woordenbo(k of verklaring van de teclinische

benamingen,voorkomende bij burgerlijke bouwkunde, water
bouwkunde en Spoorwegen.
Bosch 1848.

R.
RA MAER (ANToN GERARD WILLEM), te Jever in OostFriesland geboren, bezocht, 13 laren oud, de kadettenschooi
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te Delft, werd op den leeftijd van 11 jaar officer, maakte
in 1830-1831 den veldtogt mede naar Belgie en was later
instructeur van de kazerne Oranje-Nassau te Amsterdam. In
1838 werd hij rijksontvanger te Losser en achtereenvolgens
te Vollenhove, Oldenzaal en Babberich. Hij was gedecoreerd
met de Militaire Willemsorde en den Nederl. Leeuw, werd
in 1865 op zijn vcrzoek gepensioneerd en overleed den 16
Februarij 1867.
Hij gaf in het licht:
Geslachttafel van het doorluchtige huis van Nassau van
den vroegsten tijd tot op heden. Amst. 1853.
Genealogische Label van de huizen Julia en Claudia van af
Julius Caesar tot Nero, Claudius Civilis en zijne worsteling
net de Romeinen in de jaren 69 en 70 na Christus. PrO
bewerkt naar het geschiedverhaal van radius. Met figurers
en kaarten. Utr. 1860.
Germanicus aan den Rhjn, de Eems en de Wezer, in de
jaren 14, 15 en 16. Utr. 1861.
Penseel en beitel, voornarnelijk der Grieken en Romeinen,
benevens een beredeneerd overzigt van de beroemdste schilders
en beeldhouwers der oudheid. Uit oude bronnen geput en
bijeenverzameld. Utr. 1861.
Bedankje van een Dageraadsman voor de prise uit de
doos van Schopenhauer aangeboden door Dr. A. van der
Linde. Amst. 1862.
Waterloo en wat voorafging. Amst. 1862.
Duizendgulden of het scheppingssysteem van H. Weiss
wederlegd. Amst. 1865.
Ook schreef hij nog een boekje over de cactusteelt en over
het vervaardigen van zonnewijzers. Hij schreef gedurende
eenigen tijd de feuilletons in het Zondagsblad en verschillende artikelen in het maandwerk De Dageraad.
RAM.BONNET (JEAN JACQUES), zoos van Frederic Louis
Rambonnet en Margarete Henriette Bertrand
11 a n s o n, werd den 5 December 1793 te Kampen geboren.
studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, en werd in 1818
Theol. dr. na verdedi ging van zijn Spec. Acad. de Secunda
Epistola Johannea. bHij bekleedde het predikambt te Eemnes Binnendijks, Hillegom en (1830) Kampen (1832). In 1862
verkreeg hij zijn emeritaat.
Hij gaf in het licht:
Leerrede ter nagedachtenis van Dr. J. J. de Jongh 1829.
Leerrede over Joh. VIII t 12. Jezus het licht der wereld 1845.
Leerrede over 1 Ifor. Yl : 20 in de Leerredenen tot bevordering van Evang. kennis ens. 1854.
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Leerrede over Muth. TAI : 33.
Zie Levensb. der Maats. v. Ned. Letterk.

1874.

RANOUW Ma'am vAN), te Brielle geboren, was eerst
heelmeester te Winsum bij Franeker , ging in 1697 studeeren
in de medicijnen, was van 1704-1709 inspector Bnrsae
en werd in 1707 burgemeester te Franeker, waar hij in 1715
tot Med. Dr. bevorderd werd. Hij overleed in 1724.
Na zijn dood gaf A I b. Lykla ma a N ij e n holt J. U. D.
te Franeker uit
Alle nagelatene gedichten van den beroemden heer W i 1le m van Ranau w, Franeker 1731. Gedurende zijn leven
gaf hij in het licht :
Kabinet der nat. historie enz. Amst. 1719-24. 13e druk.
9 deelen in 1758).
De Examinator. Amst. 1719. 4 din.

RAPPARD (Mr. ANTHONY GERARD ALEXANDER RIDDER
VAN), zoon van Carl Paul Georg van Rappard en

Maria Anna van der Hoop, werd den 5 October 1799
te Utrecht geboren, ontving een uitnemende verstandelijke
en zedelijke opvoeding, studeerde in de regten, nam in 1815
vrijwillig de wapenen op en verkreeg in 1824 het doctoraat
in de regten, na verdediging eener dissertatie si.tens doctri-

nam codieis civilis de conventionibus, guas inierunt minorennes.

Hij vestigde zich als advokaat te 's Hage, dock
reeds in het volgende jaar werd hij commies en in 1831
referendaris bij de administratie voor onderwijs, kunsten en
wetenschappen. In 1838 benoemde hem Koning Willem I
tot griffier der staatssecretarie, in 1840 werd hij directeur van
het kabinet des Konings en kart daarna secretaris van den
Raad van Ministers. In 1854 werd hij tot minister van de
zaken van den Hervormden Eeredienst benoemd, en in 1856
gedurende de zickte van den minister Simons tot interimminister van Binnenlandsche Zaken. In 1859 als zoodanig
ontslagen, werd hij benoemd tot minister van Staat en president-curator van de Hoogeschool te Utrecht. Gedurende
zijn verblijf te 's Hage was hij een der ijverigste leden der
vereeniging tot heodening der gesehiedenis en oudheden van
's Gravenhage. De tweede aflevering der door de vereeniging
uitgegeven Mededeelingen in 1862 uitgekotnen, bevattende zijn
stuk, getiteld: De 's Gravenhaagsche buurten of buurtvereenigingen is geheel van hem. Ook schreef hij vroeger verschillende dagbladartikelen. Hij overleed den 1 April 1869.
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Zie Utrechtsche Studenten Almanak 1780; Levendesehr. der Maats•
van Ned. Letterk. 1870.
RAPPARD (HENDRIK WILLEM ANTON VAN), jongste zoon
van jonkheer mr. Hendrik Anton Bidder van Rapp a r d, procureur-crimineel van Gelderland en vrouwe J ohanna Benjamina van Thije Han nes, werd 12 Oct.
1808 te Arnhem geboren. Door zijn gouverneur, de latere
kostschoolhouder de Jon g te Arnhem, werd hij voor de
artillerie en genieschool te Delft, voor het vak der marine
opgeleid, den 1 Sept. 1823 kadet, 1 Junij 1826 adelborst
lste kl. Hij deed in 1827 een reis naar 0. I. met de Zeeuw
onder bevel van den Kol. Luca s, in 1828-30 een tweede
met het fregat de Java, onder den kapitein ter zee Luca s.
Den 18 Oct. 1830 werd hij op de gaffel kanonneerboot No.1
voor Antwerpen geplaatst, den 31 Maart 1831 luitenant
ter zee 2de kl. en kreeg hij bet bevel over de kanonneerboot
No. 1, werd krijgsgevangen, en naar Frankrijk gevoerd. In
Sept. 1833 werd hij op nieuw op het linieschip de Zeeuw
geplaatst. Hij vergezelde hiermede en de brik de Snelheid ,
Prins Hendrik der Nederlanden op zijn eerste reis als
adelborst naar de Oostzee. In 1835 kwam hij aan boord van
het fregat de Maas met Prins Hen d r i k naar de West. In
1836 werd hij op bet fregat Bellona, kolonel Ariens, geplaatst
en vergezelde zijn Kon. Hoogh. naar Oost-India. In Sept. 1839
deed hij de vierde reis met Z. K. H. naar de Middellandsche
Zee, in 1841 werd hij, behoudens zijn plaatsing op het fregat
schip de Rijn, ordonnautie-officier van Z. K. IL, vergezelde
dezen voor de vijfde reis op een kruistogt en in 1842 op de
zesde zeereis naar Rusland. Hij werd bij die gelegenheid met
de Wlademir orde begiftigd. In 1843 deed hij met den Prins
de zevende zeereis naar Mahon ; in 1844 met, hem een
kruistogt naar de Middel. Zee ; in 1845 de negende reis
naar Schotland, Ysland en Terre Neuve ; in 1846-1847 de
tiende zeereis met Z. K. H. naar den Atlantischen Oceaan. ;
in 1847 de elfde zeereis naar de Noordzee en Edenburg; in
1848 de twaalfde zeereis naar het eiland Madera. In Jan.
1848 werd hij adjudant van Prins Hen d r i k ; in Dec. 1832
eerste officier aan boord van het fregat Doggersbank, en deed
in die betrekking een kruistogt naar de Middel. Zee ; in Julij
1869 werd hij kapitein ter zee; in 1846 ridder der orde van
den N. L.; in 1849 ridder van de orde van de Eikekr.; in
1853 commandeur dier orde.
Hij huwde jonkvr. Albertine van Pallandt.
Zie Herinnering aan Jonkheer H. W. 4. Bidder v. R., laat-

stelijk
ter zee en adjudant van Z. Kon.
Prina Hendrik der Nederlanden. Niet in den handel.

's Gra-.
venh.1862
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RFLGT (JAcoBus WHILELmus), den 31 Januarij 1818 te
Amsterdam geboren, was gchoolonderwijzer te Waddingsveen,
waar hij in September 1873 overleed.
Hij schreef behalve vele schoolboeken, waaronder Allereerste beginselen der practische onderwijskunde.
5e dr. 1873
Geschied- en aardrOkskundige beschrijving van den Zwqndrecnischen Waard, den Riederwaard en het land van Patten
over de Maas. Zwijndr. 1848.
Geschiedenis der Nederlandsche paedagogiek, in voorlezingen . Gouda 1861.
Bandleiding tot de kennis om nadere geschiedenis en
schetsen van hare merkw. personen, Gouda 1866, een even

verdienstelijk boek ale:
• Neer! ands beroemde personen, near hunne geboorteplaatsen
in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht.

Schoonh. (1868).
RENAU D (GuiLLAumE), afkomstig uit een Fransch-Zwit
schersch geslacht, dat zich te Nantes had gevestigd, werd den
13 December 1785 te Harderwijk geboren. Hij was organist
bij de Remonstrantsche en Fransche Kerk aldaar onderscheidde
zich als zoodanig en gaf vele orgel-concerten. Hij vestigde
zich te Maassluis als concert-directeur en overleed aldaar den
4 Januarij 1856. Hij gaf eenige stukkeii voor piano en tang
in bet licht. Zijn noon was de verdienstelijke Pierre G u i 1laume Renaud, den 3 April 1807 te 's Hage geboren.
Zie Gregoir.

REIJNVAAN (JoosT VERSCHUEREN), in 1745 te Middel
burg geboren, studeerde in de regten en vestigde zich als
advokaat te Vlissingen, doch wijdde zich later geheel aan de
muziek. In 1769 werd hij organist en klokkenist der Groote
Kerk te Vlissingen, waar hij 12 Mei 1809 overleed.
Hij componeerde 6 sonaten voor piano en viool.
Mengelgedichten en gezangen op muziek gebragt, enz.
Muzikaal Kunstwoordenboek 1795.
Muzikaal Zak-Album 1805.
Zie Gregoir.

RIEDEL (Dr. HENDRIK), den 4 Sept. 1796 te Kollum,
(prov. Friesland) waar zijn vader predikant was, geboren,
werd op veertienjarigen leeftijd gouverneur der kinderen van
baron van Harinxma thoe Slooten te Holwerd. In 1824
bezocht hij met twee zijner kweekelingen, die hij evenals
zichzelven in alle vakken tot de akademische lessen had voorbereid, de hoogeschool te Groningen, werd praeceptor aan
de Latijnsche school aldaar en na verdediging eener dissetatie (Horatii epietola ad Augustum Commentario illastravit
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11.
Gron. 1831) conrector (1842). In 1860 verkreeg hij zijn ontslag, den 7 3/lei 1871 stierf bij.
Hij beoefende vooral de geschiedenis en gaf in het licht :
Algemeene geschiedenis van de Volker en Staten der Oudheid, hunne zeden, staatsleven, beschaving, kunsten en literatuur in 6 dln. Gron. 1841-1852, waarvan het 3de tot bet .
Algemeene geschiedenis van de 6deloknrti
Romeinen, hunne zeden, staatsleven, enz. 4 dIn. Gron. 1846-1851 verscheen. Dit werk zag niet vender het licht een
fragnp-nt van het vervolg is later uitgegeven onder den titel
van : Bet Romeinscherecht in de eerste helft der Middeneeuwen
in bet rildschrift voor de Nederl. Gymnasien, 1860, bl.
Kort begrip der Oude historie. Gron. 1842-1852. 3 st.
Holland en de Hollanders can E. M. Arndt. Leeuw.
1847 (vertaald).
Inleiding in de geschiedenis der 19de eeuw an Gervinus.
Gron. 1853. (vertaling).
Hoe rnoet men de historic bestuderen ? Gron. 1856.
Bet toekornend middelbaar onderwijo.
Eene voorlezing
Gron. 1860.
Het middelbaar onderwVs. (Tijdspiegel).
Oct. 1862.
Horatius en zijne uitgevers.
Een bi bliographisch overzigt
(1870) niet in den handel.
Zie Levensb. der Maatsch. van Ned. Letterk.

1871; Hu berts.

RISSEEUW (JOHANNES EGBERTUS), den 7 Januarij 1798

te Oostburg geboren, promoveerde in 1817 te Leiden in de
regten, werd advokaat in zijn geboortestad, vervolgens ontvanger te Waterlandkerkje, notaris te Zuidzande en later te
Oostburg. Hij beoefend de vaderlandsche oudheidkunde, gaf
bijdragen in de Middelb. Courant, in de Zeeland, Jaarboeken,
Bijdragen tot de Oudheidkunde en geschiedenis, in zonderheid
van Zeeuw8ch- Vlaanderen, in de Bendragt, Eecloonaer, Cassandria, in de Navorscher, enz. Hij gaf ook een paar pleitredenen en brochuren en Acht Nuts verhandelingen, onder toezicht van J. H. van Dale. Oostburg 1870.
Hij overleed in genoemde plaats 20 Jan. 1869.
RITTER (WILHELM LEONARD), geboren te Haarlem, 6
Maart 1799, was O. I. ambtenaar en overleed in ziin geboortestad 15 Februarij 1862.
Hij schreef :
De Europeaan in Nederlandsch Indie. Leiden 1856.
Nacht en morgen uit het Indische leven. Aid. 1861.
Vrijheid en dwang, eene episode uit de Indische geschie-

denis der IVIle eeuw. Historiech Romantisch verhaal.
.Angst. 1861.
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RIVECOURT (Jonkheer GEORGE HENDRIKDE), den *0
April 1794 te Zutphen geboren, was tijdens zijn overlijden
gepensioneerd kapitein bij het Nederlandsche leger. Hij was
medewerker aan het door hem en Do. J. C. Kobus uitgegeven Biographisch liandwoordenboek van Nederland. Zutfen
1854-1863. 3 din.
Hij beoefende ook de heraldiek en vervaardigde geslacht boomen der Nassauscho huizen, dynastie Laurenburg en van de
Priiisen van Oranje, dynastie Oranje, Balla, Chalons en Nassau. Amst. 1840. Ook schreef hij een menigte genealogische
studien en stamregisters. Overigens was hij medewerker
aan den Volksillmanak voor Roomech-Katholyken.
ROCHES (JAN DES), te 's Gravenhage geboren, werd
Maart 1740 te Voorburg credoopt. In November 1758 kwam
bij te Antwerpen en werdb aldaar ondermeester in de school
van een Duitsch geestelijke, bij wien hij Fransch, Latijn en
Grieksch leerde. Nadat de hoofdonderwijzer zijner school
Antwerpen verlaten had, werd Des Roches zelf de bestuurder van dit gesticht, dat nogtans, op last van den Antwerpschen scholaster, in 1765 of 1766 gesloten werd.
Toen te Brussel de Academie imperiale et royale des sciences et des lettres was opgericht, behaalde Des R o c h e s verscheidene prijzen voor geschiedkundige opstellen in de Fransche taal geschreven, die hem in 1773 de onderscheiding van
het lidmaatschap en in 1776 het bestendige secretariaat dier
Akademie bezorgden, waarop hij zich te Brussel vestigde. Van
toen of verwaarloosde hij zijne moedertaal, om zich alleen met
de taal van het Hof en het Latijn bezig te houden. In 1777
gaf hij, ondeisteund door het Oostenrijksche Staatsbestuur,
aan het Antwerpsche dialekt, bij middel der noodige accenten, kracht van wet, alsof het de eigenlijke Nederlandsche
taal was. Toen hij op 20 Mei 1787 te Brussel overleden
was, werden zijne zienswijze en stelsel nog lang door velen
blindelings gevolgd en met hardnekkige stijfhoofdigheid verdedigd tegen de gezonde bewijsredenen over de ware schrijfwijze van het Nederlandsch door J. F. W illem s.
Hij gaf in bet licht
Nieuwe Nederduitsche Spraakkunst. Antwerpen 1761.
Nieuwe Fransche Spraakkunst, die hij aan de wethouders
van Antwerpen opdroeg, die hem daarom SO Maart 1763
eene belooning van 25 dutakons toewezen. Ook gaf hij omtrent dien tijd in het licht :
Fransch-Nederlandsch enNederlandsch-FranschEoordenboek.
Zie Hub ert.

ROHNER (J. C.), te Saksen-Gotha geboren, was concert,
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directeur te Zwolle, droeg eene cantate, woorden van Mr. R.
F e i t h, De verlossing van Nederland, aan Koning Willem I
op. Hij was correspondent van het Kon. Ned. Institunt en
ridder der orde van den Nederl. Leeuw. Men heeft nog
van hem:
.Muzykaal Zak-woordenboek. Zwolle 1820.
Een zijner composities Corine a Oswald, maakte vroeger
veel opgang. Zijn broeder Wilhelm was in 1820 directeur
van het orkest te Deventer ook deze bespeelde met toejuiching
de kiarinet en de corde Basetto.
BOOKMAKER (HENDRIK), den 16 Julij 1786 te Arnhem
geboren, trad in 1799 als soldaat in Hollandschen dienst,
waarin hij tot kwartiermeester adjunct opklom (1809). In
1811 ging hij als 1 ste luitenant in Franschen dienst en outving in 1814 zijn eervol ontslag als kapitein. Hij ging in
dezelfde betrekking over in Nederlandschen dienst en kreeg
in 1839 zijn eervol ontslag als Majoor-Kommandant. Hij
woonde de veldtogten mede in Pruissen (1806) en Zweden
en Pommeren (1807) in Noord-Duitschland (1808-1810),
bij de groote armee (1812) en in Tyrol en Italie (1813 en
1814). Hij verkreeg het kruis van het legioen van eer, met
algemeene stemmen van het corps officieren van zijn regiment, wegens zijn gehouden gedrag in Tyrol bij Maris, 28
Oct. 1813, waar hii met 40 ran ongeveer 300 Oostenrijkers
en Tyrolers gevangen nom, bij welke affaire hij door een
geweerschot gewond werd. Hij was ook ridder der Willemsorde.
Hij huwde Cornelia van Rossum en overleed te
Haarlem 17 September 1660.
Part. berigt.

ROORDA (TAco) werd den 19 Junij 1801 te Britsum in
Friesland, waar zijn vader, Gerrit R o o r d a, predikant was,
geboren, studeerde te Groningen en te Leiden. Door de verdediging van eene dissertatie, getiteld: Commentarii in aliquot
Jeremiae loca, verwierf hij zich in 1824 te Groningen den
titel van doctor in de godgeleerdheid, terwij1 hij een jaar
later, na verdediging van een Specimen historico-criiic;:m over
't leven van Ahmed-ibn-Tulon, honoris causa tot doctor in de
letteren en wijsbegeerte te Leiden werd bevorderd. Na
cenigen tijd predikant te Burgwerd in Friesland en te Lutjegast
in Groningerland te zijn geweest, werd hij in 1828 buitengewoon
hoogleeraar in de Oostersche talen te Amsterdam, welk ambt hij
met eerie Lat. redevoering over de Hebreeuwsche dichteressen
aanvaardde, en in 1835 werden hem, als gewoon hoogleeraar,
de lessen in de bespiegelende wijsbegeerte opgedragen. In 1842
benoemde hem Koning Willem II tot hoogleeraar in 't
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Javaansch te Delft en in 1864 werd hij hoogleeraar aan de
rijksinstelling voor de Indisehe taal-, land- en volketikunde
te Leiden, waar hij den 5 Mei 1874 overleed. Met onverflaauwde liefde beoefende hij de Semitieche talen, zelfs nog
in later tijd, toen een andere tank hem tot hoofdzaak was
geworden. Getuigen de reeks van werken . over Hebreeuw
sche en Arabische taal- en letterkunde, die achtereenvolgeus
tot korte jaren voor zijn dood het licht zagen. Zijne Hebreeuwsche Grammatica in 2 dln zag in 1831 en 1832 het
licht, en werd weldra gevolgd door een Arabisehe, voor Aka-.
demisch gebruik besteind. (1835 2e dr. in 1858); zijne
medewerking aan de Orientalia (Annotatio ad Vaticiniorum
Jesalae Cap. I-1.1 : 6 (Orient. 1, 1840.) — Annotatio ad
Psalmos Scptandecim primos (Orient. II. 1846) en zijn Commentarius in Vaticinium Michae, in 1869 uitgekotnen.
In 1835 opende hij zijne lessen over de bespiegelende wijsbegeerte met eene redevoering, getiteld : Ontwikkeliny van

het begrip der philosophie, tot inleidiny in de bespiegelende
wiisbegeerte op het teyenwoordige standptint der weteaschap.
Zijn philosophisch hoofdwerk was Zielkunde of beschouwing
van den mensch als bezield wezen. Leeuw. 1849, 3e dr.
aldaar 1864. In de &ids (DI. 1. 1848) gaf hij : de oudste
Ironnen van onze metaphysische begrippen, verdediying der
miskencle melaphysica (1852) en de vrijheid van den mensch
en de bepaling van zijnwil in den strqd tusschen deternziniame en indeterminisme (1859).
Voorts gaf hij eene Handle:ding tot het onderwijs in de
zinsontlediny bij het lager onderwijs (Leeuw. 1858); over de
deelen der rede en de redeontleding of logische analyse der
taal tot grondslag voor wetenschappekke taalstudie (Leeuw.
1852, 2e vermeerd. dr. ald. 1865); het geloof en de geloojsgronden van een modern Christen. In brieven. Leid. 1811.
Voor de eerste vruchten zijner Javaansche studien, mag
men eene voorlezing houden, onder den titel van : Proeve

van Javaansche poezie sit het heldendicht de Brdtd Joedd
een in 1841 uitgegeven. Een werk van meer Mang-, wiji h, t
beslissenden invloed uitoefende op zijn verderen levelisloup is
de redevoering over het gewicht der kennis van de Javaansche
taal voor de beambten in N.-lndie, uitgesproken in de vereenigde zitting der 4 klassen van het Kan. Ned. Instituul,
gehouden te Amsterdam 14 April 1841, door Koning W
m 11 bijgewoond. Om in de eerste behoefte aati geschikte
hulpmiddelen voor het onderwijs te Delft te voorzien, gaf hij
in 1843 een nieuwe uitgaaf van de Javaansche Spraakkunst
van A. D. Cornets de Groot, benevens in 1843 eene
nieuwe uitgaaf van een klein Leerboek to oefening,. in der
tijd door G e ri c k e bewerkt. Voorts gaf hij in 1844 ha
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bock NV Firangon, eene Javaansche legende, en een verin 1845 verschenen: Jazamelina van Javaansche W etten.
vaansc4 brieven, berichten, verslageu, enz. Voorts Javaansche
zamenapraken over verschillende onderwerpen,
door C. F.
Winter, le deel (waarvan in 1858 door mr. S. K eij zer het
2e deel werd uitgegeven), de u ► tgave van De Blida Joedel
Rchnd Rama en zirdjoend Sclfrel, in Javaanseh proza verkort
door C. F. Winter. Onder de latere tekstuitgaven verdienen
eene bijzoudere vermelding De Wajangverhalen van Plirelsdrli Pandoe en Baden Pandji in het Javaansch met aanteekening (1869), en ook het reeds in 1857 door Roorda
gemeenschappelijk met zijn leerling G a a 1 uitgegeven, Boek
Adji Sakti, uit de poezie in Javaansch proza overgebracht
door C. F. Winter. In 1847 verscheen het Javaansch•Nederduitsch woordenboek van G e r i c k e, met toevoegselen en
verbeteringen van Roord a, in 1862 het supplement op dat
woordenboek met Meinsma bewerkt, en toen het uitverkocht was, nam hij de zware taak op zich een nieuw woordenboek zamen te stellen, dat hij echter niet mogt voltooien.
Het voortreffelijkste, dat wij op bet gebied der Javaansche
taalstudie van bem bezitteu, is zijne Javaansche Grammatica
met een leesboek, in 1855 versehenen.
Voorts verscheen van hem in 1863 over dichtmaat, veramaat

en versbouw, inzonderheid in de Hollandsche, Duitache, Franache, Griek8che en Romeinsche, Arabische en 0o8t-lndische
poezy en versehillende Verhandelingen in de Vera. en Mededeel.
der Kon. Akad. van Wetena., en in de Bijdr. tot de Ind .T.,
L. en V olkenkunde, enz.
Zie Jaarboek der Kon. "lead. 1875; Spectator

1874; Huberts.

IWIJSCH (ARIE), den 24 Februarij 1797 te Rotterdam
geboren, woonde als korporaal-vrij williger odder kolonel
Speelman den slag van Waterloo bij en was lid vau den
geweenteraad en wijahandelaar to Vlissingen, toen hij daar
den 25 October 1871 overfeed.
Hij gaf in het Licht de volgende tooneelstukken:
De twee ringen of de sch4)breuk, bij Egmond. Zieuikzee 1829.
Verkeerd adrea. Zangtpel.
Het wisselregt of de kos aan tooner. Zangspel.
op lid Slot
De Zeeuwsche 8chutierij en kantonnement
Berkenhof. Zangspel. Midd , lb. 1831.
De Hollandsche krijgsgevangenen in Benegoawen.

Aid. 1832.

Bet kasteel van Tourville of de Hollandsche Zeelieden in
Fratakrilk, oor8pr. treurspel.

Vliss. 1835.

Moederliefae en Iseldennwed of de gevangenis op het dot
'a Gravenetein te Antwerpen, drama. Vliss. 1837. Se dr.
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,
Geregtigheid en Wraak of de vader,regter

over zijn zoom.

Aid. 1838.

De gams met de paauwenstaart of het geneesmiddel der
hoogmoedsdoMeid. Zangsp. Ald. 1838.
list.
Albregt van Beijeren of de St. Mauritius-nacht.
drama. Vliss. 1841.

Het testament nit Amerika,

drama. Vliss. 1841. 2e dr.

Amst. 1872.

De wees van Brussel. Eene episode uit de laatste drie
dagen van Alba's schrikbewind, historisch drama met een
voorspel. Middelb. 1848. 2e dr. Amst. 1868.
Acasia-looveren. Gendt 1850.
Zoo werd hij rijk, drama. Amst. 1853. 2e dr. 1871.
De eer en het geld, drama. Middelb. 1854.
De tulpenhandel of de dwaasheid der 17e eeuw. Biijsp.
Silva for en Casearo of de onzigtbare broeders, drama.
Het bankbiljet van duizend gulden. Blijspel met zang, bekroond door de Kon. Maats. van Letterkunde, bij het Nederl. Kunstverbond to Antw6rpen. Haarlem 1858. 4de dr.
Ald. 1862.
Hertog van Alencon te Antwerpen o/ burgertrouw en
verraad in 1583, geschiedk. drama. V lissingen 1863. 2e dr.
Amst. 1866.

De oom tilt Oost-Indie of de drie gekroonde artisjokken,
blijspel met zang. Vliss. 1865:
Kikkerstein en Modderlust of de twee villa's. Amst. 1866.
't Was maar een loods. (Eene kroon voor den ouden zeeman), tooneelsp. Vliss. 1867. 2e dr. Amst. 1868.
Veroordeel tegen Zeeland. Gedicht. Zwolle 1871.
Ruij sc h was ridder der orde van den Ned. Leeuw.
Zie Eekho ff, Friesland in 1815,b1.105; Brinkman; Huberts.

S.
SANDBRINK (EDUARD ALEXANDER), den 29 December
1826 te Driebergen geboren, studeerde en promoveerde te
Utrecht in de regten. Hij werd achtereenvolgens burgemeester van Amerongen, Darthuizen en Leersum, in 1854
redacteur van de '8 Gravenitaagsche Nieuwsbode, in 1856
regter in de Arrondissements-regtbank te Appingaciam, in
1861 te Utrecht, in 1863 te Winschoten. Aldaar woonde hij
sedert 1864 als president dier regtbank en overleed den 26
Maart 1875.
Hij gaf eenige bijdragen in regtskundige tijdschriften en
afzonderlijk:
De rechterlijke organisatie en de juristendag. Gron. 1871.
Zie Huberts, enz.
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SANDWIJK (GIJSBEBTUS VAN), den 16 April 1794 te
Spanbroek in N.-Holland geboren, werd hulponderwijzer,
vervolgens (1812) onderwijzer aan de Fransche dorpschool te
Oude Niedorp, te Schermerhorn (1814) en aan de Staatsburgerschool te Purmerende. Hij on tv in g in 1866 zijn pensioen
en overleed 3 Junij 1871.
Hij gaf in het Licht:
De vriend der jeugd. 2 dln. Purmerende 1827.
Dic/itregelem voor de lieve jeugd. Aid. 1830.
Norte geschiedenis van ons vaderland. Leiden 1831.
Karaktersehetsen. Krijgsbedrijven, Geschiedkundige anecdoten
Purmer.1831.
uit den Belgische opstand sedert25
He leven van J. C. J. van Speijk. Arias% 1837.
Gedichijes voor de lieve jeugd. Artist. 1837.
Het leven van Joh. Carolus Eberts. Arnst. 1838.
Kinderspelen, verhalen, zedelessen, raadsels. Purmer. 1838.
ICronijkmatige en geschiedkundige beschrijving yam Parinerend. Purmer. 1839.
Gezangen voor de jeugd. Purmer. 1845.
De diergaarde. Amst. 1859.
Het buitenleven, vertellingen en liederen van Geertruide.
Purmer. 1861.
Purmer.1861.
Van vroeger en later. Diclaterlijke bijdrage.
Boertige dichtstukjes. Partner. 1861.
Verhalen en versjes voor de jeugd. Schiedam 1864.
.Snseutevlokjes. Schets en ernst. Laatste gedichten. Enkh.
1865.
Boert en ernst. Zebtal voorlezingen. 2 din.
Uien en kqolleis, boertige riptelarij. Meikevers. Mijn adversaria. Tweesternihige liederen, alle te Purmerende tusschen
1861 en 1S65 uitgegeven. Ook schreef hij schoolprentenhoekjes en was redactenr van het Prentenmagazijn van 1841—
1849 in 8 dln. 4°. of 10 dln. S. uitgegeven.
Zie Hnberts; Brinkman.

SAUSSAIE (Dr. DANIEL CHANTEPIE DE LA), zoon van mr.
Pierre Chantepie de la Saussaye, hoofdambtenaar bij
het Ministerie van Kolonien en Sara J a c o b a 't J o o st i n k, werd 10 December 1818 te 's Hage geboren, bezocht
het gymnasium en in 1836 de Leidsche Iloogeschool, werd
in 1841 proponent, in 1842 predikant bij de Waalsche gemeente te Leeuwarden, in 1848 te Leiden, in 1861 bij de
Nederl. Hcrvormde gemeente te Rotterdam. In 1868 werd
hij door de Theologisohe faculteit te Bonn honoris causa tot
Theologiae doctor benoemd eu in 1872 hoogleeraar in de
godgeleerdheid te Groningen. Hij aanvaardde deze betrek27
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king met eene redevoering over de plaats der theologische
wetenschap in de encyclopedia der wetenschappen.
Hij overleed den 13 Februarij 1874.
Schriften :
Het voortdurend bestaan des joodsche yolks verklaard uit
25 29. Leiden
deszelfs toekomst. Leerr. over Rom. XI :
1849.
Le dernier commandment du Christ a ses disciples. Sermon sur Alatthieu XXVIII : 19, 20. Leiden 1850.
Tdrnoignage contre l'esprit du siecle. Six Sermons. Amst.
et Leiden 1852.
Goliath et David. Sermon sur la lutte entre le Catholicism°
et le Protestantisme. Leiden 1853.
Trois Sermons sur Rome, Rome payenne : l'Eglise a Rome
Rome et la Re' forme. Leiden 1854.
Gedachten over het wezen en de behoeften der Serk,
bepaaldelijk der Nederlandsche Hervormde
le afl. Leid. 1855.
Openbare brief aan Dr. J. H. Scholten, naar aanleiding
van de voorrede van den derden druk van de leer der Hervormile Kerk, door chiz Latstgeiloemd6n. Utrecht 1855.
Conservatisme et progres. Sermon pour la fete de la rdformation. Amsterdam 1858.
Beoordeeling van . het werk van J. H. Scholten over de leer
der .Herv. Kerk. Utrecht 1859.
De nood der kerk. Brief van den Redacteur van het
Tydschrift Ernst en vrede, aan het gezelschap van dien naam.
Utrecht 1859.
.Bijbelstudien. Leiden 1859-61.
Bijblad 1859-63.
Een woord van toelichting naar aanleiding der recensie van
A. Pierson over de inaugareele Oratie van J. I. Doedes.
Leiden 1860.
La crise religieuse en Hollande. Souvenirs et impression&
Leide 1860.
Rede, geh,ouden ter gedachtenis van Izaak du Costa.
Leiden 1860.
Leerredenen, le tot Se reeks. 1-3 Leiden. 4-5 Riott.
Christ toujours le tame dans l'Eglise, et la mission des
Eglises Wallonnes. Deux discours prunonces dans l'eglise
IJ'allonne de Leide, a l'occasion de la vocation a l'eglise
reformee hollandaise de Rotterdam. Leide 1862.
Jesus Christus, het onwrikbare fondament der gerneente.
Leerrede over 1 Cor. II1 : 11, uitgesproken in de Groote
_Eerie der Nederd. Hero. Gemeente to Rotterdam den 11 Mei
1861 Lot aanvaardiny van hd herders- en leeraarsambt in
de gemeente. Leiden 1862.
-
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Het beproeven der geesten. Belijdenis predilcatie.
Rotterdam 1862.
La .Parabole de l'enfant prodigue. Meditations Evangeliques. Leiden 1862.
Bevestigingsrede. Rotterd. 1862.
.De Brief aan de Hebreen voor de gemeente uitgelegd.
3
dln. Leiden 1863.
De gelijkenis van den verloren zoon.
leerredenen uit
het I'ransch vertaald, door den autheur. Le den 1863.
De godsdienstige bewegingen van dezen tjd in Karen oorsprong geschetst. Vier voorlezingen. Rotterd. 1863.
Hce moet het moderne naturalisme bestreden worden?
Ben woord over deze Vlaag naar aanleiding van Van Oosterzee's jongste geschrift over het leven van Jezus van Ernest
.Renan. Rott. 1863.
Dankzegging en waarschuwing. Twee leerredenen by gelegenheid van het feest van Nederlands herstel. Rott. 1863.
Toespraak, geliouden ter gelegenheid der 42e Jaarvergadering van het Rotterd. Vroawen-Hulpgenootschap, den
28
Maart 1864. Rott. 1864.
Een woord aan A. Piers in naar aanleiding van diens
geschrift v Onverdraagzaarnheid." Rott. 1864.
De strijd der gerneente. Antwoord aan Dr.
A. Pierson.
Rott. 1864.
Eene verklaring op eene uitnoodiging van Mr. G. Groen
van Prinsterer. Amst. 1864.
Waarom ik het Nederl. Zendelinggenootschap heb verlaten.
Rott. 1864.
Paschen, Heinelvaart en Pinksteren. Drie apologetische
leerredenen. Rott. 1864.
41s ziende den Onzienlijke. Rede ter nagedachtenis van
Calvijn. Rott. 1864.
Het Godsrijk en de Hervorming. Twee leerredenen.
Rott.
1864.
Brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer.
Rott. 1865.
Jeruzalems verlossing onder Hiskia. Rott, 1865.
Leven en richttng. Vier voorlezinge n over godsdienstige
vraagstukken van dezen tijd, Rott. 1865.
De zoogenanmde middenpartij in de vaderl. Kerk. Ald. 1866.
Leerredenen over het Evangelie van Johannes le drietal.
De Proloog. Rott. 1865.
Acht jaartallen herdacht, bij gelegenheid van het zevende
halve eeuwfeest der Hervorming. Rott. 1867.
De roepstemmen van het iaar 1866. Zestal leerredenen.
Zeist 1867.
Le principe de la Socidtd moderne et ie principe chritien.
Rott. 1867.
'
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Herinneringen aan 25jarige ambtsbediening. Rott. 1867.
De Carist. kerkelffte tijdvragen, vribnoedig beoordeeld.
Rott, 1868.
De toekornst. Vier Eschatologische voorlezingen. Rott. 1868.
Het Protestantisine als politiek beginsel. _Rene voorlezing.
Rott. 1871.
Vertroostingen. Twaalf' Leerredenen. Rott. 1872.
De gebondenheid en de vrijheid der Theologische wetenschap. Groningen 1873.
Viertal Leerredenen over onderwerpen uit het leven des
1Teeren. Rott. 1874.
Het bovennatuurlijke in de geschiedenis. Leerrede over
den Engelenzang. Gron. 1874.
Voorts gaf hij vertaliugen uit het Fransch en Hoogduitsch,
vele opstellen in Ernst en Vvede in de Protestantsche Bijdragen, in de Vereeniging, Geloof, Hoop en Liefde, het
eewwig Evangelie, Magdalena, Compte rendu de lee confjrences des Chretiens Evangeliques en in de Evangelische
Alliantie.

Zie Levensb. der Meats. van Ned. Letterk.

1874.

SCHELFHOUT (ANDRIEs), den 16 Februarij 1787 te 's Hage
geboren, werd aanvankelijk in bet bedrijf van zijn vader
(vergulder en lijstenmaker) opgeleid, vervoigens geplaatst bij
B r e c k e n h eime r, decoratieschilder van den schouwburg.
In 1815 behaalde hij zijn eerste succes met eene schilderij,
voorstellende een vijver in het .Haagsche bosch bij winter. Een
par jaar later trok een kapitaal landschap, gestoffeerd. door
P. G. van Os de algemeene aandacht, en in 1819 behaalde hij
de groote medallic bij de Koninklijke Akademie van Antwerpen
en droeg sedert, waar hij naar uitgeloofde prijzen doug, de overwinning weg. Velen zijn dan ook de eereblijken, die hij
gedurende zijn leven ontving. Het ligt buiten ons bestek
de lange lijsten rnede te deelen der schilderijen, die door dezen
meester naar verschillende tentoonstellingen werden gezonden ;
alleen teekenen wij aan, dat men in zijne landschappen bij zomer
en winter, bij morgen-, middag- en avondstond, bij stille en
storm, eene oneindige verscheidenheid, maar altijd hetzelfde
meesterlijke penseel en hetzelfde waar en aangenaam koloriet
met eigenaardige en keurige stoffaadje aantreft. Ook in
strand- en zeegezigten was hij een onzer grootste kunstenaars.
De roem zijner werken is dan ook door de faain door gansch
Europa verspreid. uWelligt bestond er geen kunstenaar die
zijn talent steeds rijzende heeft weten te doen gelden, gelijk
deze beroemde landschapschilder."
Hage.
Hij overleed den 19 April 1870 te
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Zie van Eynden ea van der Willigen; Immerzee 1,
K r a m m; Spectator 1870. 1; Muller, Cat, van portr.
SCHENK (JoANNEs), omtrent de helft der 17de eeuw in
Duitschland geboren, verwierf zich een grooten naam als
virtuoos op de viola de gamba en als conaponist. Hij was
reeds in 1688 te Amsterdam gevestigd en leefde er nog in
1694. Hij had den titel van Kamercomtnissarius en Kamerraad van den keurvorst van de Paltz.
Zie Gregoir.

SCHENKMAN (JAN), den 1 October 1806 te Amsterdam
geboren, was daar onderwijzer en hield zich veelal met letterkundigen arbeid bezig. Hij overleed 4 Maart 1863. Hij
vervaardigde een menigte kleine verzen en bijdragen in alraanakken en prenteboekjes. Afzonderlijk gaf hij
Overpeinzingen van een eenvoudig burgerrnan op den 16e
verjaardag van ziln zoon 1850.
Rekwest van Amsterdamsche jongens aan den Edel-Achtb.
Heer Burgemeester der stad 1850.
Sint Nitcolaas en zyn knecht. Voor kanderen 1850.
Hulde en dank aan het G. A. bestuur van Amsterdam,
met diepen eerbied toegevoegd door de ieugdige rekwestanten
dier hoofdstad. 1850.
Oud en nieuw. Berijmde voorlezingen en losse dichtstukjes.
1851.

Prent A B C met versjes 1851.
De vertellingen van moeder de Gans met dichterlijke byschriften 1851.
Wat een eenvoudig burger dacht bij de onthulling van het
standbeeld van Rembrandt van Rhijn. Boertig dichtstukje1.852.
Jeremiade van Rembrandt van Rhijn in den avond van 26
Mei 1852. Afgeluisterd op de Botermarkt te Amsterdam, en
eenige oogenbtikken daarna voorgedragen in de Societeit
Bellevue en Concordia 1852.
Brief van St. Nicolaas aan zijra vrienden te Amsterdam.
Luimig dichtstukje 1852.
Fabelen en vertelsels. Vrij herzien met platen 1854.
illieuw A B boek, naar een oud rijrnpje en een aardig
wijsj e 1856.
Ontwerp van eene nieuwe belastingwet op de crinolines
1858.

De vrulijke pretmaker in gezelschap 1856. 4e dr. 1864.
Arlequin's bont A B boek i860.
Antis voor de jeugd. Met platen 1861.
Het nieuwe apenspel, zonder weergd. Nooit gezien. Met
platen 186.
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Vos en konijn. Een leerzaam verhaal met versjes
1862.
De kermis—artisten of de viervoetige kunstemakers voor
het kleine publiek. Met platen 1863.
De nieuwe Circus. Groot paardenspel voor het kleine publiek. Met platen 1863.
Humori.qische voorlezingen in proza en poezy. Met eene
1863
voorrede van I. van Lennep en portret des schryvers
en andere kinder-- en rijmwerkjes, alle te Amsterdam in het
licht gegeven.
Zie Huberts; Brinkman.
SCHILL (E -aNsT AUGUST), den 4 Jan. 1816 te Batavia geboren, werd op 2 jarigen leeftijd naar Nederland gezonden, alwaar hij bleef tot 5 October 1835. Hij huwde te Batavia met
Adriane Elizabeth Christine Wilhelmine Tromp,
7 Aug. 1839. Op I Febr. 1836 te Batavia aangekomen, werd
hij in Jurij 1836 klerk bij het hoog geregtshof ,op 1 April 1839
waarnemend adj. gez. klerk bij het hoog geregtshof, in Dec.
1839 eerste kommies dir. mid. dom., in Julij 1846 hoofdkommies bij die directie, tevens 1e amanuensis van het civ.
wedn we fonds, in Dec. 1848 ontvanger der inkomende en
uitgaande regten te Batavia, in 1853 luitenant-kolonel comm.
der B. schutterij. In 1856 ontving hij het eereteeken voor
20jarige sehuttersdienst.
Part. berigt.

SCHILL (JEREMIAS), den 6 Dec. 1784 te Zierikzee geboren, kwam in den ouderdom van ongeveer 5 jaar met zijne
ouders te Batavia. Opgeleid voor den dienst van den Lande,
bekleedde hij reeds vroeg en achtervolgelijk verschillende
Gouv. betrekkingen tot in het jaar 1838, toen hij als algemeen ontvanger een eervol ontslag uit 's lands dienst
erlangde en vervolgens gepensioneerd werd. Later werd hij,
bij besluit van Z. M. W i 11 e m III d.d. 10 Mei 1849, genowen ter gelegenheid van hare plegtige inhuldiging, benoemd
tot ridder der orde van den Ned. Leeuw. Hij was gehuwd
den 25 Jan. 1807 te Batavia met Elizabeth Adriane
Rozeboo m. Hij overleed den 15 Oct. 1852. Zij 8 Junij
1855.
Fart. berigt.

SCHILL SR. (JEREmus), Luthersch predikant te Zierikzee,
verliet het vaderland tijdens de beroeringen tusschen de patriotten en Prinsgezinden. Te Batavia aangekomen in het
jaar 1789 nam hij aldaar het heroep als lecraar aan. Hij
was geboren te Kampen en gehuwd met Elizabeth H el—
w i g. Hij is te Batavia na 25 jarigen onafgebroken dienst
in October 1814 in den ouderdom van 64 jaren overleden.
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SCHILL (PIETER ADOLF), den 6 Junij 1810 te Batavia
geboren, werd op 6jarigen leeftijd uaar Nederland gezonden,
alwaar hij gehuwd is, den 17 Julij 1835 met Ma rgaretha
Cornelia Wilhelmina Kolff. Hij overleed te Batavia
den 11 October 1851.
Part. berigt.

SCHLIMMER JAN BALTHASARSZ (LODEWIJK), den 19 November 1794 te Dordrecht geboren, was hoofdonderwijzer te
Rotterdam, waar hij 6 Maart 1866 overleed.
Men heeft van hem :
Prilsverhandeling over den aard, den oorsprong en de
waarde van den Volksgeest. Rott. 1826.
SCHMOLK (Mr. SiBouT), den 16 Mei 1801 te 's Hage
geboren, studeerde te Leiden in de regten, vestigde zich in
z ij ne geboortestad en oefende aidaar gedurende 20 jaren de
regtspraktijk als procureur uit, eerst bij het voormalig hoog.9:eregtshof daarna bij den hoogen raad en bij het prov. geregtshof van Zuid-Holland. Nadat hem de betrekking van regterplaatsvervanger in de arrondissements- regtbank te 's Hage was
opgedragen, werd hem een vereerenden raadheerszetel aangeboden. Negentien jaren bekleedde hij dien en wees daar voor
zelfs een hem door de regering aangeboden plaats van raadsheer in den hoogen raad der Nederlanden af. Iv 1864 trad
hij als vice-president en in 1871 als president van het hof
in Zuid-Holland op. Had hij voor 1864 beurtelings in de
beide kamers van het hof zitting, de jaren van zijn vicepraesidium en praesidium bragt hij onafgebroken in de kamer
van Burgerlijke Zakeurdoor. Hij was ridder van de orde van
den Nederl. Leeuw en overleed te 's Hage den 6 Dec. 1872.
Part. berigt.

SCHNEEVOOGT (GUSTAAF EDUARD VOORHELM), den 27
December 1814 te Haarlem geboren, ontving zijn eerste opvoeding op het instituut der Broedergemeente te Neuwied,
waar zijn zin voor de Duitsche letterkunde degelijk voedsel
vond, bezocht de Latijnsche school te Haarlem, tegelijk met
Nikolaas Beets en Hacke van Mijnden en werd in
1832 student in de geneeskunde te Leiden. Na zijne promotie (1838), vestigde hij zich te Amsterdam en werd aldaar
eerste geneesheer aan het buitengasthuis, welke post hij, na
de Ziekenhuizen en Krankzinnigengestichten zoo wel hier als
in het buitenland hezocht te hebben, aanvaardde. In 1851 werd
hij buitengewoon professor in de kliniek en aanvaardde hij zijn
ambt met eene cede over de physiologische eenheid van
lich,aant en opende in 1852 zijn cursus over neuropathologie.
Hij had daarenboven eene groote consultatieve praktijk en was
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ziel tier maatschappij voor geneeskunst, waarvan Rama e r
de schepper was. De groote verbeteringen in de geneeskundige arinverzorging te Amsterdam, door H e ij e als lid van
den mad, op touw gezet en krachtig aangedrongen, waren op
de meeste punters het resultant van overleg tasschen H e ij e
en S c h n e e v o o g t. Na zij n ontslag als geneesheer van het
Binnengasthuis verkregen te hebben, werd hij inspecteur der
bankzinnigengestichten. Hij overleed op den huize Heienoord bij Arnhem, den 17 Augustus 1871. Schnee v o o g t
was een geruimen tijd mederedacteur van de Gds. Zijne
geschriften zijn weinig en onder deze :
Bedenkingen tegen de scheiding van geneesk. gestichten en
bewaarplaatsen voor krankzinnigen, aangenomen bij het wetsontwerp van 1840. Arost. 1840.
in de zaak van
Geregtel. geneesk. rapport uitgebragt

Wilhelmina Wolf, wed. van Lewes, aangekiaagd wegens strafbare poging tot moord. 's Hage 1848.
Een woord van aanbeveling voor Nightingales Ziekenverpl.eging, vert. door mevr. Busken Hue t.
Zie Jaarboek van de iron. Akad. van Wetenschappen voor 1872;
Spectator 1871.
SCHOL (HUBERT), organist der Fransche Kerk te Delft.
Poo t plaatste onder zijn afbeeldsel :
ii Wij zien 't penseel die nooten kroonen
S c h ol, die dus herboren is."
Zie Gregoir.

SCHO,LMAN (CoaNELEs), in Noord-Brabant geboren, studeerde te Rome en vestigde zich in Zuid-Nederland, waar
hij vele jaren met Roomsch-Katholieke boeken en schoonwerkjes colporteerde. Hij overleed den 6 Januarij 1862 te
Droogenbosch, in den ouderdom van 56 jaren.
Hij schreef:
Ber#mde adds eener pelgrims reis naar Borne 1838-41.
Mechelen 1843-1844.
Uitbotzenong aan J. B. Malow. Tienen.
Reis door de hel. Zededicht. Ald.
Gouden eerekroon van Jezus en Maria, of de Litanie van
0. L. V. in de Mei, en dichtregeltn. Ald. 1845.
Gedieht op het laatste corded, Michel Angelo's onvergekkelp meesterstuk. Ald. 1849.
De dood van den aartdbisschop van Parij•.
Naar het
Fransch. Ald. 1850.

Kort begrip van alley wat een Christen mensch moet geluoven en doer. Aid. 1853.
Godvruchtige liedekens, dienstig: voor de schooljeugd.
Meilied. Ald.

425
SCHREVEN (ZION WILLEm VAN), den 2 Maart 1826 te
Zwolle geboren, wijdde zich aan het onderwijs en was in
zijn geboortestad aan onderscheidene inrichtingen van onderwijs en aan de Ztvolsche Courant werkzaam. Hij overleed
den 10 Mei 1871.
Hij schreef vertalingen en opstellen in onderscheidene tijdschriften, dag- en weekbladen, en gaf afzonderlijk in bet licht:
Het verband tusschen nyverheid en wetenschap, een aandrang tot de weten8chappekke opleiding van den nijveren
stand. Zwolle 1867.
Zie Hub arts; Brinkman.

SCHRIVANEK (GEORGE), zoon van George S c h r i v an e k, was eerst bediende in een handelshuis te Antwerpen,
later legde hij zich op de muziek en wel op de piano toe.
In 1819 speelde hij op het 5e winter concert te Rotterdam,
het concert militaire van D u s s e h, en vestigde zich in die
stad als piano-meester. Hij overleed in 1842.
Zie Gregoir.

SCHRIVANEK (GEORGE), in 1770 geboren, was een uitstekend hoboist, bekleedde verschillende belangrijke posten te
Antwerpen, Amsterdam (1799-1810), Stockholm, Nantes
enz. In 's Hage waa hij met P 1 a n c q u e 't hoofd van de
concerten der harmonie. In 1822 verliet hij deze stad en
trok met zijn zoon Karel naar Parijs, waar hij in 1830
overleed.
Zie Gregoir.

SCHRIVANEK (KAREL), zoon van den vorige, in 1799
te Amsterdam geboren, aan het conservatoire te Parijs gevormd, legde zich bijzonder toe op de violoncel en piano,
aanvaardde in 1814 de plaats van violoncellist bij den
schouwburg te Nantes, en bekleedde later dezelfde post in
verschillende Frarische steden. In 1819 was 114, met M. v a n
Gelder, eerste violoncellist van den Franscheu Schouwburg,
te 's Rage, en trad meermalen in concerten ale solist op.
In 1829 maakte hij een deel van het orkest te Rouaan en
in 1838 stond hij te Lausanne aan het hoofd der muziek en
gaf onderwijs in den zang aan de hoogere school voor meisjes
aldaar. Hij overleed den 2 December 1866. Hij was
tweemaal gehuwd en vader van de bekende tooneelspeelster
Celestine Schrivane k, aan den Schouwburg des Varietes
te Parijs.
Zie Gregoir.

SCHUT (JAN ERNST), een Amsterdadumer, overleed den
28 October 1836.
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Hij gaf in het licht :

Lotgevallen van mijnheer Ezechiel, getrokken uit deszelfs
secrete memorien. Amst. 1834.
Jodoca, de kaartlegster. 2 dln. Amst. 1835.
Aleid van Poelgeest, Historisch Romantisch tarereel.
Amst.
1836.
Zie Huberts ; Brinkman.
SCHWINDELN (Fa.), in 1738 te Amsterdam geboren en
in 1788 te Carlsruhe overleden, gaf in het licht

Simphonie periodique a deux violona, Mille, etc.; basse,
flutes et haut-bois et cornes de chasse No. 11. Amst.
Zie Gregoir.

SELS (JAN), den 8 Julij 1875 te Dordrecht geboren. Hij
was daar broodbakker en overleed den 3 Januarij 1854.
Hij gaf uit
Dordr. 1854 m, pl.,
Beschrijving der dad Dordrecht.
herdrukt in 1876.
Zie Huberts.
SERLtRE (Jhr. GUILLAUME DE), den 3 Januarij 1788 te
Naarden geboren, was van 1812-1821 Waalsch predikant
te Zutfen en Deventer, van 1821-1.826 predikant der Protestantsche gemeente te Batavia, daarna tot 1826 geschiedschriker van Nederlandsch Indio. Van 1826-1840 bekleedde
hij het ainbt van resident op Java en van 1842-1846 dat van
gouverneur der Molukken. In 1868 werd hij door den Koning
in den adelstand verheven en den 17 September van dat
jaar overleed hij te 's Hage.
Men heeft van hem, behalve een aantal redevoeringen,
verhandelingen, brochuren enz. in de Recensent, Hermes,
Verhandelingen van het Bataviaansch Genootsc/Lap, een werk,
getiteld : Mijne loopbaan in Indio. Zwolle 1849.
Zie Huberts; Brinkman.
SIEBOLD (Jhr. Dr. PHILIP FRANZ VON), noon van den
hoogleeraar Johann George Christoph, werd den 17
Februarij 1796 te Wiirzburg geboren, studeerde van 1815—
1820 aldaar en verkreeg den dnctoralen graad in de geneeskunst. In 1821 kwam hij in ons vaderland en werd als
officier van gezondheid eerste klasse voor den dienst van
Nederlandsch Indio en in 1823 als officier van gezondheid bij
het garnizoen te Weltevreden geplaatst. Het Nederlandsch
Indisch gouvernement, aan welks hoofd toen de baron v a n
der Capell en stond, vatte het plan op om handelsbetrek-
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kingen met Japan aan te knoopen en zond een gezanfscbap
derwaarts, waarbij hij von S i e b o 1 d als arts en natuurkundige
plaatste. In Japan genas hij de dochter des Keizers van
eene ernstige ziekte en kreeg tot belooning verlof het binnen]and te mogen bezoeken en betrekkingen met de geleerden te mogen aanknoopen. Volgens anderen zou hij, voor
wien de dorst naar kennis van Japan en zijn inwoners schier
onleschbaar was, Pa zich de taal van bet land volkomen te
hebben eigen gemaakt, langzamerhand er in geslaagd zijn
betrekkingen aan te knoopen met Japansche geleerden. Drie
jaren bleef hij onvermoeid werkzaam ter beoefening van de
Japansche taal-, land- en volkenkunde.
Toen hij in 1828 op het punt stood met zijne rijke wetenschappelijke verzameling naar Europa terug te keeren,
werd hij daarin verhinderd, wij1 het aan den Keizer ter oore
was gekomen, dat hij van den opzigter der keizerlijke boekverzameling te Jeddo afteekeningen van aldaar be waard wordende landkaarten van het Keizerrijk had ontvangen en dat
hij voornemens was die naar Europa te verzenden. Er werd
een gestreng onderzoek ingesteld met het gevolg dat hij uit
bet rijk werd gebannen. Hij keerde naar Batavia en vele+
volgens naar Nederland terug. her hield hij zich bezig met
de door hem verzamelde bouwstoffen tot de kennis van de
taal, 't land en yolk van Japan te bearbeiden en de door
hem verzamelde schatten te ordenen en beschrijven, en richtte
te Leiden het Japansche Museum in. Tot voortzetting en ter
bevordering zijner studien, bewees hem de door hem medegenomen Chinees Ko Tsihing-Dsihang groote diensten: ook
leerde hij zijn landgenoot Dr. J. J. Hoffmann de Japansche taal en ondernam tot bevordering van den wereldhandel
met Japan groote reizen. Zoo vinden wij hem in 1853 aan
het hof te St. Petersburg, waar hij geroepen was om de
Russische regering inlichting te geven omtrent de vestiging
van handelsbetrekkingen in Japan, gelijk hij later in 1863,
met gelijk doel, door Keizer Napoleon III tot raadsman
werd genomen. In 1859 vertrok hij wederom naar Indie,
gezonden om te trachten voor de Nederlandsche handelmaatschappij en den Nederlandschen handel in 't algemeen
handelsbetrekkingen aan te knoopen. Te Japan trad hij tot
1861 in dienst van den Taikuun, keerde in 1863 naar Europa
terug, vestigde zich in zijne geboortestad Wiirzburg en
overleed te Munster den 10 October 1866.
Zie over hem en zijne schriften Uns, Zeit. III. 1867. Th. I. 228.
SIEBURGH (NICOLAS CHARLES), den 18 October 1827 te
Amsterdam geboren, trad als adelborst in dienst van den
made en verkreeg in 1857 op zijn verzoek een eervol ont-
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slag. hij hield zich gedurende 1859 en 1860 met H. A. I nsinger, H. 0. Hartsen, A, Brugmans, J. D. Diets
en J. Boelen ijverig bezig met de verwezenlijking van de
doorgraving van Holland op zijn smalst. Na het mislukken
dier poging vertrok hij in April 1863 naar Japan, een land dat
hem door de zich daar openbarende ontwikkeling bijzonder aantrok. Aanvankelijk verbleef hij te Kanag-awa, later naar
Nagasaki vertrokken, overleed hij aldaar 27 Juni 1862.
Hij schreef bijdragen in Nederland en de Gids, b. v.
.Pruttelen; Ben dag te Tripoli ; .Klaar om te wenden ; Maury ;
Het tractaat van Mandhar (Nederland); Huwelijken worden
in den kernel gesloten ; .Krygsverrigtingen tegen den Panglima
Bezaar van Reten; Afzoriderlijk verscheen ziine Verhandeling
over de doorgraving van Holland op zijn smalot.
1855..
Zie Huberts en Brinkman.
SIFFLE (ALEXANDER FRANCOIS), den 11 Mei 1801 te
Middelburg geboren, studeerde te Leiden in de regten, vestigde zich in 1825 als advokaat in zijn geboortestad, waar
hij in 1828 notaris werd.
Hij beoefende de poezij en schreef voor het tooneel
Albrecht Beijling, 1831.
Philips van Egmont of het verijdelde verraad,
1832.
Godefried en Girla, 1833.
Antigone 1836. Atnst. 1861.
Gedichten, 1825.
Over de taalstelsels van Siegenbeek en Bilderdijk. Brugge
1827.
Over den oorsprong en de wetten van het rijm.
Haarlem
1828 (beide bekroond bij het Brugsche en Teijlers genootschap).
Aan Z. K. H. Prins Henderik bij Hoogstdeszelfs vertrok
naar de Middellandsche Zee, 1839.
Welkomstgroet aan Z. M. Willem 1 bij Hoogstdeszelfs
aankomst te Middelburg in Aug. 1841, 1841.
Nieuwe Gedichten, 1844. 2 din.
J. J. Berdenis van Berlekom in zijn denken en handelen
geschetst als een voorbeeld voor leder lid van de Afentrike
van 't Nut van 't Algemeen. 1844.
Na de lezing van het ontwerp der nieuwe grondwet. Dichtstukje 1848.
Verhandelingen over den oorsprong en de grenzen van het
wettig gezag in den Staat, 1852.
Java's ramp. Dichtstuk, uitgegeven ten voordeele der
noodlijdende op Java, 1861.
Beristbloemen. Nieuw8te gedicht. 1861.
Hij was medewerker:van het Taalkundig Magazijn, den Mutemaimanak, hielp in 1848 de Zeeuw8che Courant oprigten,
:
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waarvan hij later hoofdrt,..acar . ',veal, en overleed te Middelburg 7 Oct. 1872.
Zie Huberts; Brinkman.

SIRTEMA VAN GROVESTINS (KAREL FREDERIK baron)
was eerst kamerheer en kabinet-secretaris van Koning W i 11 e in I. Daar de fiere stijfhoofdige Fries zich niet naar het
hofleven kon schikken, begaf hij zich naar Parijs, vervolgens
naar Montmorency, eindelijk in 1845 naar St. Germain en
Laye, waar hij den 22 Mei 1874 in 83jarige leeftijd
stierf.
Hij hield zich met geschied- en staatkundigen arbeid bezig
en gaf in het licht :
Lettre a Guillaume ler Eoi des Pays-Bas, icrite en 1838
(1841).
La Conference de Londres et Guillaume ler ou De l'in-

fluence du Systeme de perseverance sur l'etat financier du
Royaume des Pays-Bas (1844).
La Pologne, la Russie et ?Europe occidentale ou de la
necessite de resoudre la question polonaise dans une conference des grandes puissances (1847) in 1864 herdrukt.
Guillaume III defenseur et soutien de l'inaependance
l'Europe co6tre la puissance de Louis XI V ; Salve dune
lettre adressee au Roi Louis Philippe en 1838, de deux
lettres a mr. Guizot et des reponses de M. Guizot a M. de
Grovestins (1850).
Considerations sur l'Eglise Anglicane et i'Eglase Cattholique
en Angleterre a l'oicasion de la creation de l'eache anglica
de Jerusalem et du ret(iblissemei4 de la hierarchic Cattolique
en Angleterre (1851).
Zijn groot were, waardoor ziju naam als geschiedschrijver
werd gevestigd, was Histoire des luttes et rivalites politiques
entre les puissances maritinaes et la France durant la seconde
moitie du XVII Siecle 1852-1854 8 din.

L' zivenir des Pays-Bas 1853.
Tableau pe,litique et moral de la Russie aux XVIe et ILYe
Siecle (1854).
Le revel ,7e l'Europe occidentale, on la Russie ne peut
'dire contenue el refoulde que par des nationalites (1855).
Le Cohgres de Vienne ea 1814 et 1815 et le Congres de
_Paris cn 1856 (1856).
Le Baron Robert Pagel (1857).
Petits memoires. Souvenirs biographiques (1857) niet in den

handel.
La Russie ramenee

a

l'ordre et l'Europe 1857 (1858).

L'Europe sera-t-elle romaniee. (1859).
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Lea gloires du romantisme appreciecs par leurs conternporains et recueilies par un autre benedicten (1859 2 dln).
Onder hetzelfde pseudonien gaf hij een vervolg op dit work
dat van 1862-1863 in 5 reeksen uitkwam, onder den titel
van ; Suite a l'Ologe de la folic d'Erasme ou Lettres sur
rieole romantique.
Memoires et Souvenirs (1869).
Onzeker is ziju aandeel in de Gemeenzame brieven over de
gebeurtenissen van den dag
Gray. 1831-1833. 3 stukken).
Zie Nederl. Spectator 1874,, 181, 182.
SLOOS (ALBERTUS REGNERUS), den 15 Augustus 1805 te
's Hage geboren, was notaris te Winkel en lid der Provinciale Staten. Hij overleed den 1 Febr. 1869.
Hij schreef :
Victor of de gevolgen van godsdiensthaat en familietrots.
Ben romantisch tafereel uit de 17e eeuw. Amst. 1839.
De Procureur. Oorspronkelijke roman. Amst. 1810. 2 dln.
De bastaard broeders. Utr. 1844.
Wat moeten wij nu doen ? Ben woord aan alle grondeigenaars en landbouwers in Nederland. Alkmaar 1852.
Geschiedenis der inpoldering en beschouwing van Waard
en Groet in N.-Holland. m. k. Amst. 1858.
Hollanders en Belgen. Hist. Roman uit de Belgisch° revolutie. Utr. 1860. 2 dln.
Zie Huberts; Brinkman.
SLOTEN (MICIIIEL VAN DER), te Arnhem den 23 Mei
1811 geboren, werd aldaar deurwaarder bij de arrondissements-regtbank en overleed te Zutfen 20 Mei 1863.
Hij schreef :
Hero. Geschiedkundig Bomantisch verhaal uit den 60jarigen strijd tegen Spanje. Amst. 1851. 2 dln.
Zie Huberts; Brinkman.
SMITS (CORNELTS HENDRIK) in 1805 te Rotterdam geboren, beoefende de poezij en overleed 17 December 1868 te
's Hage, waar hij boekhouder was.
Hij schreef
Willem Ruiper, of de reddingsboot te Scheveningen op den
22sten Januarij 1840, ten voordeele der door hun nagelatene
weduwen en wezen. 's Hage 1840.
De geest des kwaads. Ald. 1848.
Bulde aan de nagedachtenis van Z. A1. Koning Willem H.
Ald. 1848.
Jan Zjne Maj. Koning Willem III, na zijne plechtige
inhuldiging to Amsterdam den 12 Mei 1849. Ald. 1849.
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De opwekking van Lazarus. Bijbelsch tafereel en diehtmaat.
Ald. 1849.
Zie Huberts; Brinkman.
SOEST (JOHA.NNES VAN), den 15 Februarij 1807 te Hage
geboren, vertrok in 1833 als onderwijzer naar 0.-Indie en
was laatstelijk onderwijzer bij de eerste gouvernements lagere
school te Weltevreden. In 1847 ontving bij zijn pensioen
en vestigde zich te Haarlem, waar hij 24 Februarij 1857
overleed. Hij beoefende de podzij en gaf in het licht
Oost-1 adz . eche bloempjes. Gedichtjes voor de .Nederl. lndische jeugd. Batavia 1857.
Oost-Indische gedichtjes. Leiden 1857.
Zie Huberts; Brinkman.
SONJEE (HENRICIIS JOHANNES), in 1802 te Amsterdam
geboren, trad iu den geestelijke staat, werd priester gewijd
en was pastoor te 'Puitgenhorn (N.-Holland) en Noordwijk,
waar hij 3 Januarij 1862 overleed.
Hij is schrijver van:
Inlichtingen en opmerkingen over het adres der oud-bisschoppelijke klerezy. Awst. 1853.
Nieuwe inliehtingen en opmerkingen over de erkenning der
oud-bisschoppelijke klerezy. Amst. 1853.
Kerkelijke geschiedenis voor Roomsch-Katholieken.
Amst.
1857.
Zie Hluberts; Brinkman.
SONSTRAL (JOHANNES HENDRIK), den 9 April 1800 te

Amsterdam geboren, werd in 1819 student aan bet Athenaeum te Amsterdam, in 1822 candidaat tot den H. dienst
en proponent bij de Hersteld Evangelisch Luthersche gemeente
en in 1827 predikant aan den Helder, waar hij tot zijn dood
toe bleef, die den 25 Maart 1872 voorviel. Zeer groot is
het aantal bijdragen door S o n s t r a 1 in een menigte godgeleerde en letterkundige tijdschriften gegeven. Afzonderlijk
gaf hij, behalve een aantal leerredenen en godgeleerde werken,
Nederlands vereeniging met Oranje groot in rampen.
Amst. 1831.
De hooge feesten des Christendoms. Ald. 1831.
Gregoor VI I of de strijd tusschen Kerk en Staat.
Aid.
1838. 2 dln.
Orange's wederkomst. Helder 1838.
Drie &Igen in den kerker of de misdaad en bekeering van
Johann Meide. Ald. 1842.
Lone bladen uit de jaarboeken van het godsbestuur.
Amst. 1850-1853. 3 din.
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Perloesing van Nederland in verband met den vrijheidsetrijd der volkeren in Europa in 1811. Amst. 1863.
Jaarboeken van het godsbestuur. Algemeene geschiedenis
Amst. 1867—
van de echepping der aarde tot op onze Ojd.
70 (met H. J. van Lumme 1) 4 dln.

De oorlog van 1870, de aanvang van het Godagerigt.
Nieuwediep 1871.
Zie Levensberigten van de Maats. van Letterk.
Brinkman.

1872 ; Hub erts;

SORGE (FREDERICH VAN), den 11 Julij 1803 te Middelburg nit zeer geringen stand geboren, werd in zijn jeugd
naar een der Kolonien van Weldadigheid gezonden, nam
dienst bij de Marine, deed in 1823 eene kruistogt door de
Middellandsche Zee met de Wassenaar, werd in 1827 adjunctcommies ter provinciaal archief, van 1837-1840 gemeentesecretaris van Biggenkerke, in 1838 tevens directeur der
Nederl. Maatschappij van vee-verbetering. In 1840 richtte
Mai met zijn stadgenoot Dirk D r o n k e r s een uitvoerig adres
aan de hooge regering tot vergunning voor het graven van
een kanaal uit Vlissingen naar Midde!burg, het inrichten
van een dok, en loskaden aldaar, uitdieping der haven, afdamming van het Sloe en het dichten van het vaarwatei
tussehen Bath en Woensdrecht. Dit plan kwam tot Been
uitvoering. Hij trad' vervolgens als vrijzinnig schrijver op,
outer het ministerie van Ha 11 werd hem op fraaije voorwaarden een lastgeving opgedragen, vleiend voor zijne talenten dock ongetiteld. Na de uitvoering van- dien last, vernam
men niets weer van hem dan zijn overlijden te Breda, 30 Julij
1851. Hij gaf vele bijdragen in de vrijzinnige Flissingsche

Courant, het Maandboekje van Middelburg, het Tydschrift
ter bevordering van Algerneene Lundigheden en afionderlijk
in het Licht

.Adres aan Robert Peel bij den tegenwoordigen nood en
armoed in Engetand. Midd. 1841.
Over den invloed van de machines op de welvaart der
volkeren. Midd. 1841.
Proeve om te geraken tot eene nieuwe algemeene wetge.
ring- op het armwezen in Nederland. Midd. 184'0.
Zie zijn stukje Een blad uit mijne levenskroniek in Tijdschrift voor
Algerneene Ktendigh. Mid& 1828; Hub erts; Brinkman.

STAATS (FRANciscus LuDovicus), den 4 Maart 1 807 te
's Hertogenbosch geboren i . nam in 1823 dienst bij de infanterie, werd in 1830 2e iu 1832 iste luitenant, in 1851 kapitein, in 1859 gepensioneerd en overleed in Overijssel 10
Julii 1868. Hij woonde den tieudaagschen veldtogt en de
belegering der citadel bij. Hij schreef :
.
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Herinneringen aan het kasteel van Antwerpen,
den November en December

in de Inaan-

1832. Gron. 1843.

Zie liuberts ; Brinkman.
STANT (ANTHONY JAN), in 1804 te Enkhuizen geboren,
was eerst onderwijzer der jeugd, leefde later te Amsterdam zonder beroep en overleed er den 17 Augustus 1873.
Hij schreef
Beelden en tafereelen uit de oude geschiedenis m. pl. 1871.
Hi8torische beelden en tafereelen aan de jeugd vertaald.
Kampen 1872.
STEINMETZ (C. P. C.), den 24 Mei 1806 te 's Hage
geboren, trad 14 jaren oud in militairen dienst. Na in Nederland verschillende rangen beneden died van officier te
hebben doorloopen, kwam hij 17 Aug. 1826 als sergeantmajoor met de Arend te Batavia aan. Al spoedig tot den
officiersrang beverderd, woonde hij van 1826-30 den oorlog
op Java bij, in 1833 werd hij als lste luit.-adjud., toegevoegd aan den gouvernements commissaris voor de Westkust
van Sumatra, belast met de leiding der toeumaals tegen (le
in opstand zijnde Padangsche Bovenlanden gerigte militaire
expeditie. Ook als zoodanig blank het bsleid en moedig
gedrag van St e i n m e t z bij weer dan eerie gelegenheid, zoo
dat hij tot ridder der Willemsorde 4e kl. werd benoemd.
Van het oorlogstooneel ter Westkust van Sumatra teruggekeerd, werd hij in 1834 benoemd tot militair kommandant
te Waijoerang in de Lampongsche districten, waar destijds
ernstige onlusten waren uitgebroken. flier maakte hij zich
andermaal zeer verdienstelijk bij de verschillende tegen de
oproerige hoofden gevoerde militaire expeditien. In 1835 en
1836 naar het oorlogstooneel ter Westkust van Sumatra teruggekeerd, verwierf hij zich door zijn gedrag, vooral tijdens
de verrigtingen tegen Bondjol, de ridderorde van den N. L.
Nadat hij in 1835 den rang van kapitein had bereikt, begon
hij zijn loopbaan als civiel-ambtenaar. Bekend wegens zijne
bijzondere kunde van land en yolk, en vooral van de plaatselijke toestanden, viel op hem de keus, toen de ongunstige
tijdsomstandigheden, waaronder de Westkust van Sumatra
in 1836 verkeerde, het wenschelijk maakte, om het civiel en
militair gezag in de Padangsche Bovenlanden aan een en
dezelfde hand toe te vertrouwen. Ongeveer een jaar nadat hij
tot civiel gezaghebber van de Padangsche Bovenlanden was
benoemd, werd hij in het laatst van 1837 belast met de betrekking
van gezaghebber van Ajer-Bangis; ter wijl hem twee jaren daarna
andermaal het bestuur over de Padangsche Bovenlanden werd
toevertrouwd. Bovenal in deze betrekking gaf S t e i n m e t z
28
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in 1841 blijken van zijn moed en beleidvol gedrag door zijne
verrigtingen bij gelegenheid van de destijds uitgebroken opstand te Batiro en werd hiervoor ridder der Militaire Willemsorde 3de klasse. In 1841 definitief outsiagen uit den mil.
dienst, werd hij in 1842 bevestigd in de betrekking van
resident der Padangsche Bovenlanden, waarin hij 8 jaren
loffelijk werkzaam was. In 1849 en 50 bewees hij als resident van Palembang zeer gewigtige diensten bij gelegenheid
van de destijds in de binnenlanden van die gewesten uitgebroken onlusten. Sedert bekleedde hij achtereenvolgens de
betrekking van resident van de Preanger-Regentschappen, van
Passaroean en van Soerabaya en overleed 17 Dec. 1865 in de
pasangrahan te Djaboeng (afdeeling Modjokerto) als resident
van Soerabaya.
Zie aft). N. Roil. Courant, 5 Febr. 1866.

STERINGA KUIJPER (BAREND HENDRIK), den 13 Junij
1787 te Groningen geboren, werd predikant bij de Hervormde
te Roden (Drenthe), en in 1825 te Winsehoten, waar hij 31
Maart 1860 overleed. Hij gaf anoniem in het licht.
Gedenkboek uit het leven van een dorpspredikant. Winschoten 1840.
Zie Naanl. v. pred.; Hub e r t s; Brinkman.

STIERLING (GIJSBERT SWARTENDIJK), in 1786 te Woerden, waar zijn vader burgemeester was, geboren, studeerde
te Leiden in de geneeskunde, zette zich als arts te Haarlem
neder, volgde in 1813 als lijfarts den Russischen Prins Narischkin op zijn veldtocht in Nederland en Frankrijk, werd
baddoktor Travemunde, vestigde zich te Hamburg, legde er
in 1835 zijn schitterende praktijk neder, ten einde voortaan
een reizend leven te leiden. Eindelijk kocht hij het riddergoed
Cressen in Mecklenburg Schwerin, doch voor hij zich daar
vestigde, overleed hij te Hamburg in 1857.
Hij gaf behalve vele bijdragen in de Gesundheits-Zeitun
te Hamburg en Gediehten.
Proeve eener beschouwing van sommige onderwerpen betreklijk de ziekte der qeleerden van mr. W. Bilderdfik. 's Hage.
1809.
Brieven van Sophia over de keuze van een geneesheer.
Amst. 1812.
Redevoering over de liefde voor het vaderland en dichterlijke opwekking van vaderlandsch gevoel. Haarlem 1814.
Het zeebad of overzigt van den den oorsprong en de nuttigheid der baden, in het algemeen. Dordrecht 1809 (met
A. Moll).
►
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De cholera, zoo als dezelve binnea Hamburg is waargenomen. Haarlem 1831.
Zie Huberts; Brinkman.
STORY VAN BLOKLAND (WILLEM G ER RD), geb. 29
Aug. 1790, noon van Jan Story van Biokland en
Anna B r i g e t t e van N e s. In 1813 werd hij gedesigneerd
als garde d'honneur. Uit Frankrijk teruggekeerd, sloot hij
zich in 1815 aan bij het corps vrijwillige jagers te paard,
en woonde met Schulze den veldtogt bij tegen Frankrijk.
In 1816 werd hij benoemd tot seeretaris van Ysselstein, in 1822
tot wethouder, in 1823 tot lid der Provinciale Staten. In
1830, ofschoon gehuwd en vader, gaf hij !, ehoor aan de stem
der vaderlandsliefde, werd 2e luitenant bij het korps koninglijke jagers, buiten bezwaar van 's lands schatkist en nam deel aan
de krijgsbedrijven in Belgic, keerde na den tiendaagschen
veldtogt naar Ysselstein terug, werd in 1835 hoogheernraad
van het collegie van den Lekdijk boven dams, iii 1842
burgemeester te Ysselstein, in 1847 lid van de Gedeputeerie
Staten van dit gewest, doch bedankte in 1865. Hij was ridder
der orde van den Ned. Leeuw en overleed 20 Mei 1866 te
Ysselstein, in den ouderdom van 73 jaren.
Zie Utr. Courant n". 126.
STORCK (WIJNAND), te Amsterdam geboren, was daar
winkelbediende en overleed er den 26 Mei 1853.
Hij schreef:
De verrassing van Harderwijk. Rea oorvronkeltA romantisch tafereel tut de 11e eeuw. Arnst. 1837.
Jan de eerste, Graaf van Iloiland en zone togtgenooten,
een oorspronkelijk romantisch tafereel uit de 13e eeuw.
Awst. 1838.
Het beleg vun Steenwijk. Geschiedkundig vei It reel flit de
16e eeuw. Gron. 1841.
De Nederlanders bij Chattam, Hist. tafereel uit de 17e
eeuw. Dev. 1841.
Frie6land in 1570 of de Watergeuzen. Gron. 1842.
De Westfriezen in 1573. Groil. 1846.
Lotgevallen van een °Bleier in Holt. diens,. in het begin
der 10e eeuw. Gron. 1848.
STRATINGH (Dr. GOZEWIJN ACKER), den 25 Maart
1804 te Adorp (prov. Groningen), waar zijn vader Ever a rdus S t r a t i n g h predikant was, geboren, werd op zestion
jarigen leeftijd als student te Groningen ingeschreven, en
ofschoon de geneeskunde zijn eigeniijk vak was, legde hij
zich eater inzonderheid op de wis- ezr natuurkundige w etensehappen, gesehiedenis en oudheidkunde toe. Tweenaaal
28*
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werden de door hem geschreven antwoorden op akademische
prijsvragen bekroond ; ook verwierf hij met zijn vriend W e sterhoff den door de commissie van onderwijs in de provincie Groningen uitgeloofden eereprijs op de door hen vervaardigde natuurlijke historie der provintie Groningen.
Na
het verdedigen eener dissertatie de chinchonino, chinino

eorumque sedibus, inprimis sulphate chinini, Pharmaceutica
ae Therapeutica ratione consideratis, verliet hij (1828) de
hoogeschool en zette zich als doctor te Groningen neder ;
doch in 1830 werd hij in zijn voornemen om met ijver zich
op de praktijk toe te leggen en tevens zijne geliefde studien
niet te verlaten, teleurgesteld. Als officier van gezondheid
bij het eerste bataillon Groninger schutterij, maakte hij den
Belgischen veldtogt mede. Wedergekeerd deed de meer en
meer zich bij hem ontwikkelde lust tot het verkrijgen van
eene zooveel mogelijk naauwkeurige kennis van den voormaligen toestand van ons vaderland en in het bijzonder zijner
provincie en geboortestad, hoe Tangs zoo meer zijne studien
de rigting nemen tot de geschiedenis en oudheidkunde. Uitstekend bewerkte hij tot bevordering der kennis van den
vroegeren toestand van ons land en van die der ontwikkeling
van landbouw, waterstaat en dijkwezen, het boek Aloude
Staat en geschiedenis des Vaderlands (Gron. 1817-1851
3 dln.) en het met Dr. G. A. Ye nema in 1859 uitgegeven
werk: De Dollard of geschied- en aardrijks- en natuurkundige
beschrijving van dezen bodem der ECM& Voorts sehreef hij eene

verhandeling over de eerste bedijking van ons vaderland tot
wederlegging van eene daarover met Dr. Westerhoff strydende mening en andere kleinere geschriften.
In 1849 werd hij redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Gruno, waarin o. a. zijne verhandeling over den oor8prong van de count en het wapen van Groningen, en later mederedacteur der Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde
van Groningen, waarin vele belangrijke opstellen van zijn hand.
Ook nam hij, op vergevorderden leeftijd, deel aan de commissie
tot oprigting, regeling enz. van een provinciaal museum van
oudheden. In de laatste jaren zijns ,levens verliet hij geheel
en al de praktijk, doch gaf (1842-1865) in eenige vakken onderwijs in de landhuishoudkundige school te Haren.
Met Mr. H. O. F e i t h gaf hij eene Aardrijks- en geschiedkundige schets van den toestand der provincie Groningen, en
bezorgde met dezen de Kronijken van Emo en Menko. Hij
overleed den 22 October 1876.
Mr. H. 0. F e i t h gaf zijne levenschets in Levensschetsen
der Maats. van Ned. Letterk. 1877 met een lijst zijner uitgegevene geschriften.
Zie ook Huberts; Brinkman.
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STUART (ABRAHAM BENJAMIN COHEN), zoon van Jame S
Cohen Stuart en Petronella Wilhelmina Stuart,
den 17 Maart 1825 te 's Rage geboren, bezocht het gymnasium
aldaar en vervolgens de akademien te Leiden en te Delft,
waar hij zich op de studie der inlandsche talen, vooral op
't Javaansch, onder Taco Roord a toelegde. Na in 1846
het ambtenaars examen te hebben afgelegd, vertrok hij naar
Java, waar hij toe werd gevoegd aan Wilkens en Winter
te Soerakarta, ter verlichting in hunne werkzaamheden,
wat betreft de vertaling van een gedeelte der wettelijke verordeningen in het Maleisch en Javaansch, en in 185] werd
bepaald, dat hij zich te Soerakarta zou blijven ophouden tot
voortzetting zijner studien in de Javaansche en Kawi talen.
Reeds voor dien tijd had Cohen Stuart het geringe aantal bruikbare geschriften over Javaansche taal- en letterkunde
met een voortreffelijk werk, namelijk Geschiedenis van Baron
Sakenclber verrijkt. Tijdens zijn verblijf te Soerakarta bewerkte hij zijne opmerkingen over de poezie en de poetische
taal der Javanen en de toevoegsels op het nog zees gebrekkige woordenboek van Gericke-Roorda en de Maleische
vertaling der Algemeene bepalingen van wetgeving, van de
twee eerste hootdstukken van 't Reglement op de rechterliike
organisatie, de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering onder de inlanders op Java en verzamelde hij bouwstoffen voor zijne klassieke uitgave van de Brdtd Joedd, die
in haar geheel in 1860 verscheen. Ook schreef hij over de
eene aanteekening
.Mahomedaansche tijdrekening op Java,
over de Woekoe's of astrologische werden; Nieuwe Bijdragen
tot de kennis der Mahomedaansche tijdrekening in den Indischen Archipel; over een eeuwigdurende kalender ; eenige
opmerkingen en bedenkingen naar aanleiding van de proeve
tot opheldering van de gronden der Maleische spelling, door
W. Robinson, uit het Engelsch door E. Netscher ; Ontwerp
Ook
van een Maleisch woordenbock door H. von Dewall.
was hij redacteur van den Javaanscien almanak van de
jaren 1854-1872. Van 1860-1862 was hij in Europa en
maakte zich dat verblijf ten nutte om te Louden onderzoek
in te stellen naar de aanwezige handschriften en papieren,
betreffende de Nederlandsche overzeesche bezittingen. In
Indio wedergekeerd, vestigde zij zich weder te Soerakarta,
doch maar voor eeu korten tijd. Weldra verhuisde hij naar
Batavia, waar hij in verschillende commission benoemd werd
en hew andere werkzaamheden werden opgedragen. In weerwil daarvan vervaardigde hij verscheidene geschriften, hoezeer
alle van geringen omvang: ook leverde hij verscheidene boekbeoordeclingen en opstellen, betrekking hebbende op Javaansche taal-, geschied- en oudheidkunde.
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Eer C o h en S t u art in 1871 voor de tweede maal Java
verliet, belastte hij zich met een werk dat eerst na eenige
jaren en dan nog wel onvoltooid het licht zon zien, namelijk
de Kawi-oorkonden waarmede hij zich ook te Leiden bezig
hield. Gedurende de vier jaren, die hij daar vertoefde verrijkte hij de Bijdragen voor taal-, land- en volkenkunde met
vele belangrijke stukken en stone hij A. C. Vre e de bij
met de voortzetting van het door Roorda's overlijden onvoltooid gebleven Javaaneek-Nederlandsch Handwoordenboek.
In 1875 sclieepte bij zich voor de derdemaal naar Java in,
wear hij den 4 Februarij 1876 overleed.
Prof. K ern schreef zijne biografie voor de Leveraberigten
der Metals. van Nederl. Lette•k., met bijvoeging eener naauwkeurige lijst zijner uitgegeven geschriften.
STUERS (KoLoNEL DE), in 1781 te Roermond geboren,
trad, 17 jaren oud, in dienst der Bataafsche republiek en
werd als kadet op de school te Zutphen geplaatst. In 1809
maakte hij, als luitenant der garde van koning Lo de w ij k
Napo I e o n, den veldtogt mede tegen de Engelschen. In
1817 werd hij luitenant-kolonel in Nederlandschen dienst,
en later I< °keel der 16e afdeeling infanterie. Na de omwenteling van 1830 hood het voorloopig bewind hem den rang
van generaal aan, dock hij weigerde zijn eat te schenden.
Het yolk wreekte zich hierover door zijn huis te plunderen.
Hij moest vluchten en liet al wat hij bezat achter, behalve
het vaandel van zijn regiment, dat hij van den stok nam en
om zijn ligehaam bond. Na bet sluiten van den vrede begaf hij zich naar 's Hage om het vaandel aan den Koning
ter hand te stellen en hem tevens zijn ontslag te vragen.
Hij overleed te Yperen den 9 Januarij 1866.

Zie N, Rotterd. Courant 17 Jan. 1866.
STYRUM (ADoLF GELDER Graaf van LimBuRG), bleef in
1696 als generaal voor Maastricht. Hij liet geen kinderen na.
STYRUM (ALBERTUS DOMINICUS Graaf van LIMBURG), den
2 Maart 1725 geboren, werd kolonel der infanterie en komt
mandant van Arnhem. Hij overleed den 1 April 1776 en
werd te Borcolo begraven. Zijne vrouw Elizabeth Gr at ama Say e r te 's Bosch den 4 November 1 i 20 geboren, overleed den 15 Junij 1780.
STYRUM (FREDERIK THEODOOR ERNST Graaf van LimBURG), zoon van Frederik Willem en Theodora Amelia, baronesse van Co ehoor n, den 29 Mei 1747 te Leeuwarden geboren, was in 1797 kolonel-kommandant van de
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Friesclie garde, verliet den dienst bij het inrukken der Franschen in zijn vaderland. Hij huwde eerst J o h a n n a S pr e e
en Wilhelmina van der Haer. Hij overleed den 21
October 1808.
STYRUM (FREDERIK WILLEM Graaf van LIMBURG), oudste
zoon, luitenant-admiraal van Friesland, Groningen en Ommelanden, erfbaanderheer van Gelre. Hij bezat Borculo, huvvde
Lucie van Ay 1 v a, en overleed in 1722. Zijne kinderen
waren Otto Christo ff e 1, kolonel der ruiterij, die sneuvelde
in 1673, George Albert, kolonel der infanterie, den 21 Junij
1690 in den slag bij Fleurus gesneuveld, gehuwd met E 1 izabeth Philippine van Boekelaer in 1692 teLonden
gestorven.
STYRUM (FREDERIK WILLEM LOUIS GASPARD Graaf van
LIMBURG), zoon van Frederik Theodoor Ernst, werd
den 7 December 1774 geboren, was luitenant-generaal, kommandeur van de orde van den Nederlandschen Leeuw, lid
der ridderschap van Friesland. Hij overleed te 's Hage 1868.
STYRUM (HERMAN OTTO Graaf van LIMBURG), zoon van
Joes t, Graaf van Limburg Sty rum, Baanderheer van
Bronkhorst, Heer van Styrum, Wisch, Borculo en
Ghemen, en van Maria Gravin van Schauenborg. Hij
was luitenant-generaal der kavailerie en overleed te Bergen
op Zoom, 7 October 1644. Hij was gehuwd met M a r g aretha Baronesse van Spies.
STYRUM (LEoPoLD Graaf van LIMBURG), broeder an
Samuel John Graaf van Limburg Styrum, den 12 Mei
1758 geboren, was generaal der infanterie, gouverneur van
's Hage, lid der ridderschap van Holland, Grootkruis der
Militaire Willemsorde en in 1813 en 1814 een der bevrijders
van het vaderland. Hij huwde eerst T h e o d o r a O d i l i a
Carolina Louise, baronessevan der Does vanNoordwijk, geboren 12 April 1758, overleden in Mei 1793, ten
tweede Maria J a co h a van S t y r u in geboren 4 Januarij
1768 te 's Hage. Hij overleed den 25Junij 1840.
,

-

STYRUM of STYRUM BRONKHORST (OTTO Graaf van
Luvistalo) den 27 Augustus 1679 geboren, werd luitenantgeneraal der ruiterij en huwde Elizabeth Charlotte,
Gravin van Dohn a.
STYRUM (OTTO ERNST GELDER Graaf van LIMBURG),
zoon van Albertus Dominicus Graaf van Limburg
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Styr u m, den 29 December 1752 te Leeuwarden geboren,
was luitenant-generaal, gouverneur van Leeuwarden, lid der
ridderschap van Groningen en ridder van de orde van den Ned.
Leeu w. Hij overleed te Leeuwarden den 21 Julij 1826,
zijne vrouw Marie Alb er t i n i baronesse van M a n e i 1, in
1773 geboren, in 1850 te Utrecht overleden.

-

STYRUM (SAMUEL JOHN Graaf van LIMBURG), broeder
van den vorige, den 11 Februarij 1754 geboren, was generaal-majoor, lid der Eerste Kamer, lid der ridderschap van
Gelderland, ridder van de orde van den Ned. Leeuw. Hij huwde
Johanna Sara It eyns t, in Mei 1837 gestorven. Hij
overleed den 20 Julij 1824.
Farniliepapieren.
SWAVING (J USTUS GERARDUS),

den 6 Julij 1784 te Naar-

den geboren, zou eerst voor predikant worden opgeleid, doch
daarin geeit lust hebbende ging hij in zeedienst, raakte met
de overgave der vloot van St o r y in Engelsche gevangenschap en ging op de Oranje-vloot over. In 1801 in Nederland gevangen genomen, werd hij kort daarop ontslagen en
als klerk op het bureau van Conversie der Nat. Schuld te
's Hage aangesteld. Van daar ging hij naar W.-Indic, werd
er planter en trad er in 't huwelijk. Na den dood zijner vrouw
wilde hij naar Engeland, doch kwam na allerlei lotgevallen
te Santa-Cruz, ging van daar naar New-York, een schip dat
hij naar W.-India bevracht had, leed schipbreuk bij St. Domingo. Kort daarop leed hij nogmaals schipbreuk op de
Babama-eilanden, kwam in Indic terug, verkocht zijne plantagie en werd winkelier. Nu ging hij falliet, trok naar Baltimore, waar hij weder gevangen werd, ontsnapte in 1812 en
keerde naar Nederland terug, leed schipbreuk op de kust en
werd als smokkelaar gevangen genomen. In vrijheid gesteld, nam
hij dienst onder de gardes d'honneur van Napoleo n, desserteerde in Beijeren, werd.tot 2e luitenant bij het Oranje-legioen

aangesteld en ging als kwartiermeester naar Delft. Daar
werd hij weder gearresteerd, ontvluchtte in de kleederen
zijner vrouw (eene J3elgische dame), kwam in Engeland en
reisde van daar naar de Kaap de Goede Hoop, waar hij
translateur van bet geregtshof te Kaapstad en later officier
van justitie werd. Hij overleed den 26 Jan. 1835.
Hij heeft verschillende werken geschreven en onder deze zijn
Reizen en lotgevallen. Dordr. 1827.
:

Offer aan de lijdende onschuld op zijne vlugt uit Delft,
een uittrekiel van zijne tnilitaire loopbaan. Dordr.
1827.
Tienjarige tnilitaire loopbaan. Dordr. 1830.
zOnde
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Zonderlinge ontmoetingen en wonderbaarlijke lotverwieselingen na zijn vlugt uit Delft. Dordr. 1830 m. portr.
Zie Hub erts; Bri nkman; Muller; Cat. v. portr.

SYPESTEIJN (Jonkr JAN WILLEM VAN), zoon van Co rnelis Ascanius en Cornelia, A nna Druyv esteijn,
werd den 8 October 1816 te Haarlem geboren, in 1832
kadet voor het wapen der genie op het Kon. Instutuut te
Medemblik, in 1836 tweede luitenant bij de genie, in 1842
in zijnen rang bij het Ministerie van Kolonien geplaatst. Te
's Hage gevestio,d, wijdde hij zich aan historische oncierzoekingen en trad in 1849 als schrijver op. Hij gaf toen Bij-

drage voor de geschiedenis van het Nederlandsche artillerie
korps Geschiedenis van het eerste opgerichte regement
hussaren en in 1852 als tegeuhanger van dit
werk : Geschiedenis van het regement Nederlandsche rijdende
artillerie. Ook dagteekent vain dit jaar zijn leven en karakter
In
van Graaf Du Monceau, oud-maarschalk van Holland.
1850 gaf hij gezamenlijk net zijn wapenbroeder J. P. d e
B o r d e s in het licht : De verdediging van Nederland
1672-1673, in 1860 het leven van Coehoorn, in 1863 Nederland en Brandenburg in 1672 en 1673. Nagenoeg gelijktijdig met het uitkomen van dit geschrift werd hij (1
Febr. 1863) onder den staatsraad G r o e n v an P r i n s ter e r,
met bet toezicht op 's Konings huis-archief belast. Tevens
werd bij uit den band, die hem aan het departement van
oorlog verbond, doch reeds sedert zijne benoeming tot kapitein der genie (1856) eenigszins losser was geworden , ontslagen en tot kamerheer in buitengewonen dienst benoemd.
De sehat ten in het huisarchief des Konings gaven hem aauleiding tot schrijven van Geechiedkundige Bijdragen, waarvan
in 1864 en 1865 drie afleveringen het licht zagen. Hij was
ook een der ijverigste medewerkers aan dit woordenboek.
Ook scbreef hij in den Spectator en het Vaandel. Hij was
ridder van verschillende orders, lid en later secretaris van
bet Kon. Instituut van ingenicurs, en overleed te 's Hage
den 28 Februarij 1866.
Zie Levenaber. der Maats, van Ned. Letterk.

1869; Gids 1866, II.

193; Huberts enz.

SYPKENS (ELTJO REYNOLD), te Amsterdam den 13 April
1808 geboren, was eerst fabrikant, doch leefde later zonder
beroep. Hij overleed te Ysselstein 3 Oct. 1872.
Hij schrcef:
De volkegeest van 1830 en 1831 herdacht. E'en woord ter
gelegenheid van het tang op te rigten gedenkteeken ',Het
metalen Kr uis" Arnst. 1856.
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Blikken op de Buyters standbeeld. Beschouwingen over
Neerlands zeewezen, in verband met zijn bloei en grootheid.
Amst. 1858.

Engelands weerbaarheid ten opzigte zOner seherpschuttersvereeniging der Nederlandsche jongelingschap ter voorbeeld
aangewezen. Ben woord van ernst aan de Nederlandsche
natie.
Vaderlands protest tegen de meening van een deel der
volksvertegenwoordigers geuit in de af'deeling der Tweede
Kamer van de Staten-Generaal, naar aanleiding van het
onderzoek over de begrooting van oorlog. Hoofdstuk VIII.
Zie Huberts; Brinkman.

T.

TEENSTRA (MARTEN DouwEs), den 17 Septewber 1795
op het Ruigezand geboren, bekleedde eerst gouvernements
betrekkingen in Suriname, was later Oost-Indisch ambtenaar,
en overleed 29 October 1864 te Ulrum.
Hij gaf in 1851-1863 te Groningen een Landhuishoudkundige Almanak en met T. F. Uilkens een Tijdschritt
voor land- en tuinbouw in het licht.
Voorts schreef hij
De vruchten mijner werkzaamheden gedurende 9nijne reizen

over de Kaap de Goede Hoop naar Java en terug over St.
Helena naar de Nederlanden Gron. 1829. 2 dln.
De Nederlandsche Trest-Indische eiianden. Amst. 1838.
2 st. m. pl.

Volksverhalen en legenden van vroegere en latere dagen,
uit meest Nederlandsche schrijvers en mondelinge
mededeelingen verzameld. Gron. 1840.
De Negerslaven in de Kolonie Suriname en de uitbreiding
des Christendoms onder de Ileidenen in de Kolonie Suriname,
toegewijd aan alle philanfropen. Amst. 1844.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche
bezittingen voor beschaafde lezers, uit de beste bronnen en
eigene ervaring in 0. en W.-Indie geput. Gron. 1846--49.
Mentor, de getrouwe leidsman en raadgever voor landververtrekken. Gron.
huizers, die naar Noord-..elinerika willen
1850.

De kinderwereld. Ernst en Luim.

Gron. 1853.
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Vlugtige beschouwingen van de hedendaagsche slavernijktvestie in Nederland. Amst. 1856.
Zie Hu b e r ts, enz.
TELTING (ALBERTUS), den 11 October 1803 te Franeker
geboren, promoveerde te Groningen in de regten en zette
zich in 1826 als advokaat te Leeuwarden neder, verdeelde
er zijn tijd tusschen de regten en de letterkunde en was een
ijverig lid van het geschied- en dichtkundig genootschap
Constanter en van het .Friesch Genootschap van geschied-,
oudheid en taallcunde, waarvan hij sedert 1830 secretaris was.
In 1830 trok hij als 2de luitenant der mobiele schutterij
naar de grenzen, en werd, na zijne terugkomst secretaris
zijner geboortestad. Van 1843-1848 was hij lid van de
Tweede Kamer en even na zijn verkiezing kantonregter van
het kanton Harlingen. Hij overleed te Franeker 17 September 1863.
Behalve vertalingen en bijdragen zoo in poezie als in proza
in verschillende Friesche en Groninger Almanakken, de Vrije
Fries enz., bewerkte hij voor de Levensberigten der Maats.
van Nederl. Letterk. die van Mr. Daam Fockema en van
Mr. Albertus Deketh : ook gaf hij een feestrede getiteld : De
Maatschappij tot Nut van '1 emeen een christelifife instelling.
Franek. 1834.
Zie Levensber. d. fflaats. v. Ned. Lelterk.

1864 H n ber t s.

TERWEN (JOHANNES LEONARDUS), den 10 Februarij 1816
te Dordrecht geboren, bekleedde eerst de post van hoofdonderwijur eener bijzondere school voor jongens, later die
van leeraar aan de Latijnsche school te Gouda, waar hij den
9 December 1873 overleed.
Hij schreef:
Etymologisch Ilandwoordenboek der Nederduitsche taal of
proeve van een geregeld overzigt van de afstainming der
Nederduitsche woorden. Gouda 1864.
Onder het pseudoniem van Leonard gaf hij, tusschen
1851-1863, kleine geschiedkundige deels vertaalde, deels
oorspronkelijke opstellen in het licht, b. v. Afstand en kloosterleven van Karel V ; De bode van .Kizer Hendrik, II"
voor Paus Gregorius VII te Canossa ; De strijd tusschen
Bonifacius 17111 en Philips der Schoonen.

Attila Koning der Hunnen.
Bet koningrtjk der Nederlanden, voorgesteld in een reeks
van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven door J. L. Terwen.
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Hij vertaalde met P. van Hinloopen Labberton:

De algemeene geschiedenis van T. C. Schlosser. Rott. 1855.
van alle volkeren.
Het Ilandwoordenboek der Mythologie
Utr. 1856 enz.
THORBECKE (Mr. JOHAN RUDOLPH) werd den 15 Januarij
1798 te Zwolle gehoren. Van der jeugd of wijdde hij zich
aan ernstige studien; hij woonde van 1815-1817 de akademische lessen bij aan het Athenaeum 111ustre te Amsterdam,
en vervolgens tot 1820 aan de hoogeschool van Leiden, waar
hij tweemaal de gouden medaille voor zijne beantwoording van
uitgeschreven prijsvragen verwierf 41. Nadat hij in 1820, na
verdediging eener dissertatie de Casinio Pollione, den graad
van Mr. in de beide regten had verkregen, bezocht hij gedurende
een paar jaren Duitschland, waar hij zich met de studie der
wijsbegeerte vertrouwd maakte. Na voor een korten tijd in het
vaderland te zijn teruggekeerd, bezocht hij op nieuw Duitschland en opende te Giessen, als vrij hoogleeraar, een akademischen cursus ; hij begaf zich daarna mar Gottingen, waar hij
van zijne wijsgeerig-geschiedkundige kennis blijken gaf o. a.
door zijnen brief aan den Hoogleer Eichhorn: Heber der
organischen Charakter der Geschichte en als beoordeelaar in
In
het beroemde tijdschrift
GOttinger gelehrter Anzeigen.
1824 keerde hij naar Nederland terug en deed zich ook hier
als schrijver kennen door zijne Bedenkingen aangaande het

Regt en den Staat.
In 1825 werd hij benoenid tot Hoogleeraar in de Staatkundige wetenschappen aan de Hoogeschool te Gent. Hij
aanvaardde die betrekking met eene rede over het onderwerp
der geschiedkundige wetenschappen. Ook in de hoofdstad gaf
hij lessen over de Staatkundige geschiedenis : de Statistiek, de
St aathuishoudkunde en hare versehillende toepassingen, en
wijdde zich toe, gelijk later to Leiden, meer en ineer aan do
beoefening vooral van die vakken, welke h,m vervolgeus als
volksvertegenwoordiger of als staatadienaar zoozeer to stade
zouden komen.
In 1829 gaf hij een geschrift uit : Over het bestuur van
het onderwijs en in het vorige jaar Bedenkingen over de hoo-

gescholen en het academisch onderwijs.
Na de gebeurtenissen in Belgie werd hij als Hoogleeraar
bij Leideus hoogeschool overgeplaatst en schrdcf hij zijn berocmd work over de verandering in het algdmeen, Stateristel*) Principiunz Philosophiae et ojiciorum exponature Ciceronis Operibus
Philosophicis. — Quaeritur in Dogniaticis oppugnandis, num quid inter
Academicos et Scepticos interfuerit 1 Quod si ita sit, quaeritur quidjuerit descraninis caussa ?

2
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(1831) *). De aard zijner
studign, de omstandigheden zelve bragten er Thor beck e
toe meer en meer in zijn studion het veld der staatkunde te
betreden. Reeds had hij vroeger een geschrift geleverd over
de erkenning der onafhankelijkheid van Belgie en in 1840
eene brochure geschreven Wat kan de dubbele kamer doen?
die veel besproken werd. Van grootere beteekenis waren zijne
iianteekening op de Grondwet, waarbij hij eene Proeve van
herziening der Grondwet voegde (1839). Hij was in 1840 ale lid
der dubbele kamer er op nit voor eene ruimere dan de toen
voorgedragen herziening tot stand te helpen brengen, en toen
dit mislukt was, was hij een der negen voorstellers van /tenth
verandering en bijvoeging in de grondwet", in December
1844. Niet alleen leed ook dit ontwerp schipbreuk, maar in
1846 werd hij door de provinciale Staten van Zuid-Holland
niet weder ter Tweede Kamer afgevaardigd. Bij de grondwetsherziening van 1848 werd bij (17 Maart) tot lid der
Staatscommissie benoemd met opdragt om den Koning een
volledig ontwerp van grondwetsherziening aan te bieden.
Grooten, zoo niet dan grootsten invloed heeft hij op die herziening uitgeoefend. Wat zijn hestuur betreft, driemaal was
hij Minister van Binnenlandsche Zaken, en men mag wel
zeggen de ziel van het kabinet van 31 October 1849 tot
19 April 1853, van 1 Februarij 1862 tot 10 Februarij 1866,
van 3 Januarij 1871 tot aan zijn dood. (In 1866 werd hij
tot minister van Staat benoemd.)
De voornaamste wetten door hem ontworpen en onder zijn
bestuur tot stand gebragt zijn : de kieswet, de provinciale
wet, de gemeentewet, die op het middelbaar onderwijs, op
het geneeskundig staatstoezigt. Krachtig werkte hij mede aan
de onderneming of voortzetting van een aantal groote openbare werken. Met onbezweken ijver op zijn gebied werkzaam,
deed hij zijne hand niet minder nadrukkelijk in het algemeen
beleid van 's lands zaken en de regeling van het raderwerk
des bestuurs gevoelen. Hij was, behoudens eigen oordeel,
zeer ingenomen met de lessen en het voorbeeld van Gij sbert Karel van HogendorpenmetdievanFalck,wiens
bescherming hij bij zijn eerste optreden ondervond. Van
van Hogendorp's Bijdragen bezorgde Thorbecke den
tweeden drill( en zijn eigene redevoeringen sluiten zich in
zekeren zin daarbij aan. In beider karakter en streven waren

sel sedert de Fransehe ornwenteling

I Onder de leervakken, waarin hij, behalve de reeds genoemde,
onderwees, behoorde de geschieden is van het Romeinsche regt en het
handelsregt, de konstitutioneele geschiedenis, de geschiedenis der wetgeving in Nederland, het administratief regt en de uitlegging der
grondwet.
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opmerkelijke punters van overeerikomst. Hij overleed te 's Hage
4 Junij 1872.
Er bestaat nog geene goed bewerkte biografie van T h o rbeck e, docb. Dr. T h. Ch. C. W ij nmalen: schreef Mr.
Johan Rudolf Tharbecke, eene bibliographic voor de Levensberigten der Maats. van Letterk. 1875, waarin de werken en
nagelaten handschriften en de bronnen, tot 1875 over T h o rb e ck e verschenen, worden opgenoemd.
Zie Huberts.
THOUARS (GEORGE ANNE OfIRISTIAA.N WILLEM Markies de),
afstarnmeling eener aanzienlijke Fransche familie, die zich op
het landgoed Singrave te Denekamp in Overijssel had gevestigd,
werd deii 13 Juni 1807 geboren. 'risen de familie in verval
was geraakt, werd hij page bij Koning Will e m I, in 1832
officier bij (le 18e afd. infanterie en in 1836 wegens wangedrag uit de dieust ontslagen. In 1846 aangeklaagd wegens
laster tegen J. Bruin s, kantonregter to Ommen, in een
gemengd berigt in de Zierikzeesche Nieuwsbode, werd hij in
ziekelijken toestand van Heemse in Overijssel naar Zierikzee
gevoerd en op dies togt net groote gestrengheid behandeld.
Veroordeeld, kwam hij in appel bij het hof van Zeeland,
vond het raadzaam het vonnis niet of te wachten en week
naar het Hanoversche, waar hij in 1850 overleed. Hij beoefende de dichtkunst. Zijne uitgegeven werken worden in
het Biogr. Woordeb. van Huberts, Elberts en van den
B r a n d e n Afi. X en XVI en bij Brinkman opgegeven.
THIJ M (JOANN ES FRANCISCUS ALBERDINGK), toonkunstenaar,
den 22 October 1788 te Amsterdam geboren, koopmati en fabrikant aldaar, was inedearbeider aan het spectatoriaal tijdschrift
van Anton Cramer, De Arke Noacli's (1827). De muziekbeoordeelingen daarin en eenig mengelwerk in proza en verzen
zijn van zijne hand. Hij had Teel aan de stichting van Het
volmaakt akkoord, van de Maatschappij van Toonkunst, van het
muziekkollegie der R. K. Fransehe Kerk en van het Genootschap Vriendschap en Toonkunst. Hij huwde Catharina
T h ij m en overleed in zijn geboorteplaats, 15 April 1858.
Zie J. F. A. Thln, zijne ajkonist, zijn leven, zijn karakter m.portr.,
Huberts.

THUM (LAMBERTUS JOANNES ALBERDINGK), toonkunstenaar,
zoon van den vorigen, den 30 Sept. 1823 te Amsterdam geboren,
teerling van zijn vader en Bertelma n, was medewerker,
vooral wat het muzikale gedeelte betrof, aan den Spectator
(1843----50), aan ht t Album der Schoone Kunsten en aan
0. en N. Kerstliederen enz. Behalve eenige vlugscbriften over
muziek, gaf bij eene overzetting van:
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Le rdveil du peuple par Platon-Polichinelle, De Volksrevelje. Amst. 1852. Met eene voorrede van P a u w e 1 s
Foreestier, d. i. J. A. A. Th. Hij overleed. den 1 Dec. 1854.
Zie Feti s, Diction. des musiciens. Nouv. edit. de uit het werk getrokken Notice sur L. I. A. Thijm; Levensschets van L. J. A. Thum;
Hu berts.

TIL (HENDRIK NICOLAAS VAN), den 5 April 1798 te Deventer geboren, woond,- eerst te Zutphen, waar zijne vrouw
eene inrichting van onderwijs en opvoeding voor jonge jufvrouwen bad, was vervolgens in verschillende betrekkingen
werkzaam ; voorts arnbtenaar op het stadhuis te Zutphen,
eindelijk g-durende twintig, jaren hoofdsuppoost aan het Walenweeshuis te Amsterdam, waar hij 3 Junij 1872 overleed.
Hij schreef

Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche
mannen van vroegeren en lateren tijd. Utr. 1841. 1850 2e dr.
Galerij van belangrijke Nederlandsche vrouwen van de
vroegsie tijden tot op onze &Nen. Nijmegen 1843. m. pl .
Tafereelen ?:it de Nederlandsche geschiedenis en levensbeschrijving vaq groote en devgdzaine mannen tot vorming en
navolging vow. de jeugd. Dev. 1815.
Wat een grootvacler aan zyne kleinkinderen vertelde:
Illededeelingen, tafereelen en schetsen. Leid. 1868.
Voorts verschillende kinderwerken, schoolboeken, enz.
Zie Huberts; Brinkman.

TIMMER (HENRIcUs), den 2 Maart 1791 te Westerbork
geboren, was predikant te Garnwerd en Oostum. Hij overleed
aldaar den 6 Nov. 1870. Hij gaf, behalve een Handleiding tot de kennis van den aardbol en die van onze
0. I. bezittingen, uitgegeven door de Maats. tot Nut van 't
Algemeen.
Proeve eener theoretische en praktische menschkunde. Gron.
1830-1831. 2 dln.

Zamenspraken van wader Reinhoofd met zijnen zoon over
de oorzaken der godsdienstige dweeperij in Nederland.
Gron.
1834.

Verhaadelinq over de zonderlinge uitwerkselen der menschelijke verbeeldingsl .racht en acht zamenspraken van de
familie Groenhof Gron. 1837.
Het Idealisme of de lichtphilosophen der ZIZe eeuw
irc betrekking tot het Christendom beschouwd en van het
standpunt der christelijke openbaring en de ervarings wijsbegeerte wederlegd. Gron. 1846.
Zie Huberts; Brinkman.

TOURS (BARTHoLomEus), won van den volgende, beroemd
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organist en violonist, den 10 Augustus 1797 te Rotterdam
geboren, leerling van H um m e r t en D a h m e n, organist
der Nieuwe- en na het overlijden van J. Robbers der St.
Laurens Kerk te Rotterdam.
Zie Gregoir.
TOURS (JACoB), in 1759 te Rotterdam geboren, werd
voor den handel opgeleid en begon op 16jarigen leeftijd zijne
muzikale studie onder tie organisten Br u y n i n k h u ij z e n en
M. J. Robbers te Rotterdam. Hij was van 1785 tot 1791
organist te Maassluis, vervolgens na Bruyninkh uij z e n
organist der St. Laurens Kerk te Rotterdam. Hij schreef
vele werken, o. a. de PsalmenDavids voor orgel en piano,
met praeludien en interludien, een concerto, vele Bonaten, variation en fantasien voor de piano een symphonie, Brie ouverturen, een cantate (De Hoop der Zaligheid)
een Te Deum, een menigte conpositien, die in handschrift
zijn gebleven. Hij overleed den 11 Maart 1811.
Zie Gregoir.
TUYN (JAN ANDREAS), een der beste tenors in Holland,
den 25 Maart 1816 te Amsterdam geboren, was leerling van
J. Bertelman, Geraldi en van Bandorali,teParijs,werwaarts hij zich in 1839 begaf. Hij liet zich met goed gevolg
in al de steden van Holland hooren, bezocht de voornaamste
van Duitschland, waar hij zeer werd toegejuicht. Hij
zong aan het hot van Saksen, wear prinses S o p hi a der
Nederlanden hem een brief van aanbeveling gaf voor dat te
's Hage. In 1842 'doorreisde hij Holland en werd overal
met veel geestdrift ontvangen. Hij overleed te Amsterdam,
den 29 December 1855.

Zie Gregoir.

V.
VERHUEL (CIIRISTIAAN ANTHONY), den 7 April 1760 te
Doetinchem geboren ; van zijn vroegste jeugd werd hij voor
den zeedienst bestemd, en deed, elf jaar oud, reeds zijn eerste
zeereis. In den slag van Doggersbank was hij lste luitenant
aan boord van den Admiraal-Generaal, gecommandeerd door
den kapitein van K i n g s b e r g e n, werd reeds in 't begin
van het gevecht door een splinter aan het. been gewond,
kwam niettegenstaande de erustige verwonding, waarvan de
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gevolgen hem door geheel zijn leven bijbleven, zoodra hij
verbonden was, weer op het dek, en verliet zija post niet
tot het einde van den strijd.
Bekend alS een der kundigste officieren van bet corps, zag
hij zich reeds op 23jarigen leeftijd bevorderd tot kapitein
ter zee. Vertrouwd met een zending naar de 0. I. trad
aan de Kaap de Goede Hoop in het h'iwelijk met de weduwe
Rademaker, geb. Bosch. Eenige jaren later, • in 1789
werd hij met den kapitein V a i l l a n t (zie op Jan O l p h e r t
Vaillant) wederom met een hoogst belangrijke zending voor
onze 0. I. bezittingen belast, welke vier jaren duurde.
Bij zijn terugkomst verkeerde hi in de maand Julij 1794
in groot gevaar van in een hevigen storm te vergaan voor
Petten; hij liet zich, niettegenstaande hij ziek was, op het dek
dragen, deed de masten kappen en behield het schip door
zijn doeltreffende maatregelen, dat hoewel als wrek, b‘iiten
aller verwachting nog behouden door het schip van kapitein
V a i 11 a n t binnen gesleept werd. Tegen het einde van (lit
jaar werd hij benoemd tot adjudant van den luitenant—admiraal van Kinsb erg e n, commandant en clef ran de geeheele Hollandsche zeemagt. Om zich aan de revol tionaire
bewegingen der volgende jaren te onttrekkee, vroee; hij lidn
ontslag uit den zeedietist, verliet het land en bleef anelwelcos
tot 1802. Onder Lodewijk Napoleon werd hij staatsraad en daarna minister-plenipotentiaris bij bet hot van
Spanje, alwaar hij van veel dienst was voor de belancren van
den Ilollandschen handel. Met de troonsverandering verliet
hij Spanje, en leefde buiten betrekkingen tot 1810, toen 1i ij
voor Gelderland lid werd van het Wetgevend Ligchaam.
Meermalen zag hij zijn naam gebragt op de lijst veor de
candidatuur van president. In deze betrekking bleef hij tot
1814, en in Parijs na de abdicatie des Keizers. In 1820
trad hij aldaar in een tweede huwelijk met mejuffrouw
_R e ij n ell, afstammeling uit een oud Engelsch geslacht. Hij
overleed 14 Maart 1832. Christiaan Anthony Ver
Hue 11 was commandeur der orde van de Unie, en Grootkruis der orde van Burgerlijke verdiensten van Wurternberg,
versierd met de medaille van Doggersbank.
►

Part. berigt.

VOOGT (WILLEM JACOB DE) werd te Nijmegen, waar zije
vader predikant was, geboren, ontving zijne opleiding in den
handel te Amsterdam en hielp later het assurantie kantoor
W ij sman en de V o o gt vestigen. Hij beoefende de vaderlandsche geschiedenis en vooral de muntkunde, waarvan
zijne Muntgeschiedenis der provincie Gelderland, over het
tijdvak van 1576 tot 1813, zijne bijdragen in de Revue de
2v
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la Numismatique Belge ; Bijdragen tot clti Nu;nismatiek van
Gelderland. le stuk. Arnhem 1867-1869. 2e stuk.
Aanteekeningen betrekkelijk de leg- or rekenpenningen van
de Geldersche Rekenkamer. Amst. 1869 ; zijne Bijdragen tot
de geschiedenis van de Munt der stall Nijmegen, in N ijhoff's Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en oudheidkande,
Nieuwe reeks, d. IV en V ; Aanteekeinngen betrekkelijk de
Nijmeegsche vroedschappen en znreerngs penningen. Amst.
1866 ; Geschiedenis van het Muniwezen der Vereenigde
Nederlanden. D. I. (Provincie Gelderland) Arnst. 1874 ten
bewijze strekken.
Hij overleed den 16 December 1875 te Allsterdatn, in 38
jarigen ouderdom.
Zie Levensb. van de Maats. van Ned. Letterk. 1877.
VRUGT (WILLEm. PASQEES DE CHAVONNES), den 23 Oct.
1798 te Amsterdam geboren. In het door den admiraal
Van K i n s b e r g e n te Elburg opgericht Instituut van onderwijs wetenschappelijk gevormd en ook voor de muziek
ontwikkeld, kwam Vrug t, in 1813, bij zijn vader, in zijn
geboortestad, op het kantoor. De beer Sundorf f, lldirecteur du college musical de Peglise francaise," te Amsterdam *),
zijn vriend en eerste leermeester, deed (33 op kerkelijke
feestdagen in de Mozes- en Adrons kerk ads solozanger in de
missen van Haydn, van Beethoven, H ummel en van
B r e e glansrijk optreden ; ook op de concerten van Felix
Meritis liet hij zich met den meesten bijval hooren. Na
Sundorff's dood voltooide Julius MilIer de toonkunstige opvoeding van den grooten tenor, die nu door beursen handelswederwaardigheden gedwongen werd het kunstpad
van den dilettant te verlaten om de groote kunstenaarsloopbaan in te slaan. Betooverend was de indruk door V r ug t s
stem en zang op ;het publiek te weeggebragt. Dit getuigt
zoowel de opbrengst van het concert in het jaar 1825 to
Amsterdam gegeven (een som van 9000 gulden) als ook de
geestdrift, die hij in de woelige dagen van 1830 en 31 door
de voordracht van ons volkslied wist op te wekken en waardoor zoowel de moed van menig vaderiander werd ontvonkt,
zoodat hij mode ten strijde toog, als een som van 2000 gulden werd bijeengebragt voor de huisgezinnen der in den strijd
voor Koning en Vi aderland gesneuvelden of ge wonden, zijnde
de opbrengst van een concert in den stadsschouwburg te
Amsterdam 2: egeven cn waarop V. zich liet hooren. In
1830 zong V. op het Pinkster-muziekfeest te Dusseldorp,
dat onder directie van F. Ries plaats vond, en in 1831

*) Te weten van de Katholieke Fransche kerk op de Boommarkt.
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ging onze beroemde tenor naar Duitschland op refs, concerten gevende te Bremen, Hamburg, Lubeck en Berlijn, waar
hij o. a. Spontini leerde kennen, die hem voor de opera
trachtte te winnen. In 1832 ging de tocht naar Brunswijk,
Hannover, Dresden en Weimar. In den winter van 1834
op 1835 gaf hij concerten in Friesland en Groningen, en in
de lente van 1835 reisde hij naar Lend n waar men in de
meeste concerten en soirees der booge aristocratie op zijn
medewerking hoogen prijs stelde ; hier trad hij op met of
nevens Moscheles, Herz, mevrouw Dulcken, Rubini
(met wien hij duetten zong), Paganini T h a lb e r g, G ri si
en den destijds jeugdigen Vieuxtem p s. In Juli 1835
keerde ST. naar Nederland terug ore deel te nemen aan het
groote muziekfeest der Maatschappij t. b. d. d. Toonkunst,
in de Ridderzaal te 's Gravenhage, waar hij zong in het
"Lobgesang" van Mendelssohn en een voor hem geschreven
tenor-aria voordroeg in den schoonen Psalm van J. H. L ub e c k. Verder verleende hij zijn medewerking te Utrecht,
in 1836, bij de viering van bet tweehonderdjarig bestaan
der Utrechtsche hoogeschool en, in 1839, in de residentie
ter gelegenheid van de huwelijksvereeniging van Kerning
Willem III met Haar Majesteit Sophia van Wurtembet7.
Met Erns t, den beroemden violist, gaf hij in datzelfde jaar
in drie rnaanden tijds 53 concerten. Voor 1837-40 had V.
met Felix Meritis een contract gesloten om zich op tien
concerten, van de twintig door haar te geven, te zullen doen
,

,

hooren.

Ook in bet buitenland liet onze meester-tenor zich omstreeks dezen tijd hooren, o. a. in 1837 op het Pinkstermuziekfeest onder directie van Men d e 1 s s o h n te Keui en
en in 1841 op een dergelijk feest te Aken, onder directie
van S p o h r. In den herfst van 1843 vertrok V. uaar Brussel, gaf in December van datzelfde jaar een soiree in het
Brusselsche Park, en bracht ook nog een vluchtig bezoek
aan Antwerpen, Valenciennes en Roubaix.
Ons vaderland mocht hem in 1841 en 42 in vereeniging
met Serval s, den koning der violoncellisi.en, (op de piano
begeleid door den beer Emile W a g n e r, uit 's Gravenhage),
bewonderen ; in 1844 en 45 maa -kte hij, met Willem Lub e c k, den beroemden violist, een kunstreis door onze pre vincien ; ook zong hij in 1848 te Amsterdam op het groote
muziekfeest in de Luthersche kerk.
V r u g t genoot veel eerbev, , ijzen en onderscheidingen. Op
jeugdigen leeftijd reeds werd hij tot eerelid van het koor
der Mozes- en Aiironskerk en van Felix Meritis te Amsterdam benoemd den 14 December 1829 schonk Z. M. Koning
29*
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Willem I hem den titel van "ha- en kamerzanger"; in
1841. viel hem de benoeming tot eerelid van het studentenconcert Sempre Crescendo te Leiden ten deel. Den 7 Oct.
1843 had wijlen Koning Willem II V r u g t benoemd tot
ridder der orde van de Eikenkroon, en hem, bij het klimmen
zijner jaren, een jaargeld toegelegd, waardoor hij, zingens
moede, Kahn op zijn welverdiende lauweren kon rusten. Doch
's vorsten kunst- en menschlievende bedoeliugen werden door
den dood verijdeld en zoo was de langzamerhand geheel
uitgeputte zanger verplicht om ten behoeve van zijn gezin
opnieuw tot de kunst zijn toevlucht te nemen. Nogmaals
gaf Itij concerten, en wel to Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht met den beroemden pianist T h a 1 b e r g, dien hij
reeds, zooals wij hierboven zagen, le Londen had leeren
kennen en die in 1847 Nederland bezocht. Hij was nu
langzamerhand over de halve eeuw oud geworden, en toch
werd hij gedwongen own nog tot zijn 60e jaar voort te arbeiden.
Den 24 April 1850 sloot V. als weduwenaar een derde
huwelijk, uit welken echt thans nog vijf kinderen, van de
zes uit dit huwelijk gesproten, in levee zijn.
V. heeft zijn handelsfirma alle eer aangedaan ; zijn vaderland belangeloos liefgehad en met zijn gaven gaarne gediend;
voor de lijdende menschheid bestendig groote offers gebracht;
zijn kuustbroeders steeds onbekrompen bijgestaan, en wanneer
hij zichzelven een verwijt had willen mater, dan had het
dit mogen zijn, dat hij voor anderen te veel en te weinig
voor zich en de zijnen heeft gedaan.
Hij overleed te Haarlem, den 5 Nov. 1873.
Zie Gregoir; Caecilia 1 Dec. 1873 ; L' Art du chant et l'dcole actuelle 1. 138 ; Albam door Dr. Wap, uitgegeven ten voordeele van het
Vrugths fonds,

W.

WESTERHOFF (Dr. REMBERTUS), zoon van P e t r u s
Westerhoff en Tjaardina de Cock, den 14 Maart
1801 op het eiland Wieringen, waar zijn vader predikant
was, geboren, werd van zijne jeugd of voor de geneeskunst
opgeleid, studeerde te Groningen, waar hij een prijsvraag beantwoordde (Detur accurata descriptio botanica vigenli aut

plurium plantarum in solo Groningano sponte et rirnul copiose
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provenientium, adiecta brevi earum historia, in qua elaboranda loci, in quo nascuntur, temporis anni quo fiorent et
usus inprirnis veconomili ratio habeatum)
en de gouden
medaille behaalle. In 1825 verkreeg hij den grand van med.
dr., na verdediging eencr dissertatie, getiteld
Botanicos

medica de quarundam plantarum in provincia Groningana
indigenarum usu °economic° et medico, waarna hij zich als
geneesheer te Warfum vestigde. De geneeskunde was wel
zijne hoofdstudie, doch hij legde zich tevens op den landbouw
en landhuishoudk unde toe en werd te gelijk met Dr. G.
Acker S t r a t i n g h op de vraag naar een leerboek over de
natuurlifte geschiedenis van de provincie Groningen bekroond.
In 1835 gaf hij met eene voorrede en een menigte aanteekeningen flit: Arend s, Natuurkundige geschiedenis der Noordzee,
en in 1844 het lit een geschied- en aardrijkskundig oogpunt
veel bevattend werk : de .Kwelder-kwestie nader toegelicht
in het licht. In 1864 verscheen zijne Twee hoofdstukken
uit de geschiedenis van ons Dijkwezen, met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid op de provincie Groningen en Friesland betrekkelijk. Met G. Rein d e r s beantwoordde hij eene door de Nederl. Maatschappii ter bevordering der Nijverheid uitgeschreven vraag betreffende meststoffen, waarvoor zi,j beiden het eermetaal ontvingen. Voorts
schreef hij eene redevoering ten betooge dat de beoefeuing
der landhuishoudkunde eene alleraangenaamste en allerbelangrijkste bezigheid is, die door den beschaafden Noord-Nederlander vooral thans meer dan ooit verdient behartigd te worden, in Tijdsch•ift voor het Onderdendanisch genootscliap ter
bevordering van Nijverheid 1, 11. Zijne rede over de kunstmatige vischteelt werd op last van Napoleon III in het
Fransch vertaald en in Frankrijk verspreid. Zeer uitgebreid
was zijne kennis van de vaderl. oudheden, waarvan vele belangrijke opstellen in de Bijdragen tot de geschiedenis en
oudheden der prov. Groningen en elders getuigeu. Werkzaam
was ook zijn deel aan de bevordering der maatschappelijke
belangen, getuige zijne verhandeling over de werking van
ooze belastingen op gezondheid in het welwezen der geringere
standen. Ruimer werkkring tot bevordering van het welzijn
van ons vaderland werd hem aangeboden door zijne verkiezing (1849) tot lid der Tweede Kamer der Staten Generaal,
waartoe hij telkens werd herkozen. De door hem gehoudene
redevoeringen waren steeds gericht tot bevordering van het
welzijn van bet vaderland. Hij overleed den 25 Maart 1874.
Zie Levensb. d. Meats. v. Ned. Letterk. 1875 ; Huberts.

WESTERMAN (WILLIAM MARTEN), d,,m1 18 September
1835 te Amsterdam geboren, in den handel van Blikman
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en S a r t or ins aldaar werkzaam, en later in die firma deelgenoot. Hij vertaalde kinderwerken uit het Engelsch en leverde bijdragen ire Andriessens Kinderen van den straatkunstenaar, in de Bibliotheek voor J'olksvoordrachten van
Hij was
M. W. Seheltema en in den Kindervriend.
redacteur van de Bato, Tijdschrift voor jongens. Amst. 1865
—72, en overleed in zijne geboortestad den 28 April 1872.
Zie Bat o; Hub e rt s, enz.
WICHERS (Jhr. Mr. WILLEM) werd den 21 Junij 1800
op den huize Hoogema prov. Drenthe geboren; hij volbracht
zijne rechtsgeleerde studie aan de hoogeschool te Groningen,
waar hij op 10 December 1823 tot doctor in 't Romeinschen hedendaagsch recht werd bevorderd en vervolgens de
praktijk als advokaat uitoefende. In 1824 werd hij benoemd
tot procureur bij de regtbank te Winschoten, en in 1827 tot
officier van justitie. In 1838 werd hij in dezelfde betrekking te Groningen geplaatst, in 1844 in den raad van state
geroepen, en een jaar later benoemd tot voorzitter der hooge
en militaire geregtshoven in Ned. Indie, terwijI hem tevens
de voltooijing der nieuwe wetboeken in die gewesten werd
opgedragen.
Hij vertrok derwaarts in Mei 1846. Juist twee jaren
later (1 Mei 1848) had te Batavia de gedenkwaardige plegtigheid plaats, dat de nieuwe Indische wetgeving van kracht
werd verklaard, en de regterlijke collegien naar de nieuwe
organisatie werden beeedigd en geinstalleerd. W i c h e r s
field bij die gelegenheid eene rede, welke te regt
voor een der merkwaardigste gedenkstukken van regterlijke welsprekendheid is aangemerkt. (Zie een verslag
daarvan in het Weekblad van het Refit, jaargang 1848, No.
934.) Het werk der Indische wetgeving, waarbij hij met
sehier oioverkomelijke zwarigheden te kampen had, heeft hij
door scherpzinnigheid en volhardende werkzaamheid ten einde
gebragt. In April 1849 in het vaderland teruggekeerd, mogt
hij niet lang van de gewigtige, door hem volvoerde taak nitrusten. De Koning, zijne hooge verdiensten op regten prijs
stellende, droeg hem den in die oogenblikken vooral zoo
moeijelijken post van minister van justitie op, dien hij, ofschoon zijne gezondheid toen reeds geschokt was, het van
zijnen pligt achtte te aanvaarden. Slechts weinige maanden
kon hij echter deze betrekking bekleeden. Zijne verminderde
krachten verpligtten hem zijn ontslag te verzoeken, hetwelk
hem in het laatst van 1849 werd verleend. Hij overleed te
Hage den 4 Maart 1853.
Den 1 Februarij 1828 huwde hij net vrouwe Hil l e g o n d a
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Adri a n a Feit h, uit welk huwelijk hij tiers kinderen ter
verzorging van zijne bemiude echtgenoot overliet.
Zie Weekblad van liet Regt, No. 14, 15, 10 Maart 1853; Gron. en
Prov. Gron. Couranten van 22 Maart 1853.
WISSEKERCKEN (GALLES VAN, ridder, heer van Couwerven, Vossemaer en Campen, uit een oud en aanzienlijk
geslacht, trad in dienst der Spaansche Nederlanden. Omtrent
den jare 1600, schrijft te Water, had hij zich naar Brabant
begeven, waar zijne nazaten door den Koning van Spanje tot
den staat van baronnen zijn verheven. Hij werd 13 September 1631 gedood in een geveeht tegen de krijgsrnacht der
vereenigde provincien. Hij is gehuwd geweest met Maria
Cats of van Cats, dochter van Willem Heer van Cap e 1 le en van Maria de Fonseca en liet drie kinderen na.

WISSEKERCKEN (WILLEM VAN), noon van den vorige,
den 8 Febr. 1616 geboren, trad in de orde der jesuiten
en maakte zich als dichter bekend door :
Vijitig-iaerige iubile-vreucht van de Edele, Zeden-rycke,
Godtvruchtighe Iouffrouw meiufvrouwe Magdalena van irissenkercken in Maeghdelijcke verbindtenisse met Godt van 't
jaer 1615 op Sinxen—dagh, ads dan den 7 Junii nu in 's
jaer 1664 op Sinxen—dagh desen 1 Junii. Vervat ende verriieuwt door danckbaere stichtinghe, troostighe devotie in de
kerck, van 't Professi-huys der Societeyt Jesu binnen Antwerpen. Tot Brussel bij Gieles Strijekwant, Boeckdrucker in de
Druckpersse. z. p. 40• met een uitslaande plant. Achter het
titelblad het ruitvormige familie-wapen van W i s s e k e r ck e n in houtsnede.
Zie Nobiliaire des Pays-Bas, T. I, p. 241; Suite du Supplement au
,

Nobil, p. 238-246; Smallegange, N. Cron. v. Zeeland, bl. 736; Te
Water, Aael. Zeil., voorr. bl. 76; Serrure, Vad. Museum, D. II, bl. 222.
WUBBEN (FREDERIK ALLARD EBBINGE), den 13 Julij 1791
te Deventer geboren, werd in 1810 verwalterscholtus en in
1811 maire der gemeente Staphorst. Na de revolutie van
1813 bleef hij de betrekking van hoofd van het plaatselijke
bestuur bekleeden en ontving eerst in 1851 zijn eervol ontslag als burgemeester. In 1833 werd hij heemraad van het
llde dijkdistrict in Overijssel en een jaar later notaris te
Staphorst. Ook was hij sedert 1845 lid der provinciale
Staten van Overijssel. Hij beoefende de geschied- en oudheidkunde, vooral van zijn gewest.
Behalve vele bijdragen in den Overysselschen Ahnanak
voor oudheid— en letteren, gaf hij in het licht :
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Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst, provincie Overijssel met eenige oudheidkundige bijvoegselen Gron. 1835.
Aant eekening en van Mr. Z. Ter Siege, vermeerderd met
ATalezingen en Bijvoegsels. Meppel 1859.
Geschiedenis van het beleg der stad Hassell in den jare
1657. Zwartsluis 1861.
Hij overleed den 26 Junij 187 4.
Zie Levensberi:qt der Maats. v. Ned. Letterk, 1876.

FISCHER

(JOHAN GERHARD FREDERIK VAN OVERMEER),

gewoonlijk geselireven hebbende Johannes Frederik
van Overmeer Fischer, zoon van Jan Wijer van
Over meer Fischer, burgemeester te Harderwijk en van
Hester Maria Evers, is den 28 Juli 1800 te Harderwijk
,9eboren en den 23 October 1848 te Antwerpen overleden.
Reeds op zeer jengdigen _leeftijd (vermoedelijk op 17jarigen
leeftijd) naar Ned. Indie gegaan zijnde, is hij van daar in
een ondergeschikte gouvernements betrekking naar Japan
vertrokken. Daar hij zich door bekwaamheid en ijver onderscheidde, klom hij spoedig tot den rang van eerste klerk aan
het etablissement op Decima. In 1822 op 22jarigeu leeftijd
deed hij een reis naar de hoofdstad van den Keizer van Japan. In 1825 werd hij pakhuismeester te Nangasaki na
gedurende twee jaren met de waarneming van die betrekking
te zijn helast geweest. In 1829 ontving hij een eervol ont.
slag uit die betrekking en kwam in het volgend jaar met
verlof naar Europa terug, zijne fraaije collectie Japansche
voor werpen en merkwaardigheden, die hij had verzameld en
gerangschikt, heeft het Nederl. gouvernement van hem aan,9;ekocht, vreeger geplaatst in de beneden zalen van het Maweitshuis, later oc ergebracht naar het Ethnographisch museum op den Vijverberg te Hage. In 1833 gaf hij, bij J.
u 11 e r & Comp. te Amsterdam in 4°. met platen, nit :
Btyarage tot de kennis van het Japansche .Rijk, door J. F.
van 0 v e r m e e r F i s c h e r, ambtenaar van Nederlandsch
Indie, laatst te Japan. In het te Haarlem uitkomende gesch•ift De Alg. Konst- en Letterbode, 1834 I, p. 283, komt
een verslag van Uit werk voor. Het words daarin hoog geprezen, ass een degelijke bron van kennis van het Japansche
rijk, terwijI druk en platen het tot een prachtuitgave maakten, the een goed geslaagde nationale onderneming kon genoeced worden in die dagen. Dit verslag is geteekend R. ...
In de Konst- en Letterbode 1834, II, p. 210 leest men, dat
de keizer van Rusland aan F i s c h e r, als schrijver van dat
werk, een met diamanten omzetten ring heeft geschonken.
In 1836 treffen w4 hem weder als postmeester te Batavia
aan, doch in het volgende jaar kwam hij weder met verlof
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herwaarts en in 1839 werd hij gepensioneerd. Waar hij later
gewoond heeft, is mij niet bekend. Ook weet ik niet of hij
te Antwerpen woonde, toen hij aldaar den 23 Oct. 1848 na
een kortstondige ziekte overleed.
Zooals bekend is, heeft de heer Do eff alles wat hij uit
Japan had medegebragt door de schipbreuk van het schip,
waarin het geladen was, verloren ; hetgeen jammer was, omdat
daarbij ook was een Japansch woordenboek in handschrift,
waaraan van Overmeer Fischer waarschijnlijk vroeger
ook had medegewerkt, en een groot gedeelte in klad of
afschrift schijnt bezeten te hebben. Dit klad of afschrift beeft
hij den Eoning aangeboden.
In J. H. Le vyssohn 's bladen over Japan ('s Gravenhage
geb. Belinfante 1852) leest men op bl. 168 daarover het
volgende
Van Over m eer Fischer had een Nederl. Japansch
Woordenboek aan den Koning ingeleverd en deze had het
aan het Instituut doen toekomen ; het is een afschrift
van den arbeid van den heer Doeff (zie den Tex in Het
Instituut 1841, p. 233); hierover ontstond een pennestrijd ;
maar Ovormeer Fischer erkende ten slotte bepaaldelijk, dat hij alleen aanspraak maakte op de verdienste,
dat hij 't handschrift bewaard en naar Europa overgebragt
had en ook de heer von S i e b o 1 d huldigde het regt van
den heer Doeff op een week, dat ten overvloede bleek door
de gemakkelijkheid, waarmede hij de ontbrekende letters aanvulde. (Zie het rapport van den heer administrateur van het
onderwijs voor 1831, in het Handelsblad van 22 Junij 1833
geplaatst.)
SCHOUMAN (Is AK), noon van den bekenden zeeschilder M a r t i n u s S c h o u m a n, te Dordrecht, den 29
Mei 1801 geboren, legde zich eerst, geleid door zijn vader,
op 't schilderen van schepen en zeal') toe, maar het bleek
al spoedig, dat hij meer aanleg had tot het niaken van portretten, waarin hij weldra groote vorderingen maakte. In
1826 zette hij zich te Delft seder, waar hij, onder medewerking van eenige kunstvrienden, een teekengenootschap tot
stand bragt, dat onder de zinspreuk van Tandem fit surculus
arbor, den 25 Januarij 1828 werd ingewijd. Gedurende 3
jaren gaf hij aldaar onderwijs in het handteekenen aan de
kadetten der artilleiie, maar in 1836 werd hij benoemd tot
leeraar le klasse in het handteekenen bij de Kon. Milit.
Academie te Breda, uit welke betrekkiug hij na eene reeks
van jaren zijn eervol ontslag kreeg.
In verschillende plaatsen van ons vaderland heeft hij met
veel succes portretten in olieverf vervaardigd, waaronder vele
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van hooggeplaatste personen, zoo in de kerk als in den
staat, maar bijzonder belangrijk is het schilderstuk, voorstellende eene episode it het beleg van de Citadel van Antwerpen. Het oogenblik is gekozen den 28 October 1830 en
stelt voor, den hertog van Saxen-Weimar door zijnen staf
gevolgd, aan den generaal baron Chass e, owringd door den
raad van verdediging, verslag komende brengen van de nitvoering zijner bevelen. Het stuk is op vrij groote schaal
bewerkt, en is thans een sieraad van het toevluchtsoord voor
invaliden op Bronbeek bij Arnhem.
Tot voor korten txjd tooiide de waardige man zijne bek waamheid en lust voor de kunst. De twee laatste stukken
zijn de levensgroote portretten van ds. 0. G. He ldrin g en
echtgenoot. Zijne bek waamheid werd door Z. M. Willem
II op prijs gesteld, die hem tot ridder der orde van de
Eikenkroon benoemde.
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NAWOORD.

Het is meer dan 25 jaren geleden, dat de Haarlemsche
uitgever J. 3. van Brederode het plan ontwierp tot een onderneming, die eene groote leemte in onze vaderlandsche letterkunde zou vullen en tevens aan eene lang gevoelde behoefte
voldoen, de uitgave namelijk van een Biographi8ch Woordenboek der Nederlanden, dat niet alleen korte levensschetsen van
beroemde mannen en vrouwen in alle vakken van kunsten en
wetenschappen, en van hen die als krijgslieden zoo te land
als tcr zee, zich verdienstelijk maakten, maar ook van degenen,
die zich minder onderscheidden, minder vermaard maakten,
maar toch op de dankbaarheid en hulde van tijdgenoot en
nageslacht aanspraak hebben gemaakt, zou bevatten. Pit plan
aan den Heer A. J. van der Aa te Gorinchem medegedeeld,
droeg niet alleen diens volkomene goedkeuring weg ; maar hij
liet zich door den ontwerper bewegen zich als redacteur aan
het hoofd der onderneming te plaatsen. Geleerden in alle vakken van kunst en wetenschap beloofden hunne medewerking,
een prospectus werd overal verspreid, en toen de belangstelling
van het publiek was opgewekt en eene gedurig toenemende
inteekening daarvan getuigde, in de dagbladen eene uitnoodiging aan alien gericht, die bijdragen tot dit werk konden of
wilden geven ; eene uitnoodiging die bij den aanvang van
elke letter herhaald werd.
Helaas ! deze verdienstelijke letterkundige mocht slechts een
klein gedeelte van dezen arbeid voltooien. Hij overleed reeds
in 1857. Zijn opvolger was de niet minder. verdienstelijke
K. J. It. van Harderwijk te Noordwijk, en toen deze ongeveer
3 jaren later overleden was, nam Dr. G. D. J. Schotel, toen
predikant te Tilburg, later te Leiden en thans te Dordrecht
woonachtig, de redactie op zich en mag thans het voorregt
smaken het werk, na een zwaren arbeid van bijna 18 jaren
tooid te zien. Wij herhalen een zwaren arbeid, want niet alleen ontsliepen in dien tusschen tijd vele medewerkers (waaronder het genoeg zij te noemen de heeren A. P. van Gro-

ningen, Jhr. J. W. van Sijpesteijn en Dr. J. J. Viotta) maar
de beloofde medewerking van vele anderen liet yank vergeefs
op zich wachten, tot eindelijk alleen de doorkundige boekhandelaar Eekhoff te Leeuwarden als medewerker overbleef en
de geheele last der bewerkin3 de schouders van den hoogbejaarden redacteur drukte. Slechts zeldzaam ontving deze bijdragen, maar des te meer werden klachten aangeheven van
hen, die de namen huiner ♦ ooroudexs, schoon zij geen of
weinige verdiensten hadden gehad, niet in het Woordenboek
vonden, en dat in weerwil der herhaalde uitnoodigingen in
de nieuwsbladen om bijdragen aan alien die hunne geleerdeu
of letterkundigen of voorzaten wenschten vermeld te zien. Van
velen mocht hij, inweerwil van dringend verzoek, geen inlichtingen bekomen, anderen weigerden ,hunne hulp tenzij de re dactenr zich naar hunne overtuiging voegde.
Doch in weerwil van deze en vele andere bezwaren, ook
ziekten en huisselijke rampen heeft hij het werk niet alleen
mogen voleindigen maar er ook een Bayvoegsel van tusschen
de jaren 1857 en 1878 overledene en van sommige in het
hoofdwerk niet vermelde mannen en vronw en van beteekenis
mogen toevoegen.
Niemand gevoelt gewis meer dan hij de onvolledigheid van
zijn werk; maar toch verdient het met alle recht niet alleen
hoogst nuttig — het gebruik dat er reeds binnen en buiten
Nederland van gewaakt is en wordt kan het getuigen —
maar eene hoogst belangrijke bron voor oo ze gesobiedenis
en letterkunde, die in den vreemde meer en meer gewaardeerd
worden, genoemd te worden. Men wag het ale het fondament
beschouwen van een groot gebouw waarop anderen kunnen
voort bouwen, een pendant van de menigte werken van dien
aard, die reeds Lang in alle beschaafde landen van Europa
zijn verschenen en nog dagelijks het licht zien.
Mochten zij, die het gebruiken, de gebreken goedgunstig
voorbijzien, ter wille van het vele goede en nieuwe dat er in
gevonden wordt, dan is aan den wensch van Redacteur en
Uitgever voldaan, terwij1 de eerste zich steeds sal bezig
houden met zijn exemplaar te verbeteren en aan te vullen
ten dienste van hen, die vroeg of laat, hunne aauteekeningen
op dit Woordenboek wenschen in het licht te geveu.
Augustus 1878.

