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WOORDENBOEK
DER

NEDERLANDEN,
Bevattende de Levensbefchrijvingen vas, womanize STAATSMAIkt
NEN, KRTGSIIELDEN , GELEERDEN in allerleije vakkem
van Wetemichappen DIGTERS , SCHILDERS en andere
KONSTENAREN:
EN VERDER,

Zodanige Fel:1'6nm, die door de ene of andere daad, zig beroemd
of aan den Vaderlande verdiemilelijk hebben gemaakt ; veelal verzeld van lizime Karakterfchetzen, zeldzame Anekdoten die men
onpartijdige beoirdeling
elders te vergeels zal nafporen
/sumer Daden, opoelling hummer Schriften, en aanwijzing der Will:ire-a welke van bun gehandeld hebben.
OPGEMAAKT,

Uit Handfchriften , een groat aantal van de bete
Schrijvers in verfcheideneTalen over die onderwerpen handelende, en medegedeelde Berigten.
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Met Pourtraitten.
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dat gene te vervaardigen, het vvelk't XI DM van dit
Werk uitmaakt, onder den tijtel van: Fort begrip,
of beredeneerd Register over het gantfche Werk enz.
Ook van dezen lastigen arbeld, genoot ik ene ruirne
beloning ; eensdeels door het genoegen met Welke het
door de bezitters van het Werk wierdt ontvangen;
en ten anderen i door het allergunfligst bericht, welk
'er in de Vaderlandfe Bibliotheek over werdt gegeven;
en het voor mij al te vleijend oirdeel, welk de Schrij.
vers der Boekzaal van 1796 bl. 212-281 'er over
velden ; getuigende zij daar van onder anderen:
.55 Deze Bladwijzer is . geen gemene Bladwijzer. HiJ
behelst niet ilegts ene korte, zeer g ebrekkige,
93
s„ dikwils bijkans onverftaanbare optelling van enige
voorname zaken, maar zelvs een kort begrip van
35
,, het gehele Werk. De ideen in het Werk vervat,
31 zijn 'er niet ten halven, en io, dat men 'er naar
,, gisfen, naar raden moet, in opgegeven, maar zij
komen 'er geheel ontwikkeld duidelijk en ver.
33
ftaanbaar voorgefteld in voor. Hierom mag deze
.53 Bladwijzer, zonder enige de minile grootfpraak,
.13 met alle regt, een beredeneerd Register over de tier
3, Delen van dit Werk genaamd worden. Het is een
„ Bladwijzer, daar men weinige of geen weergae van
31 heeft. Hij kan en mag voortaan billijk, tot een
,, voorbeeld van een goeden en bruikbaren Bladwij.
,, zer aangeprezen en gebruikt worden. De °pile!.
3 3 lers, denkelijk dezelven ai rs de Vertalers (*), heb.
„ ben 'er zekerlijk grote mceite en veal tijd aan
te koste gelegd, maar zij hebben 'er ock ere van,
33

en

( 11) De Boakzazlrehrilver dw:ialt ten aanzien van deze gisfing,
400rdien niet de Vertaaiders (zo als boven reeds i3 7,ezegct,: l mut
itrcr

dit Register ,.re ri; 'vervagzclici
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VAN DEN

SCHRUVE Re
e nimmer betwiste waarbeici van bet
D
door den Franfen Schrijver
in aanraerking

gezegde

GOURCY,

date nainelijk3 Wet
Burger onwederfprekelijk verpligt is, voor zijri Pader.
land werkzaant te zijn, een ieder naar mate vein de gao
y en die hij heeft Ontvangeni en zijne ;Yotirbefchikkini

hemende , en de mijne makende:

bewoog mij al teritond, toen ik na enen arbeid van
jaren, in 1793 bet door thij yeibe•
'neer
clan twee derde vermeerderd Aketizeti
en
tend
Huishoudelzik Woordenboek van N. CitidMEt bent.
liens het Vervolg daar van, te fameh XVI boekde•
len in groot 4to: uitmakende Volledig tag; 'Welk
werk, het is waar, al Mijn ledigen tijd in bet gehdemde tijdvak heeft Weggenomen dock op ene
allezints aangename wijze; want ik heb bet genoe.
gen gefrimakt dat het met genoegiaam algemene
goedkeuring is ontvangen ; bet weik inzonderheid
p it bet fterk vertier daar van blijkt, doordien dc
eerite Delen bet eigentlijke werk uitrnakende,
waar op ruirn 150o exemplaren zijn gedrukt, op tett
tict noemenswaardig gctal vaa enige weinigea l gc4,Ai
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heel zijn uitverkogt; en, dat offchoon het Vervolg
uit tlegen , Delen beitaande, in een min gunftiger
tijtheik voor bet beoeirden van zOclanige konften
en wetenfchappen welke daar in worden verhandeld,
is uitgekomen ; dewij1 een ieder weer, dat ono Gemenebest toen door opeengeflapelde fchokken en amwentelingen , zodanig wierdtberoerd, dat het meer
daft ;ens naar zijnen val ftheen te' hellen, en dus
weinig lust liet om werken van dezen aart te lezen1
en de tijd, dien men nog aan de leetuur gun& , verflonden-wierdt, in( t -het doorlopen van de menigte
fchriften, die 'er over de gebeurtenisfen van het
Vaderland in 't Eat kwamen; met dit al zeg 1k, de
tijdsomftandigheden in agt genomen, heeft dit werk
ecn redelijk goed vertier gehad, en worth om des.
zelvs belangrijkheid (ingevolge bet getuigenis van
de Schrijvers der Algemene Vaderlandfe Lettêroeffeningen , die der Nederlandfe Biblip theek en van de Boekzaal, in de veelvuldige uittrekzels, welke die tijd.
fchrijvers daar van hebben gegeven,) nog dikwils
begeerd. 1k was zeg ik al teritond bedagt, om een
ander werk op het touw te zetten, ten einde den le.
digen tijd, dien mij mijne overige bezigheden gun.
den, op ene nuttige en teffens voor mij leerzame
wiize aan te vullen. Mijne gedagten bepaalden zig
toen als het meeste met mijne verkregen kundighe.
den overeenkomende, op het vak der Gefchiedenis.
fen, en wel op dat gedeelte daar van, 't welk men
Biographie gewoon is te noemen, en zodanige Man.
nen doet kennen, die in welk enen kring ook, nuttig
aan de Maatfchappij zijn geweest, of wel in enig
bedrijf uitgemunt hebben. Dan daar dit vak in zijn
geheel genomen, een onbepaald ruim veld oplevert
beperkte ik mijn Voopemen alleen tot dat gedeelte

vAtT urtf SCif it LIVER;
liaar van, het welk de Nederlanden in 't algemeen,
en wel ons Genenebest iii 't bijzonder betreft; ea
hier toe bepaalde ik mij zo veelte
doordie4
, ; er geenopzetteliik werk, over dit onderwerp, in .de
bit nu beeft
nederduitfe taa1 voor handen
ding gegeven , tot het vervaardigen van mijn Biwaphisch Woordenboek der Nederlanden , waar van dit
thans in 't licht gegevene Deel, nog door euigesa
' haat gevoegd te worden, waar van 'lei tweede Dee!
feeds ter i en de oi.ierigen el6nderen to
fpoedig ene nauwkeurige uitvoering toelaat
volgen : deze zullen dan te fun en, een io veel in0Og.
lijk volledige beit hrijving van de levens der vo:p9F.
naamfte Staatsmannen, krijgslieiden, Geleercien
ailerleije takken van wetenfchapp.kgnitehearss
Digters :enz., die in de Nederlanden (34* geboren zjn
of door inwoning als anderzints betrekking tot doze
landen gehad hebben, bevatten; waar bij al vee1t$jd
de karakterfchetzen gevoegd itaan te worden, bqrjc,
inns de optelling der werken die wij aan bun y4=14
of geleerdheid zijn verfchuldigd; als mede , de 0C90
wijzing der Schrijvers, die van hun hebben gaindeid.
Dan in de uitvoering van dit ontwerp, wierdt ik
vertraagd, door den arbeid welken ik intusfen reed
in 1787 hadt ter band genomen,, met het byeeoza
eien van een gants magazijn Staats . en 4ndere . belan,trijke ftukken, wake dit zo merkwazrdig tildvA
tot op bet 16,atst van 't jaar 3r79.4. 'coat onze Nae.
landfe gebvirtenisfen opleverde., en , bet welk ogdev
den tiite1 van : rerzameiing van PlaMten „ ,R.eAefm

en andere authentzjia Stukken betrekking bebfrzee
gewigtige Gebeurtenisfen , in de maand deptemtiP
;707 invoreu cr; veryegenr i he; Geptweicst 4.7 irr
*4
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enigele Nederlanden voorgevallen

even bundel vat
50 Delen in groot 8vos bevat, benevens nog Brie
andere Delen, onder de benaming van Nieuwe Ver.
zameling enz., begrijpende dit laatile, de merkwaardigfle ilukken gedurende den jongften oorlog door
dit 'Gemenebest gevoerd, tot genoegzaam op de laatfle revolutie toe, in het begin van 1795 voorgevallen : bier op lief ik volgen zes Delen Registers,
waar van de beide eerften, een alphabetifche aanwijzing behelzen, van tine de Perfonen en Zaken in de
5o Delen van dit Werk voorkomende ; en de vier
overigen , een beredeneerd Register ingevoige de orde des tijds, zo wel over de 50 Delen van de Verza.
milling als de 3 Delen van de Nieuwe Verzameling,
makende dus dit Werk in zijn geheel nit 59 Delen.
De moeite en onbegrijpelijke arbeid dien mij het biieendragen van het Werk zelve, loch wel inzonderbeid het vervaardigen der Registers heeft veroirzaakt,
kan alleen opgewogen worden door de goedkeuring
met welke zij zijn ontvangen, en- het nut dat daar
nit is voortgevloeid, om namentlijk van ditWerkeen
dienftig gebruik to kunnen waken , dat zonder dit
Eulpmiddel genoegzaam ondoenlijk was.
Deze taak wederom afgedaan zijnde, wierdt ik
op nieuw verhinderd aan miin ontworpen plan te
beginnen, doordien' de kundige. Vertalers van bet
nuttige en door het publijk zo gunflig ontvangene
Werk, genaamd Natuur- en Zedekundige belchouwing
der Aarde en van hare Bewoonders : gevolgd naar het
ircogduits. Van J. P. ZOLLNER en J. S. LANGE, het

welk zij met keurige aanmerkingen hebben verrijkt,
Been lust of tijd hadden, om een zo noodzaaklijk Re.
gister daar op te maker ; zulks bewoog mij on] ook
cne Tastige taak voor
rekening te nemen, en
dat
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tiat gene te vervaardigen, het welk 't XI De0 van dit
Werk uitmaakt, onder den tijtel van: Fort begrip,
of beredeneerd Register over het gantfche Werk enz.
Ook van dezeu lastigen arbeid, genoot ik ene ruirne
beloning ; eensdeels door het genoegen met Welke het
door de bezitters van het Werk wierdt ontvangen;
en ten anderen, door het allergunfligst bericht, well(
'er in de Paderlandfe Bibliotheek over vierdt gegeven;
en het voor mij al te vleijend oirdeel, welk de Schrij.
vers der Boekzaal van 1796 bi. 212-281 'er over
velden ; getuigende zij daar van onder anderen:
3 , Deze Bladwijzer is geen gemene Bladwijzer. Hij
,, behelst niet Ilegts ene korte, zeer gebrekkige,
„ dikwils bijkans onverflaanbare optelling van enige
,, voorname taken, maar zelvs een kort begrip van
„ het gehele Werk. De ideen in het Werk vervat,
zijn 'er niet ten halven, en zo, dat men 'er naar
„ gisfen, naar raden moet, in opgegeven, maar zij
„ komen 'er geheel ontwikkeld I duidelijk en ver.
ftaanbaar voorgefteld in voor. Hierom mag dew
3) Bladwijzer, zonder enige de minfic grootfpraaks
„ met alle regt, een beredeneerd Register over de tiers
3) Delen van dit Werk genaamd worden. Het is eel'
3, Bladwijzer, daar men weinige of geen weergae van
tot cen
3, heeft. Hij kan en mag voortaan
,, voorbeeld van een gceden en b:uikbaren
„ zer aangeprezen en gebruikt worden. De °pile!.
lers, denkelijk dezelven al p de Vertalers (*), heb?..
„ ben 'er zekerlijk grote mceite en veel tijd aan
„ te korte gelegd, maar zij hebben
ock ere van,
en
( 0) 1"), BoekzazEsthrijArer dvvnit ten avzien van ce . .7e gisfingi;
ioordien niet de Vertaalders (zo Ris boven reeds io
taw
c-ett;,173; 4fizts
dit Register' tfir'

A'
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4:

j, en de goedkeuring van alle kundige 1ief1iebberg.,4
TerwijI de Schrijvers ,der Letterodeningen , 'er on.
tier anderen van zeggen : De vervaardiger (van dit
„ Register) heeft een moeijelijk werk verrigt, en
zig, om in den flijlvan den dag te fchrijven, ver,, diend gemaakt bij de lezers en gebr*ers van dit
Werk,"
Minder, gunftig was de beoirdeling der Schrijvers
van (,li e Vaderlandie Bibliotheek, over het Werk bij
inij en onder rnijn qpzigt,vervolgens gedrukt, voeiende tot tijtel : Land. en Stad.Bibliotheek; bejlaande
in ene keurige Verzameling van be .,1 angrijke Gefchiede72isfen, Karakterfchetzen van voorname en andere Pelf°.
92chadien, fnedige Gezegdens i en wetenswaardige Anektioten. Door een Gezelfehap,, onder de zinfpreuk Urrir,k
VULCI. Want de Recenfent daar yang zonder de
sninfte aanhaling tot ,bewijs van zijne kivaadaartigé
oirdeelvelling aan te voeren, verwijst bet Ilegts
dit zo beilisfend vonnis:
als_niet waardig om gea
lezen te wotzlen, en dat hij geen een enkele A.
„ nekdote daar in heeft gevonden, waardig omdeti
„ lezer mede te delen" enz, Het is bier de plaatS
jiet om aan te tonen i hoe ongegrond en partijdig die
Burger. ten aanzien van dit Werk . hebbe gehandeld,
Tioeh welke beweegreclen hem bier toe in werking
heeft gebragt; het een en ander wordt gefpaart toy
de uitave van bet VII Dee t dezes Werks, dat
nen kort flaat in 't licht gegeven -te worden. En
fchoon bet vertier van dit boek door die allezints on.;
gegronde beoirdeling niet weinig is gefiremt, vinA
het met dit al nog zine negunfligeri, en flofre
ten overvloede voor handen, om nog enige Delen te
laten volgen, waar in een goed ante Anekdoten
ter geplaafst worden, die nimmer het nen; hebbeil
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ketiefi, en anderen, die Diet dan zeer zeldzaain en
dikwils zeer gebrekkig zijn verhaald.
Dan wij keren van dezen uitftap te rug tot onze
Biographie , over welker behandeling ik mij verpligt
rekene-, aan mijne lezers dit volgende verflag te ge,
yen.
Tot het famenftellen daar van, zijn twee middelen
te baat genomen; gedrukte werken namelijk van ve.
lerleije aart, waar van ftraks nader; en medegedeelde Berigten van de zodanigen, die zig niet onttrekken , am tot uitbreiding van dit zo nuttig en teffens
vermakelijk yak der Gefchiedenisfen behulpzaam te
sijn, en licht bij te zetten : weinigen, ja zeer weinigen , die ik hier toe bij monde of brieven verzogt
hebbe, zijn huiverig geweest om mij de verzogte
ophelderingen mede te delen ; ja ik heb zelvs het
genoegen gehadt, twee door hunne geleerdheid beroemde Mannen te ontmoeten, die mij niet alleett
seer bereidvaardig verfcheidene aanmerkenswaardige
Anekdoten hebben medegedeeld, welke een helder
licbt bijzetten ten aanzien van de karakters van vera
frtheidene perfonen, maar mij ook teffens hunne aanzienlijke Boekerijen op ene verpligtende wijze ten
gebruike hebben aangeboden : aile hulpmiddelen ,
welke gevoegd, bij die welke ik van de zodanigen
verv,r agte, welke prigs 11-el l en om aan nuttige onderne.
mingen de hand te bieden en geleerdheid te bevorderen , en ik bij dezen op het vriendelijkfte uitnodige, orn tv: cEt bziangrijke Yak der GE2fchiede.
nis slat gene te viiilen bijdragen, bet welk tot ontdelaing der de;:gdcn en Mist:Tr van hunne voorouders of andere naastbeftaanden ken verftrekken, of
ook tot mededeling van berigten over loffelijke da,k7n v an Statsmannn , KrijgslieTn ) Cxeleerden ,
i\--,on.,

xit
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konfteiiazirs eni. 1, ten eincid door middel van deii
Biographie zodanige nuttige wezens te doen kennen,
aan de vergetelheici te onctrekken, en hunne gedag.
tenis tot de late nakornelingfchap over te voeren;
geeft mij gegronde hoop orn in mijn voorgenomen
taak te zullen flag=
Voorts berigte ik op bet voetfpoor van den Leuven.
fen Hoogleraar PAQUOT, dat men reeds voor ruin
derdehalve euw cen begin heeft gemaakc, om de let.
terkundige gefchiedenis van de Nederlandle Prorin.
Lien te befChrijVC.11 4 G1RARD GELDENHAtTER; bee,
lend onder den naam van NOVIOMACCS, gaf immers
al in 153, ene gefchiedenis van Holland in 't licht,
waar in hij het naamregister der Schrijvers San die
landftreek heeft ingeweven. In de befchrijving der
Nederlanden door L. CenCeLARDIN waar van de
eerfte druk in 1567 uitkwarn, ontmoet men ene kor.
te Ioffpraak van de geleerde Mannen, welke ieder
Had van dit Gemenebest in het bijzonder heeft
-voortgebragt. In 158/ gal KORNELI g' CALLIDIuS
een naamregister uit, van de voornaamite Schrijvers
die Duitsland zederd den aanvang van de XVIde
euw, tot op ziinen tijd toe verligt hebben, en plaat.
fie onder dat getal zodanige Schriivets, welke
de Nederlanden zijn geboren dit zelvde heeft TRF.
THEMIUS voor hem gedaan , en zederd is zniks nog
te werk gefteld door MELCHIOR ADAM, wiens werk
egter van vrij meer aanbelang is, dan dat van CALL'.
SUFFRIDUS PETRI, deed in /598 op ene meer
bijzondere wijze de Friesfe Schrijvers kennen, en
niettegenftaande zijne dwalingen n vdoringenornen.
heid, ten aanzien van de oudheid der Friesfe natie,
gevoegd bij zijne andere gebreken, kan Inez hem
egter met geen regt den roem ontzeggen, van de
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erfte Schrijver te zijn geweest, welke dit yak .net
enige nauwkeurigheid behandeld heeft. PANCRATHis
VAN CASTRICQM, gaf in i6oi ene lijst der Hollandfe
Schrijvers die wel talrijker, maar egter even
fchraal als die van GELDENRATIER is. GOCWI-10Es
VEN heat lets uitgebreider over de Gefchiedfchrijvers der Verenigde Nederlanden gehandeld, in zijne
Krontik van Holland, die voor de eerfremaal in 1620
het licht zag, vervolgens in 1636 met verbeteringen
berdrukt is, en nogmaals met aanzienlijke yermeer.
deringen in 1685 , door Mr. SIAION VAN LEELT.
WEN, onder den tijtel van Batavia We /rata, cite
Zerbanbeiingen ban ben vogplonli/ booltjanli/ 3c,
ben tete/ ftaat to gebgicnOt ban Cub-9,3inabien /
enz. is in 't licht gegeven. ALBERT MILIEUS, befideg nog groter veld i,n zijne loffpraken van ico
nederduitfe Schrijvers, die hij op het voetfpoor van
PAULUS JQV1US ontwierp, en in 1602 der wereld mededeelde. Van weinig belang is de Bibliotlieque
cree van GUILLEACTME GAZET in 1610 gedrukc, zo
wel als de naamlijst der Schrijvers van Artois, gevoegd bij de Chro7zique Belgique van FERRI DE LoCRE , in 1616 uitgegeven. Ten aanzien van de levens der eerfte Profesforen van het Hogefchool te
Leilden, vindt men vrij nauwkeurige befchrijvingen
in de Academia Leijdenfls, welke in 1614 uitkwam,
en tot op het jaar Id25, door den beroemden
sills is vervolgd.
VALERIUS ANDREAS en FRANCISCUS SWEERTILTS
ziin de eerften, die opzettelijk ondernomen hebben,
elk ene volledige Boekzaal der Schrijvers van de zeventien Nederlandfe Provintien te vervaardigen. Die
van VALERIUS ANDREAS kwarn in 1622, en die van
SwEERTIUS in 1628 in 't licht; bun ontwerp was vrij
na
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na aan elkanderen verwant; , ook maakte de twede
gebruik van de nafporingen des eerften, en voegde
'er aanmerkelijk bij ; VALERIUS ANDREAS, nam op
zijne beurt den arbeid van zijnen mededinger te baat,
deedt nieuwe ontdekkingen, vondt hulp in' de` voor.
lichtingen van fommige geleerde Mannen , die met
enen warmen ijver voor den roem van hunne natie
waren bezield; maakte op-ene nuttige wijze gebruik
van enige boeken, die zederd de uitgave van het
werk van SWEERTIUS het licht zagen, en bevondt
2 ig door deze verenigde hulpmiddelen in Nat, zijne Bibliotheca. Belgica _, met meer dan twee der&
vermeercierd, in 1643 , in 4to. op nieuw het Edit te
doen zien. Dit werk, bet uitgebreicIfte, nauwkeu.
rigil,',.: en best in orde gefchikte , 't welk tot dien
did toe te voorfchijn is gekomen, verzwolg genoeg.
zaam al het nuttige, 't welk SANDERUS , OVer Bawl.
deren hadt medegedeeld, insgelijks dat van M. Z.
BOXIIORN over 't graavfchap van Holland, en. FILII'S
LE BRASSELTI over It gewest van Henegouwen; het
eerfEe in 1 624 , het twede in 1632, en het derde in
1637 en 1640 uitgekomen. VALERIUS ANDREAS gaf
nog in 1650 in 't licht, een Dagregister van bet Ho,
gefchool te Leuven, waar van hij reeds lang te voren,
een kort ontwerp bath medegedeeld. Nog -hadt melt
in dat zelvde jaar aan HENNINIus, de uitgave van
het leven der Groninger Profesforen te danken, die
vrij volledig zijn behandeld, en een tijdvak van 35
jaren beflaan.
In 1701 gaf de Katwzykfe Kerkleraar ADRIAAN PARS,
bit: Index Batavus of Paaniroi ban be Zatabife en
ifooilantife

tier§ ban JULIUS CESAR al f. tot bee

ifibcri toe. Deze letterarbeid bevat over de 300
Schrijvers, van ieder van welken hij de werken op.

ngervt4
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noetht,'en den tijd a'anwijst *anneer zij gerchreven.
of geblbeid 'hebben. Niet zonder nut zullen de lief-hebbers der Bataaffe letterkuride, dit net gefchreven.,
vve4: raadplegen. , en 'er niet zeldzaarn bijzonde y heden in aantreffen, die zij niet dan na vlijtig opfpo.
Ten bij andere Schrijvers zouden opdelven.
Zederd dien tijd, met uitzondering egter van enige
klollandfe tijdfchriften, zo als inzonderheid de Hui.
lantlfe en Etiropife Illercuriusfen , en de levens van.
rommige Geleerden, Staatsmannen, Heiden en Kona
itenaars, gevoegd bij de rnenigvuldige befchrijvingen
die van onze Nederlandfe en inzonderheid Hollandie
iteden het liclit zien, is 'er weinig als niets van aanWang gedrukt , over de letterkundige gefchiedenis
van ons vaderland, tot op het jaar 1714, toen VAN
HEUSSEN bij zijne Batavia Sacra, de verkorte en teyens weinig nauwkenrige levensbefchrijvingen van
cie Kerkelijke Schrijvers der I7erenigde Nederlanden
voegde. Dit Werk, met uitvoerige aantekeningen
vermeerderd door H. VAN RHYN', is in 1726 nit het
Jatin vertaald, in 6 Delen in folio en in 20 Delen
in gr. oaavo gedrukt, en uitgegeven onder den tijtel van:- ft erliefijiie fliftorie en ft- utteben bet ;then
ereenigbe nobintien/ bOeignbe be ieben# ban one
ecifte eeioof§berhoer§/ mit§gabet§ ban be Ilitraiit
fe' ZiffrDoppen / en ban be boomaamfte perfoneni
bit tier te Zanbe inoeieerbbelb of beifiobrib ljetiben
nitgemunt ens. booq H. VAN HELTSSEN ; in 't neberbtlit#
tberomt en met aanteheningen opgebeitiert / boo; H.
VAN RHYN ; tnaat 1iJ floe i boeob / ene tvrbanbro
ling ober bet Oaf gjn oopliaonii/ geivigt/ tvaarbe/
mote en gebaante/ boot FRANS VAN MIERIS, enz,

In 1719, plaatite DE JONGHE bij zijn Belgium Dominicanum, de levens der Geestelijken van zijne Orden,

xvt vp,p4pgRIT,
den , gevoegd bij die van de provintie, waar in hij
was buisvestende, Hij hadt reeds van de Doninika.
nen welke zich in de Verenigde Are4erlanden bevinden, getwagd, in de Defolate Batavia ,Pominicana,
In 1728 gaf ADRI4AW VAN CATTENBURQ, een zeer
fchraal naarnregister uit, van de $chrijvers der Re.
lnonilrantie Geloofsbeiiidenis ; voorts decide PETIcR
a3T LA LIVE ill 1734 mede : Orietterb Z4Ianb Utbat.
ijtnx#/ Ceiterben en Runfirnaar§/
Rabe m ;ig be
iitt Wen ftaat gebooatig/ met itoelvegb iebenpbeaal
r O'er Oryibe; en in 1736: 'h. taatinnibig rn beiObaftig
Ztelanb I 1iebvet0e in 3ig be bermaarbite Mannen
ban ftaat tn polio / bie baar uit booltgerwoten
Deze beide boekdelen in 4to., fchoon op verre
niet voliedig, zijn egter gants niet te veractiten, ea
verdienen in den rang van de nuttige letterkundige
fchriften van dien aart, ene plaats te bekleden. In
1738 gaf de Heer KASPAR BURMAN uit: Trajeattos
eruditzon, bet weak alle de Geleerden en Schrijversbevat, welke in de provintie van Utrecht zijn geboren, of 'er in gehuisvest hebben, tsenevens derzelver levensbefchrijvingen, lotgevallen en fchriften;
2ijnde een verdienftelijk werk, dat aan zirbe bedoeling ten groten dele beantwoord. Van den zelvdea
Schrij ver heeft men nog in 't nederduits, in 3 Olen in
gr. 8vo.: titterbtfe gaartmeRen ban be bfftienbe min/
berbattentte bet metilimafirbige in bet Ceiticbq en bow,
immeilti in be ftnb titre*/ ;ebert ben fare 1402/ en
laerbeigen§ bacoebaiien. Hier in ontmoet men vele
bijzonderheden, die tot opheldering der levens van
verfcheidene voorname Mannen van dit gewest vers.'
ftrekken. Schoon van gering belang, dient hier egter niet vergeten, een foort van Kalendarium of AIM. mach door even PIETER DE SWEERT vitgegeven,
bet
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bet welk, behalven een fchraal register van omtrent
400 kerkelijke GeSchiedfchrijvers van de rerenigde
Nederlanden , nicts bevat , dat deszelvs aanprijzing
waardig maakt.
Van ongemeen meerder nut en waarde dan dit laatfte, is het fchone werk van J. F. FOPPENS, Aartsdiaken te Mechelen, het welk hij in 1739 in twee Delen
in gr, 4t0. uitgaf, en getijteld is Bibliotheca Belgica,
five viroruni in i3elgio vita, fcriptisque iliuflriZLffi cata-

&c. Dit werk bevat
eigentlijk ene vernieuwde uitgave van de Bibliotheken van VALERIUS ANDREAS, ALB. MIR/EUS en
FRANcisctas SwEERTIUS, met bijna 500 artikels vermeerderd, en vervolgd tot omtrent het jaar 1680.
Behalven deze aanvulling heeft de Schrijver aanzienlijke verbeteringen en bijdragen gevoegd, tot de
artikels bij zijne Schrijvers bevat. Ook plaatile hij
in zijn werk al wat bij bij anderen van ziine gading
vondt, en vocgde bij dit alles zijne eigene waarnea
mingen, en die welke hem door enige Geleerden verfchaft wierden; als onder anderen, van de Hr. DA=
l'C&s Doktor te L8Uyell, Hoy Ncx vAN 1).A,PENDRECHT
cen geleerd Kanunnik te Mechelen en M. SMEYERS,
Schilder in die zelvde Ook verbeterde hij.fom.
mige fauten door VAL. ANDREAS begaan ; dan met
dit al, heeft F:orfiNs fomtijds zijn origineel willen
verbeteren, daar geen gebreken . waren ; en daar bij
ook een groot aantal artikels weggelaten, die hij 'er
hadt dienen bij te voegen, ja hij heeft niet zeldzaam
flikkeringen van waarfchijnlijkheid voor gefchiedkundige wp.r.heden aangezien, en ons dikwils zijnè gisgngen voor daadzaken in lianden geitopt.
weteris niets
Na het werk van FOPPENS,
van belang uitgekemen, betrekkelijk het onderwerp
dar
Zogus , librorumque nomenclatura

VPOR ERIGT
at wij behandelen, voor het jaar 1758, toep kwarn
in 't licht: klizpringfebe fier'Oetnet/ of tellen§bercbto
Villa ban af!? 4erboputle lEcrarcili tne ;eberb ben afbai
"Apimieri 1572 / tot op Ur;en tO in be netierbuitfe
iiierfie ban Oligfingn gearticii) bethio en. boo GODEwupos VROLYKHART. Dit werk heeft zijne verdienften, en men ontmoet 'er vrij aartige bijzonderheden
in. In dit zelyde jaar kwarn nog uit, de Athence Fr ifiat al van den geleerden Eiro Lucius VRIEMOET,
Hoogleraar in de Ocsterfe talen te Franeker. Dit
rclione Werk, bevat niet alleen de leyensbeichrijvingeLl van de Profesforen maar teffens ook van de Curateuren, benevens ene optelling van de Secretaris.
, BibliOlecarisfen en infpeaors der Burfe aan
F;'ieslands Hogefchool, zederd deszeivs itigting in
iE4, tot op het jaar 1757 ingefloten, Het is zeer
nauwkeurig, en behelst vele zaken die men elders te
vergeefs zal zoeken; don des Schrijvers voornemen
fchijut niet geweest te zijn, om bij alle zijne onderwerpen ene nauwkeurige lijst van 4erzelver
gegevene Werken te voegen.
In 1762 tot 1770, kw-am opvolgelijk te Leuven uit.9
het werk van PAQUOT, Hoogleraar in de hebreuwfe
tag en Licentiaac in de Godgeleerdheid aan die Ho.
efchool, getijteld: Menzoires pour fervir ci l'Ileoire
litteraire des XVII Provinces des Pais-Bas, de la Prin.
eipauti de Liege, & de quelques contrees voifine4
Tom. in 8vo. Dit Werk is onbetwistbaar het volledigfie, dat'er tot nog toe over de algemene letterkundi.
ge Gefehiedenis van de gezamentlijke Nederianden,
is tiftgelcomen; en bevat Vol& het grootfte gedeelte,
al bet gene in de Riiiliotheca Belgica van FOPPENS , en
diensvcilgens in die van VAL. ANDREAS, SWEERTIUS
Miaios , en gcnoegzaim van alle die voor hem over

dit
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dit onderwerp gehandeld iebben , voorkomt; nog
vindt men 'er ten groten dele ingevlogten, de werken
van HEN NINIUS , de Academia Leildenfis , VRIEMOET,
van P. DE LA RUE Geletterd Zeeland, en meer ande.
ren. Aan dezen letterarbeid des geleerden P&ot1oT,
kan men met regt het getuigenis geven, dat hij vrij
nauwkeurig is, vele gebreken van zijne voorgangers
aantoond, en die verbeterd; met een woord, het
beste is, dat tot nu toe het licht heeft gezien : want
behalven, dat hij meestal de tijtels der werken opnoemt van de Geleerden , wier levensbijzonderheden
hij mededeeld, met bijvoeging van de plaats waar
gedrukt zijn, des Drukkers naam, het jaar dat zij
zijn uitgekomen, ja zelvs het getal der bladzijden;
voegt hij 'er veeltijds beoirdelingen over die werken
bij , die veritand en kundigheid kenfchetzen. Jammer
is het, dat men hem ten aanzien van zodanige Schrij.
vers die in geloofsbelijdenis met hem verfchillen,
Diet altoos van eenzijdigheid kan vrijpieiten., Ook
meldt hij ten flotte van zijne befchtijvingen, zorg.
vuldig, de Schrijvers, waar van hij tot zijne opiteh
len gebruik heeft geniaakt.
Voorts heeft men nog in 't nederduits : Tellen§üro
febaijbitus ban enige boomanie meet ceeberiantirt Mono
nen en kNouten / bevattende in X Delen , ii levens.
fchetzen van Staatsmannen , Krijgshelden , Geleer.
den, Konftenaar4 en enige beroemde Vrouwen, fom.
migen vrij omftandig, anderen meer bekort, waar in
vele wetenswaardige zaken worden gevonden, doch
waar van men geene bronnen opgeeft, waar uit de.
zelve ontieend zijn ; ftaande alleen op den tijtel, ui'
egte Stukken 'opgentaakt, Ten blijke met welk een ge.
tfoegen dit werk is ontvangen, firekt, dat 'er korte
jaren na detr eerften druk , reeds in 1794 van het geAcir
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Werk een tweede; en van het eerfte Deel een det4
de druk is in 't licht gegeven, die verre de vorige in
faaaiiheid overtreft.
jn T775 kwarn het eerfte deel te voorfchijr, van
liet o_prchatbaar nuttig werk des Urrechtfin
raar CEIBISTOPHORUS SAXE, tot opfc:irlic
Onomaflican litcrarizinz,
Nomen( he° ,
tz-cus picejlantisfimorum omnzs aetatis , popult,
Arneitz fcriptorzcm. Item, _ikronurizento?vvi,,,,,-:,:;7,1,,,,
lujiriura, ab ache candito usque ad ice-tai, 17 CO C.;,'
tempora arigestus , et verilimitiptis quavtztinrs
tumor= was accommodatus,. Welk oeifire:.d.e q oog dooi.
din kundigen Geleerden met zes andete deLn

terveklgd, waar van het-laatfte , vvaar, rnedd-ilet werk
volledig is, in 17go. is uitgekoinen, en eengc;hcei op.
leverd; 't well( met een onverm-oeiden::ar'Aeid en
diepdringend-e oirdeelkunde is famengefielthi ; '..t werk
imam volkomen den weg, voor den gencn die lust en
bekwamheid, heeft , om ene. algemene Biographic famen
te ftellen. Ook moet ik rondborftig". belij4en dat
.njmmer gelukt zoude zijn,
iier behuip
hier van,• mijne Biographic van d.e_ Nedcr4and.et in die
vorrn-te gieten, ais ik het aril? Deaf daar van, nu uitgeve. 'Men ontmoet in het werk van tex.en, Hoog.
leraar, een veiligen Ieidsman, die niet:alleen op bet
regte fpoOr helpt , de .bijwegen doet vermijden
war teffens ook de . beste' bronnen aanwijst wag tic
men veilJg kan fcheppen,
.Van zeer ve_el. nut is—mij ookgeweeist, de Dietig.
tictire Hiflorique_ jape van—den , ,geleerden en
Verauftigen P. BAYLE, yv,aaxin . men oniemeen fchone artikels. aantrefti:die :tot de, 434graphit,derNeder.
tandet betrekking lobben : in die vanj. G. TIE CHA
firekkendetat een vervolg v,a13.13.4.Y4E in 1750.

uit
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titgeveven, beflaande even Als dit IV aelefi nfd.n,
vondt ik minder voorraad tot mijn ontwerp, doth
egter nog at verfcheidene artikels daar ik get‘l-tik
Van heb kunnen maken, -.van minder belang *c.,s vaor
mijnen arbeid; de Dietioizaire van PROsi3EU
)CHAND; en, deerlijk vondt ik Mij
ta het
dOorfnuffelen van de Encyclopedic, ou _Mt-Wont:ire
verfel milonni des connoisfances liumaines`, waar uc k
een gantfert fehat voor mijn ontwerp dagt o ce
doordien in dit ornflagtige werk; tcn minflen in
'den druk van Tverdon, dien ik mij hebbe aangefehaft,
en 56 lijvige boekdeien in gr. 4to. beflaat, kvein Is g er
tat nog zee gebrekkig over de Biographic titr Nederlanden heb aangetroffen; Van meerder nut is mi geweest, de kleine .Dietionaire inflorigne anecdotes
ex 1 7a,ts renza r quables des Honzmes illuflres; Paris 1769,
3 .0112. Vo.; als merle het fchone werk van P6r`e
N r cEFoN: Memoir'es pour fen* a, l'Ilifr)ire des kfo;il
i11,47 es clans la Republipe des Lewes,
Catalogue rifonne de leurs ou 'vrages , 43 delen in Svo.;
dat van BAILLET , e7Ng' amens des favaizs fur les prin.
ripaux ouvrages des Autheurs , NoUvelle edition revue;
corrigáe augmentee par Mr. r E LA MaN' NAYE. AmTh
1725. in 8 delen gr. 4toe; Alemolies corkernant les vies
& les ouvrages de plufieurs Modernes, celebres Mans la
Republique des Lettres , par Mr. ANciLtioN, Pun des
membres de la Societe ROiale de Ber7in. AmJt. rzoQ.
En om bier nog een bij te voegen, de Zonai
geiecOe Werei); daai. ik met veel rnoeite en zwar6

kosten, een compleet exemplaar vat hebbe beko.
men , en waar in men , iNonderheid in dertelver
XXXII eerfte delen, door RAEils, g EwEr, en VAN GAVEREN uitgegeven , uitmuntende uittrekzeis van de
beste werken der Geleerden van hunnen tijd I ant$*
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moet. In de overige delen van dit uit g ebreide werk,
vindt men behalven de uittrekzels van Boeken en her
dagelijks voorvallend Kerknieuws een menigte levensbefchrijvingen van Kerkleraren waar van de
rneesten behalven dat zij weinig om 't lijf hebben,
veeltijds met zulke uitbundige en laffe loftuitingen
zijn opgefmukt, en niet zelden ene aaneenfchakeling
van nietige bijzonderheden bevatten, dat hoe weinig
gebruik ik 'er ook in dit eerfte Deel van hebbe ge.
maakt , die ten aanzien van de volgende delen nog
Cpaarzamer door mij zal gebezigd worden; en ik
t vervolg geheel van geene Predikanten nog Leraars
van andere gezindheden gewag zal maken, dan die
door 't uitgeven van hunne lettervrugten, of door
andere merkwaardige bijzonderheden, aanfpraak heb.
ben, dat hunne namen voor de vergetelheid bewaard
blijven.
Behalven deze opgenoemden, heb ik ook van een
groot aantal andere Boeken tot het famenftellen van
dit werk gebruik gemaakt; die wilde ik 'er alle de
tijtels van affehrijven , dit Voorberigt gedeeltelijk
in een Catalogus flond te herfcheppen: ook zou het
behalven dat nutteloos werk zijn, doordien ik in na.
volging van den Hoogleeraar C. SAXE, zorgvuldig
in acht genomen hebbe, om aan het flot van leder
.Artikel, de Schrijvers niet alleen te melden die
geraadpleegd hebbe, maar 'er zelvs nog anderen bij
te voegen, tot gebruik van weetgierigen, die uitge.
breider onderrigt verlangen. Artikels waar bij men
geene Schrijvers gemeld vindt, zijn uit Handfchrif.
ten of Aantekeningen onder mij berustende, en op
welkers egtheid ik volkomen kan betrouwen, of wel
uit medegedeelde Berigten van Geleerden en andere'
Perfonen, die prijs ftellen in het bevorderen van nut.
tige ondernemingen, vervaardigd.
Met
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Njet alleen zal men in dit eerfie :Deel reeds vele
levensfchetzen aantreffen, die nimmer in het nederduits zijn gemeen gemaakt 3 Maarzelvs een aantal
zodanigen, waar van geen aaneengefchakeld iverhaal
bij enig ander Schrijver in een vreemde taal is te viaden. tjit dit gezegde moet men egter niet atieldeni
dat ik de zotte verwaandheid koestere, Mb' tO ver,
beelden, dat ik jets volledigs zoude hebben voottgeii
bragt, of dat dit vverk in alle -lipzigten aan gene verbeteringen , ja zelvs aanzie.nlijke verbeteringen zOtv;
de onderhevig zijn; 1k kenne de nietwaardigheid van
mijne eigene kragten te Wel en daar bij de geringheid
van mijne kundigheden, om hier zelvs een ogenbiik
tan te tvvijffelen; alleen is mijn oogmerk riiaar, ) on)
bier door aan te duiden dat ik zonder niij aan gtoot;-,
fpraak fchuldig te maken, kan zeggen: dat ik in
„ dit y ak van nederduitfe letterkunde, een merkelijke flap verder ben gevotderd , dan iemand vat
„ mijne voorgängers; en dat mijn votirbeeid, be„ kwamer Mannen tot ene drijfveer kan ilerftrekken,
„ om jets beter en dat meer volledig is ten aanzien
„ van dezen tak der Gefchiedenis, aan hunne 'andgenoten rnede te delen.”
In vele mijner oiiftellen zal men bevinden, dat ik
fidoorgaans getragt hebbe na te Volgen, de liandelwijze
die PLUtARCHUS in agt nam, en doot zijnen leVens.
befchrijver ons wordt verhaalt, bier itt te hebben beflaan:
Ilij verheft, zo veel hij kan, de uitnitno
tende daden der grote Mannen en belangende
hunne gebreken, gewaagt hij dulr van niet ) dan
3, voor zo verre dit nodig is, om de gelijkenis van
hun afbeeldzel te bewaren; en hij geeft zig geeze
„ moeite orn daar van in zijn Geilhiedverhzal eer,
„ nauwkeurig verfiag re doen; des loop hij 'er
** 4
„ itow
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„ kens over been, fparende als het ware, de arine
„ menfchelijke nature, uit rnedelijderr met derzelvet
„ zwakheid, welke hem niet toeliet een geheel vol„ maakt origtheel voor den dag te brengen, het geen
,, men zou mogen nemen voor een model van vol.
„ maakte fchoonheid, deugd en wijsheid." (*)
1k zoude verfcheidene voorbeelden tot fla y ing dat
ik deze guldene les heb zoetten na te volgen kunnen
aanvoeren, dcch zal mij enkel bepalen tot dat der
levensfchets van den onfterfrelijken Hoogleraar PETRUS CAMPER, in een volgend deel van dit werk door
mij geplaatst. Hier fchetze ik met zulke levendtreffende kleuren als mij doenlijk is, de wondervolle begaaftheden en deugden van dien groten Man, zijne
menslievendheid, meewaardige deelneming in het lot
zijner Natuurgcnoten, aan wien de konst hem geent
middelen aan de hand gaf om hun iced te verzagten,
of hunne fmerten te lenigen: een Man, onaangeroerd
zijne grote kuncle en ervare-n.dheid in alle de delen der
Genees-, Ontleed- , Heel- en Vroedkunde; die zig
meest door eigen oeffening, bchalven dat, heeft bekwaam gemaakt , in het uitoeffenen van velerleije
koniten en handwerken: want hij was een vernuftig
Timmerman, Konstdraijer, Boetfeerder, Steen- en
BeePhouwer, fehilderde en tekende meesterlijk, in
een woord, daar was genoegzaam geene mechanife
wetenfchap , of hij was 'er in bedreven enz. Met dezes groten Mans levensfchets gevorderd zijnde tot
aan deszelvs Staatkundige loopbaan ontfnapt hij mij
als 't ware en raakt uit mijn gezigt; mijne pen verfueden om 's Mans wel verdienden lof en uitmuntencle
deug.
(4) De leve.ns der Door!. Grieken cn Roineineiz
1ere72
ecv PLUTARCIMS, I. D. big 4J, 47, de fame druk bij ALLAR r
tF:
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deugden te fchrijven, weigert om zo te fpreken daden
te vermelden, waar toe hij niet berekend fcheen, en
• die ten bewijze ftrekken, dat de braaffte, deugd.
zaamile en kundigile wezens , hunne zwakke zijde
hebben, en niet ophouden menfchen te zijn.
Si vitam infpicias, hominum fi denique mores:
CUM culpant alios , nemo fine crimine vivit.

Doordien nu de voorraad tot dit Werk in gereedheid liggende, meestal op mijn klein, doch voor rnij
aangenaani buitenverblijf, in het eenzame Cam,Pe1veen
gelegen, i beoeffend en famengefteld; en indien de
aanbiddenswaardige Voorzienigheid goedkeurt , mij
daar toe onderfteuning in mijne kiimmende jaren te
vergunnen, mijn voornemen insgelijks is, aldaar in
het rustige verwijderd van de woelingen der
ftad, het overige te bewerken; zo komt het mij nice
oneigen voor, deze franfe digtregels onder het Afbeeldzel van den Hr. BAILLET flaande, met veran.
dering van flegts drie woorden, mij toe te eigenen.
Dans

une douce foL:tude,

A l'abri du mcnfonge
de la vanitd,
'ai parcouru l'hijtoire,
fen fis mon 4?;ucfri
Pour decouvrir

la erite.

Hier mede mijn Voorberigt befluitende, voeg.:e 114
hier enkel nog bij, enige weinige aanvullingen, ea
verbeteringen van ingefiopen grove drukveilen,
C) De derde regel van het originele is (his:
y'arloptai in Critilae, j'ea fis mon e:tgfe.

**
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VERMEERDERING EN.
131. 85. AGILEUS (HENDRIK). 8,Toeg hier bij : beter
•
GYLEUS , is als Geleerde en Schrijver ook bekend.
Zie van hem , C. BURM. Traj. erud. p. 6 , 7. SCHOOCK
de Canonicis Trajeet. p. 451. ZEPERNICK , de, Novellis Leo.
nis, p. 339; en Prtefat. ad deleet. Scriptor. TiTovelias
flinicmi illufirantium, p. 25: fqq. GERDES , Hifi. Reform.,
T. III. p. 81. C. SAX!, Onom. litt. P. III. p. 388, 648W
OUDENHOVEN Befchr. van 's Bosch, bl. /56; WAGED+,
Befchr. van Anfieldam, IV. D. bl. 56.
131. 8 7. AGRICOLA (RUDOLPHUS). De naam van dezen Gee.
leerden , was I-IursmAN zijn vader was genaamd , JOHANN.E3
HUISMAN ook zijn broeder, die Rigter en Regtsgeleerde in Oostfriesland geweest is. - CONRING., de Orig.
zr. Germ. C. 32. p. 203. UB. Emmu, Rer. Frir. Lib.
XXIX. p. 457. & Lib. XLII. p. 661. MATTH V. WICIIT
Otifriciiic6 EanbrccW K. 567.
l. 93. AITZEMA (FOPPE VAN). Was tobil SC:IIELTC,
bioeder van LIEUWE en van MEINARD , den vader van
LIEUWE, den historiefchrijver. In 1607, heeft hij latijnic
gedigten uitgegeven, welke zeldzaam voorkomen.
was geacht bij KIRCHMANNUS, GRUTERUS CASAUBONUS. In
Disfertationum ex
bet zelvde jaar, gaf hij te Hehnfiad
yure Civil/, libr. welke de Penfionaris IVIEERMAi`,T
beeft laten herdrukken in het VI. Dee/ van zijnen ThFfaurus Novas 7uris Civilis & Ecclefiastici.
p. 209. CASAUBONI Epift. 1 3 . 373 . 375. 414. 418.
434 . 449. MEERMAN, Prxf. Tom. VI. Mei. yur. p. 3.
D. GERDES, Flor. Libr. rrr. p. 8, 9. C SAX1, Onomajt.
Pars IV. p. 183.
B1. 99. AITZEMA (LIEUWE vAN). Piet graftchrift van dezen beroemden Historiefch*er,, is te lezen , in BENTHEMS ,
Sir* stub eAttfcnitacit/ II. 0.1.6o7,6o8.,
EL

BI. ALEWYN (ACI-IARIAS HENDRIX), Leer van
Mijnden en beide Loosdregten Schepen en Raad te rhsfteldam, ervaren in de godgeleerdhei4, regtsgeleerdheid,
latijnfe nederduitfe digt- en taakkuride, Hij fludeerde
te, onder PETRUS BuRivumws fecundus ; en te
Utrecht, onder WESSELING en RucicER, en werdt geproinoveerd in het jaar 1763. Daar na oeffende hij zig in
s Ilage , in de praktijk der regten; en lies te Utrecht drukken Conamina Pottica in 8vo. Hij was een deugdzaam man,
waardig en werkzaam lid van het Utrechts Genootfchap
Dulces ante omnia Mifce , en van de Leijdfe Maatfchappij
van Letterkunde; in welker Waken en in de Tweede Prot,; ,e van het Utrecht.s. Genootfchap, verhandelingen van hem
te vinden zijn, gelijk mede in de liiieuwe Bijdragen.
del hand fchreef hij, ene Handvol aannierkingen en denim
Prieven azitz een Vriend , tegen den Hoogleraar VAN HE.
MERT. Bij uiteiften wil vermaakte hij vele oude nederduitfe boeken en handfchriften, grotendeels gekogt nit de
verzameling van BALTH. HUITECOPTA aan de Leijdie
Maatfchappij. Hij flied in 1787, oud 4 5 jaar.
BOLT, Silva peetica. _Haarlem 1766. p. 24-26.
M. 153. ALKMAAR (HENDRIK VAN), worth door fommigen
gehouden, voor den Schrijver van den bekenden Fabel
van Reineke de Ves. Zie SAX', 07207?). Pars M. p. 355;
doch te onreg,te, dewiji H. VAN ALKVLA.AR geleefd en gefchreven heeft in het jaar 1498, en 'er reeds ouder nederduitfe uitgaven van cie Fabel voor hander zijn; als te
Gouda in 1479, en te Delft in 14e5.,
41, /7eL ALPHEN (HERMAN VAN), heeft ene dogter nagelaten, welke getrouwd geweect is, met een oon van
den gewezen Ligmedicus van WILLEM DEN IV, den Profesfor WINTER.
17i. ALPHEN (HIERONYMUS SIMONS VAN). Deze
ibogleraar beeft den' zwn, nag,elawn welke Read in

de Vroedtchap te Gouda geweest is 6 ten zoos vin dezeJt
is de thars levende ITIERommus VA ALPHEN, gevrezen
ThefalLrier Generaal der Unie. Deze is te voren Procu.reur Cereraal te Utreck; en daar na Penfionaiis te
den geweest
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A (ADOLF VAN Dr.R), gelproten nit een overoud adelijk
Geflast in Braband, zoon van JOHAN, SChild ,_naa;) en Schout
te Mechelen, gehuwd aan EOPHIA VAN NISPLN'; was eon der
tekenaareri van het Verbond tier Ethion, op den 5 van Grasmaand des jam 1566 aan MARGA.P.ETHA VAN 1):_r\AIA, Landvoogdesfe der Nederlanden te Brusfel overhandigd; ook beloofde hij 400 brabaradiche guldens tot goedmaking tier kosten
daar van, te bijdragen. WAGON. Vad. ITY 1. VI. 125,
255. In 't jaar 1567, werd hij door den Hertog van ALvA
gebannen, ter oirzake dat hij had r quengeCparinen in con
aanflag op Walcheren, am welke to beguAligen,
to Antwerpen had geworven; doch welke aanflag verdeld
wierclt, doordien de regering van die Stad "or do lugt van
kreeg. Vervo!gens werdt hij ingedaagt, doch niet ven . Lniiv
nencle, verklaart lijf en good ver i2eurd to hebben.
21
jU.
fol.
5-4..
verfo.
fneuvol2:0
op
den
Ned.
Hip
MET.
TE
WAJ.
W.
7e7;37-fingen.
1568
in
den
flag
van
nij
TER , Hifi. van 't Verbond der Ed. II. D. hi. 135.
AA (ADRIAAN VAN DER) , van Keulen gcboortig, is Pas-7
toor gcweest to Aroordwijk
aldaar deli II au:. 164o,
I. Dnsr.

A

C14.

AA. (ADR. AERTZ. v. n.) AA. (CHR. CAR. HENR. v. D.)
en heart de mem nagelaten , dat hij een braaf man was , ea
kundig in zijn beroep. •
OtAdia. van Phi:inland , bl. 24.
AA (ADRIAAN AERTZ. VAN DER) , beiiende ,
eenige jaren Schepen in 's Gravenhage te zijn geweest , it%
1563 het Schout-ambt, aIdaar. -------- J. DE RIEMER , Be,
frkrijving van 's Grarenhage , IL D. bl. 6i.
AA (ALFER VAN DER) „ was in Ce jaren 1403, 1405 ea
1407, Ouderman van ITet Botterluden Gilde te Utrecht ;
74.03, , iooffdman te velde van der derder batalie ;- In 1408.,..
1413 :-.chepen ; in 1415 Burgemeester,, en z-weeit
die lioeianijeid, geen ballingen te zullen begunftfgen.
K. BURMAN U rechtfche faarboeken,
D. bl.
40, 52,
72, 90, I O5, 118; 162,. 172.
AA. (CHRISTIANUS CAROLUS HENRICUS VAN
Lel aar der Lutheifche Gemeente te Haarlem , Lid en Secre,
tans van de Holla.-dfche Maatfchappij der Wetenfcilappeti
en derzelver Oeconornifchm Tak enz. , is op den 25 augustus /718 te Zwolle geboren. Hij vertrok nog zeer jong zijade, met zijnen grootvader naar j den , alwaar hij in zijn
vende jaar op de latijnie fchoolen geplaatst wierdt, en dp.
zes bijzondere klasfen daar van, , in het tijdperk van zeven
jaren met de werkzaamfle vlijt doorliep; zo dat hij ieeds
zijn veertiende jaar als Student werdt opgetekend. Aan Leif -de;4; Hoogefchool „ genoot hij het onderwijs in de Oosterfe
Wen van den groren ALB. SCHULTENS, teffens met vlijt
de Wiskundige lesfen van den beroemden 's GRAVESANDE ho
rende, en vooral ook gebruik makende van de onderwijzingen van PETRUS BURMAN in de fraije Letteren; en in de
Godgeleerdheid, dat zijn voorname doel was, wierdt hij onclerwezen, door TACO. HAM:). VAN DEN HONERT. Z.-.6n akademiichen loop her met roem voleind hebbende, ging hij
in I 737 de libgerchool van 7ena bezoeken, na kort te voi-en op den 15 1ebruadj namelijk, zijne predikgaven in de
tieuwa Lutly3rfche Kerk te A'7,nfi eldam voor een menigte toe-
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wierden Uitgelokt, te hebben doen borer. Te J' ena tam
ook Ifinen tijd allernaarftigst in acht, en genoot het on.
derw)js van de Proiesforen JOH. GOTH. TIN- PIERS G. C. STELWAGEN en J. E. PFEIFFER tot- in 't laatst van 1738, toen hij
zijn vaderand te rug kwarn, en wel dra ce Alkmaar , in het
begin-namenjk van 1739, tot Predikant in de Lutherfche GeIneente 1;vierdt bercepe-1. In 1741 en in 't begin van 1742,
deedt de Gemeeilte van Gouda herhaaide pogingen orn hem
tot haven Leraar te bekomen , zij boden hem het beroep
tot twemalen aan , voor hij egter niettegenflaand2
den fterken aandrang, bij hethaling- bedankte. Het fcheen
tvenwel zijn lot te zi.jn, de leel.floel te Alkmaar nog dit zelvde
iaar te moeten verlaaten, em voor die van Haarlem te yawlsa, want'aldaar in meij tot Predikant aangefteld zijnde, min
hij dit beroep aan, en heeft tot zijn einde toe die gewigtige
taak met eenen voorbeeldigen iever , en onder eene aJgemete achting en liefde zijner Gemeente waargenomen, en zulks
gedurende het uitgebreide tijdvak van ruim. 51 jaaren, predikende meestal voor eere talrijke fchaar van toehoorderen,
ender well:en -ook doorgaans leden waren van andere Gezintheden, uitgelokt door zijne ongemene talenten en preekgaven ; ja 's mans roem was zelvs over zee gevlogen tot in
het verafgelegen Oosten ; want hem wierdt het beroep van
Batavia op de allervoordeeligfle voorwaarden aangeboden
voor 't welk hij egter , zo wel ais in het Jar 1755 voor
dat van 's .Hage , bedankte.
Laat ons flu tragten een flame fchets aan onze lezers
inede te delen van de ziels- en gemoedshoedanfgheden van
den in alle opzigten groten VAN DER AA, van wien men
met regt kan zeggen , 't gene NEPOS eertijds van Droll getuigde: „ dat hij veele goedel. en der natnur bezat, en on„ der doze , een leerzamen en vriendeliken aart , gechike,
„ tot alle edele konften, en een aangenaam deftig voorko, men, het welk niet weinig ingang •heeft.”
'Dan -ter take In een fchoon wel geevenredigd lighann,
As
gt4

AA. (CHRISTIAN. CAROL. HENRIC. vAN DER)
gepaard hij een gelaat daar de vriendelijke opregtheid , gu1.
innemendheid en inwe:dig vergenoegen , troffend gefchetst
woonde bij onzen VAN DER AA een allerLdelfte ziel.
TH:Fi was eel? man van een fcherp doorzigt, fchrander oir
dee}, en uitgebreide kond , ghAien; inzonderheid, was hij zeer
bedrevc,n in de Wijsbegeerte , vooral in de Boyennatour.
hune , en in de ftellige en zedekundige Godgeleerdhekl.
Waartield gold bij hem boveil ailes, en deze zugt deedt hem
.vert:heiden.e leerfleilingen der fcholen, met vrijmoe,..lighei4
onderzoeken , .en zijne gedagtcn daar over even vi'ijmoe:ii-g,
voordellen. Intusfchen was en bleef hij altoos een getrouw
aanhanger en ijverig voothander van de christelliken Godsdimst , wilder eenig deel te- nernen in de p,g1. gen der
zog enaamde nieuwe Reformatoren, die van het Christendom
dan de bloote naarn fcbijnen te willen oyerlaten.
GOT) is ,liefde
was zijne geiicfkoosde ilelling; en hij heat
eerie reeks van Preclikatien gelaan, waar in hij verfcheHene
leerflellingen aan deze waarheid toetst, en naar deze regel
Oeg ;] Q011WeTIS dit ptoigen ook de veel yuidige werken
die van hem het licht zien , ja daar op bouwde bij aile
re overdenkingen, en openbare en bijzondere onderrigtia
aan
gen ; nit dat oogpunt belchouwde en vertoonde
ie Gemeente , aile GODS befluiten , befchikkingen en then, 0111 hoar daar door tot eene dankbare en vurige we4erEefde tot GOD te ontfteken , en d-, s ook .Yerdraagzaam
en vriendelik jegens hare medemenichen to maken , door
GOD hen zo lief had.t; dat y our zogt hij gedurig in hen
aan te wakeren en kragtdadig werkzaam te houden.
rig was Hi, en arbeidzaam van aart; zeer vriendelijk in den
deelende gaarne zijne gedagten en kund:gheden mede, en zig mot niets :Lever dan met gerprekken over geleerdo onderwerpea bezig houdende. Ook bcpaalde zig zijn'
wcrkzame pest, nict enkel tot de beoeiTening van den axbeid en pligten , aan zijn ambt verknogt, maar ftrekte zig
even; uit tot die der wetenfthappen in 't alg,emeen, waar
van
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bij een vutig liefhebber en voorifander was. De Pa,.
landfche Maatichappij der Wetenfchappen , in I75zt Haurlein
opgei• igt, zal eene duurzame verpligting aan hem behozitien , niet alleen nit hoofde der getrouwe waarterning Van
zijnen post als haren Secretaris maar ook zelvs wegns
het deel, 't welk hij in haren oirfprong, opkomst en verdeTen bloeij hadde; zijnde een der eerfte oprigters geweest
dit eerfte geleerd Genootfchap in ons Vaderland ; gelijk ook
vervolgens niet weinig heeft toegebragt, tot de invoering van
desze7 vs. Oeconomychen Tak in 1778, waar van hij ook de
werkzame post van Secretaris beet waargenomen.
Na ruim twee jaren voor zijn' dood , een ligten aanvai
van beroerte doorgeftaan en gelukkig te boven gekomen
zijn, bell!&d .aan zijn laatfle ongefleldheid, een on
gemerie mate van ziels- en lighaamskragten ; en, geduren.,
de de elf weeken, waar in eene flaag toenemende verzwalcking van levensgeesten , en verfierving der uiterlijke delen , de wisfe voorboden waren van eerie kort naderende
dood, verftrekte hij tot een voorbeeld van grootheid
fierkte -van geest en bedaardheid van gemoed, zo wel
Van christelijke gel.atenheld en onderwerping aan zijn lot
nevens een heicter uitzigt op ht toekomende, tot op het 6jdflip van den nagt tusfchen den 22 en 23 September 179:!;,
wanneer hij in den ouderdom van ruim 75 jaren overieea.
Weinig Leraren beleven het genoegen, dat h1 ruin een
jaar voor 21)n affterven genoot ; hij vierde namelijk op eerie
plegtige wijze den 12 aug. 1792, zijnen Nijftigjarigen predikdienst bij de Gemeente van Haarlein , door eene welgepaste
Leerrede . , • wele fonderlinge gebeurtenis , ook is vereeuwigd
door den groten kunflenaar J. G, HOLTZHEY , op eerie Medailje ter eere en gedagtenis van dezen in alle opzigten be,ninnenswaardigen Leraar geftempelt , en waar van laic:::
de befchrijving vindt in de Kanst- en Letterhdode
W. 14 en is.
A.A
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AA.

(FILIPS v.t..N DE?) AA. (GERARD VAN DElt)

AA (FILIPS VAN DER) , een broeder van ADOLF drukur
de zelvde voetitappen, was mede een der tekenaaren van
't Verbond, en wordt gevonden onder 't getal der genen , met
wien de Prins van Oraizje , WILLEM DEN I. gedurende zijne
eerfle krijgstogten geheim veriland hieldt; fatende mids zijn
afwezen, veele zaken van gewigt door hem uitvoeren.
METEREN Ned. Hilt. fol. 66. In 157o en 1572 beet hi)
ook de wapens tot redding va zijn Vaderland dpgevat , en
toen Noordhalland zich tegens den Sk3anjaart verklaarde, wierdt
hij aan DIRK SoNoY Stadhouder. van dat gewest, alsRaacisheer toegevoe-gd, in welk bewind hij .zch met voel moed
kweet. In 1575 wierd hij Bailjuw te Gorkum, en flilde
1579 eenen _ °Oland te Bo mmel door de. Roomschgezindenveroirzaakt. Hij huwde in 't jaar 1541 met CEARA DES BARIUM Men vindt een Penningplaat van hem bij VN Loam,
Ned. Historip. I. D. N. 114 , en zijn afbeeidzel., door den
meesterlijken hand van VINKELES - gugraveerd, is hier bijgevoegd.
AA (FLORIS VAN DER) , was een _van de drie Edelen,
welke in het jaar 1415 heer JAN VAN ARE:EL , ,. na dat hij
uit Gelderland was geweken, Op de grenz2n van Braband betrapte en naar 's Hage vcerdc, alwaar hIJ op de voorpoort
gevangen werd gezet. Hij genoot zo wel- ais zijn beide makkers , voor deze vangst een goede fomme gelds. WA-GEN. , Vad. Hifi. III. I). bl. 389.
AA (GERARD VAN DER) , mede een der tekenaars , van'
het Verbond der Edelen, huwde aan PETRONELLA VAN DER
LAAN , bij wien hij twee dogters verwekte, de oudite MARIA, en de andere ANNA genaamd; cieze iaafte trouwde met
den heer VAN OBDAM , nit welk huwelijk gebooren wierdt
NIKLAAS VAN DER AR, Kolionel in dienst van WILLEM DEN
, die ten .echtgenoote gehad heeft MARGRIET HOEIFFMAN
vrouwe in Kleidaal dIrtslaar,, Stovers en Kouwenflein ; eeii
2loon was de vrugt van dit huwelijk; deze ook GERARD gehee
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AA. (GER. RENESSE v. D.) AA. (WILL.
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- vend& eh Stoeniithtkel trOtWe
Was beer Van Z
DurvENVoottDE-i
THEODORA VAN
, en was de laatild Vki.n iieze
Ram, doordien hij in 1632. kinderloos oVerieed-. ,
giv3t.
'vader GERARD dien wij hier bedoelen, was . een ijverig V.00rt
Pander der Vrijheid, en overleed in het jaar 064..
VAN LEEUWEN Bata)). ill. III-, B. bl. x157.
ièëii

AA (GERARD RENESSE VAN DER) wierdt in den Xare
i609 door de Staten van Utrecht in de plaatS Van I'MAAS BERK naar 4ztwerpen als Gevoimagtigde geZOhden (ink
het Belland t helpen iluiten.
WAGEN
ni,IL
b. bl. 435.
AA (GERRIT VAN DER), verkort in bet jaar x4.0. Zi'j'nen
tiratergang van der A, aan Dijkgraav en Heernraaden van tie
ialgevliet , om die te mogen diepen , graven en fchouVVdm,
E. BURMAN, Utrechtfche yaarboeken , IL D. bl. 222.
AA (GERRIT MAXIMILIAAN PYNSSEN v4:6ttier van Deijl, Decan van St. .7an en geeligeerdd Staat
's Lands van Utreclit, overleden den 20 Januarij 1733 ; was
't laatite mans oir van dit Gelagt , en is in den Dom Met
't wapen in 't graf ber,JaVen. Hij was -voor 't derst getrouwt geweest met JOHANNA ANTHONIA VAN LYNDEN dogter van STEVEN, heer van Hoevelaken, en van JACOBA MARIA
*AN REEDE; na 17et oveiliiden van deze vrouwe, Ii rtroul,vde
hij met ANNA MARIA DE MAREES, dogter van SAMUEt., hoer
tan Maasbergen, en van MARGARETHA TRIP. Hij heeft bij
elke vrouw eene dogter verwekti - ABR. FERWERDA
Ned. Gejl. Starn- en Wapenboek, druk van 178 L Deei.
AA (IIENDRIK VAN DER, een broeder van GERRrP, outmot men als Schepen te Utrecht in 1467, vervolgens als Raad
in 1470, 1472, 1474 en 1476; voorts wederom a!s Schepen , in 1478 en 1480. - BURN, Utrechtiche 9eaarboeken , IL D. bl. 496. III. U bl. 2, 72, 104, 143, 211,
43 I
AA (WILLEM vArt DER) Was in het zo homllott!ge jaar
V0017 ch. B.epublijk der VerenFgde Nedetioden 1672, BurgeA4
mec:ts-
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AN. (WILLEM

VAN DER)

tneester en Vroedfchap der Stad Rotterdam, en de antlad,
bouderiaanfche partij toei;ejaan; dit was germeg. om argwa.art
tegens hem op te vatten, zo wel as tegen zijne n-„ederaadsvrienden JOAN PESSER en ADRIAAN Vp,ozEN. en den Penfo.
narfs DE GROOT benevens cenige aneren, die hunne partij
aankleefden, en waar van fonamgen op fliaat aangerand, gefchoiden, e gedreigd werden. Hi fchijnt van het coidaate
begrip van DE GROOT pwee,A te dat omde oproeligheld te ftilien, men flegts twee of dile van de behamers bij
de kop nest vatted en naar verd:eiifle faaffen; doch deze
Leilzarne raad vondt ing:4,g, en de iegering had teen
herts genoeg om daar toe te beiluiten; geen wonder ook;
doordien 'er in de 1,Trce,fnap -vel'ich&denc-: fchurken zaten,
eCc.: om hun-e eien g7ootlicid bevcirderen, raar de verandering fnakten, welLe uit -de oprcerigileid te gemoet ge-;
zien werdt. Deze or:rust duurde dan tot den 2Silen junij,
teen het geineen op den 29 aan hopen te famen fchooide,
daar den Piedikant JACOBUS BORSTIUS de vredelievende lesfen
van .zijnen GoddelijIen meesixr in vergetelheid ffellende, bet
vuur des op:ceis aariloo.Ite, en aan de onfluimige gemeente
vroeg-: „ of zij niet begeerden, dat de Prins Stadliouder ge„ rnaakt werdt? of men het eettivig EdiE niet behoorde te
„ vernietigen ? of men de Prins niet behoorde te ortflaan vast
„ (ten eel, bij 't aa7.1vaar 'en van 't Kapitein - Generaalfchap
„ ge:iaan?" En toen wile daze vragen met een genoegzaaln
algemene kreet van Jo beantwool d waien Wde men naar
't ftadhuis , plantte het oranje-vaandel op den toen , en
dwong de Vroedichap- tot een befluit ove,eenkomftig
begverte; dit hied 'er nog niet bij, maar do V,oedfchap
wierd nog daarenboven gedrongen om dien zelvden nagt het
befluit, om den Thins Stadhouder te doen verklaren, to ondertekendn, en van de pIiijo to doen afkondigen, hebbende
fommige burgers gezworen, alien, die niet tekenden, den,
hats te b: den, en de huizen van die genen, welke ter &a4
plunceien. Jntusiclien vlood VAN DER AA
uitweken, te
dazr zijn his wel dra ingevoige do gedare
;-Ct
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bedreiging, voor een gedeelte wierdt geplunderd. Hi begaf
zich naar 's Hage, daar hij fpoedig in 't oog liep; en zo als•
(len fchelmfchen VERHOEF na'.erhand verhaald.heeft , even al,
bet braave broederpaar DE WITTEN zoude ziii gehanded gee
worden , was hij niet fchielijk nit hurl gezigt geraakt.
WAGEN. Vad. Hifi. XIV. D. bl. 77, 114, 176.
AA (YSBRAND VAN DER) , was in de jaren 1402, 1404
14.06 en 1410, Schepen. der Stad Utrecht; in 1403, Hoof&
man te velde van het twede Batailjon, het vrelk te:ens Deer
JAN VAN ARKEL nit:1°0g ; in 1408, Ouderman van het KoTenkopers Glide; en in 1412, Burgerneester. Hi) komt voor
als een wargeest te zijn gewest, el was een der ftk;ters van
het oproer, dat in 1413 zo geweldig binnen dc Stad en Provintie woedde; werdt in 1415 ontburgerd, en ten eeuwgea
dage nit de Stad Utrecht , en -nit alien landen en paalen van
Holland gebannen, bij verbeurte van het if- K. BUR.L
MAN Utrechtfche yaarbceken, I. D. bl. , 39, 42, 63, 79,
8, II0, 130, 170, 179.
AAGT (JAFIES) is de naarn van een vrouwsperzoon.,
Ice ointrent 't midden der zestiendo eeuwe leefde,' en zig, door
Iiare goddeloze praElijken om menfchen ongclukkig Ate &en
worden • heeft berugt gemaakt. Aanleiding tot het plegen
van hare fchelinflukken, gaf hot volgende: de Wethouderfchap van Haarlem in welke clad zij huisveste, had het hell
van hunne Burgers ofi 't oog houdende, altoos gozorgd, dat
het fchoutsambt door mannen van eer en kunde, bc.-klee(.1
werdt; maar het gezag en de invloed welke de Kettermees, tors overa hadden, was oirzaak, dat deze gewigtige bediening
aan zekeren JACOB F0PPENs werdt opgedragen, die hoe ondeugend ook, egter 0111 zijne haat tegens andere gezinten, door
de Roomschgezinden als eon halve heilige werdt aangemerkt.
Naauwlijks was deze knaap in zljn ainbt bevestigd, of hij nom
stile middeten to baat, hoe ondeugend oak, om zri n ledige
beurs to vullen, 'onder andere even fcheirnfr...-!-Ie prattiken,
olive
gbruikte hij lieden die even ondcl!gerld vrarcm
A
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bij de gegoefle Burgers wisten in te dringen en in
Padige vrees te 'louden, met hun nit eene geveins 'e vriend.
fchap td waarfchouwen, dat zij bij (:en Sellout waren aangeilaagd als ketters of vijar:den van FLIPS of ALVA , en gevaar
liepen om wel dra gevangen genomen te worden ; zich dart
teffens aanbiedende, om bij den Schout hunne t;sfchenfpraak
te zijn, en hem door mir.ldel van eeLe Ibtrime gel.Is te bevredigen.
Onzc AAGT bekleedde eene der voortaamfie rollen , onder
dit fchandelijk gefpuis ; zij was 'er ook volkornen tce gefchikt,
ivant op 't uitwendig vertoon was zij zeer vroom, en zoude
em niets ter -wereld eene mis verzuimd hebben , ook ging zij
aile maanden ter biegt en communie. Op voorfpraak van een
geestelijke, had de
bedening van haar man die poort:er
t,as geweest, behouden. Doortrapt was zij in het uitholen
van de dienstboden en kinderen der geguedfle Burgers , ten
elide gewaar te worden , wat 'er in ; t binnenife der hu;zeil
i,ezegc1 of gedaan werdt; onteekte zij dan lets daar de minfte
vat op fcheen,*werdt zulks 'aan den Sellout medegedeeki, en
de ongelukkige flagtoffers van zijue fchraapzugt, onder de hand
door den een of ander van zijne fpionnen gewaarfchouwd van
het hun nakende onheil , die zig dan ais door menschHeVendheid bezield, lieen overhalen, om Fo ppE-Ns te bewegen
zig door een ruirn gefcherik, te vrede te -11-eUen.
Gebeurde het dat men iemand aantrof, die deze raaigevingen in den wind floeg, en van Been gefchenken wilde Koren
wel clra, werdt hij het ongelukkig flagtoffer van deze fchraap't ',eke vervolgers; zo als onder anderen u it het geval
van zekere TANNEK.E11 OGIERS, bekend voor eene god vrugtge
en welgegoedde vrouwe, loch die nooit ter misfc ging; dit
berigt was voor AAGT voldoende, OM hare gangen van nabij te befpieden , en zij werdt tilt de dienstmaagd gewaar, dat
TANNEKEN morgens en 's avonds, op een klein kamertje in
den Tribe' las, en vervolgens op haar e knieen can geb:1
bt'ij den
deed. AAGT ging bier op haar waarfchouwen, dat
$chout was aangek laagd. Doch deze vrouw in plaats van (lit
vrou
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vrouwmensch of FOPPENS de handen t vullen , erkende dal
zij van de roomfche dwalingen afkerig was , waar op zij
door den Schout uit haar huis werdt g ehaald, en de gezegde
&l b& voo:- haar gedra.en wordende, van de buuren gevraagd
zijnde , wat edaan
hadt ten antwoord gaf: „ c'te fchijn„ heiiige AAGT heet mij verraden, en aan den Schout aan„ gebi-agt, om dat ik beftaan heb in Gods woord te lezen;
„ dat ik voor een ieder beken de waarheid te zijn; iviliende
„ ik never het leven verliezen , dan deze troost derven.”
Bij deze belijdenis volhardende, werdt zij in 't Spaarne verdronken , en hare goederen door den Schout aangeflagen. e
Na het plegen van nog vee:e fchelmilukken, waar ondo'
zelvs moord en branditicLting, lieeft AAGT ten laatflen het
loon van haare misdaa.den genoten, en is na volledige eigeii
bekentenis, op de gewone ftrafplaats te
levendig
J. ICON, Vaderl. Woorcienb. I. D. bl. Io--15.
verbrand.
daar men wijdloopiger bericht van deze booswigte . kan lezen.
AALBERT, zie AELBERT.
AALHUISEN, zie AELHUISEN.
AALST (FIL1P vAN), was een del° genen die het rerbond
Edelen' ondertekende, Iiij mcest zulks met zijn hats beeten , want op last van ALVA gevangen genomen zijnde, liet
dezen wreden Landvoogd; ria hem een geruimen tijd in den.
kerker te hebben laten zugten, op den i junij 1568, benevens zijnen broeder PIETER en verfche:ciene andere Edel.en,
openthjk tePritsfel op een fchavot den kop afflaan.
VAN METEREN , Ned. Geichied. III. B. bl. 57. in folio.
tier

AALST (GERARD vAN), flied na een lcortftonde zie1.
te te Westzaandam den f 29 juni 1759, na ruin.) so jaren ala
nederduits Gereformeerd en zeer geacht Leraar in den wijngaard des Heren gearbcid te hebben;* namelijk te Vuren en
Dalem orntrent 2, te Soingneisdijk g, en Westzaandam nabij de
40 jaien. Dat 1111 VAN AALST godvrugtig was en werkzaam,
getuigen zijne Geestelijke Menge:II-Ten 2. Delen in 8vo. en aniere uitge'evene boekskens, waar van men de optelliag

r2 AALST. (J0:-TAN, JOOST VAN) AAL'IjE. AANL
heL Niamregister van

j. A3KOUDE

bl. /. kan vinden.

/E02k:Z. 1759 .. b. hi. /27.

AALST (JOHAN vAN), was de e2r4e Roomsd-l-prie c;ter did
ta (le he.voun'rg het Pausdom efgezwoien
, de'
heivonn3e geir,eentens van VI/elite/1, HerWien, Sail,c `C 1- ; en on.a.,
1g1]cle DA:pen, als Prelkant lieefc b211e.1. IrTij nierf int`
eel s 1y—gel ouderdam te Utrfcht , i het jaar 1673. —.4
D. 1)1. 34'7.
kerk!. Ouclii. la' .1, Utr.
AALST (JOOST MATTHEUS vAN)., in zijn 'even een
Imenie
vin
vindt men van
dat z.ch Joo Graav L 0 DEWIJK VAN NASSAU ife:
vs.:brLlhe , cm, met g,-oot
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te g,ian
dat Tre n VG0 E CC ifi -;f2IIS -was in .1572 t
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LeA
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AALST (PIET:Fa VAN, een ly.oe,Jer van
bier bo,yen gemeld, or;de!,..,-,:pg em de e'geDfte ieden , het zelvde
— v. ATzTEREN, _Wed. Hift. III. B. bI. 57.
FILO

zie .YELST.
AALTjE WO .LTTERS, geboortig van Acperel1, verliet bet
gelocif, en deed beli:Klenis van dat der Wecierciop els; ove: gevangen genomen, en in de
VI hear aangonom-.:ne leer voihardende, werdt zij door beuls
Ilanden in heL- weLer gefiabord, op den 15 me;j 1535.
BEE-TcmAN, bycis-r: jvii2g 'van As ran:, bl. 371.
BURG, was een weige,rceld Boulx,inan
eoor w'ens zoneerling geval bet Woud inDel"17anci g&egen,
AA
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tIe naam van 't llooge of B.,' ff.:6 Woui hee:t bekomen

AARE, (DIRK VAN DER)
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-Mud is cen dorp- ruim een ha:f ttu tail zuidwcsten van de
flaci Delft geie en , en wat eider ten noorAres::el van
't dorp Sch!-pluide:z. AAM een inwoo,..er van dit ge:y_igt
tv.-aalf zijner , alien wel nitgedoscht te paa. d,
eenen ccr Hollancife Gi aven te geinoet, en hood hem zij. ne zoned aan. De Graav wierdt do_-r dit onvel-wagt gezigt
getroffin , en vroeg hem; weik voorregt hlj ten
tte van
veriangde? „ Geen ander," was het antwoord van
den ouden A A M „ dan dat NVii OE S eigen Pastoor vrij en
„ zone War beipieritz molten verkiezen." De Graav frond hem
zias geredelijk toe; en hot is nit kragte van deze vergan.
D i ng , (int nog he en dage , de Piedikant van 't Mud
door aile de mans ieLmaten Avordt beroepel, zonder dat zij
aan bet vragen van een `-,e handeping of goedke2rfrg Vei"•
Togeov. Staat der Vereen. Nader'. Vi. D.
bon(len zijn.
bi. 524.
AARE (DIRK VAN Dim), de 32112 Bisichop wel.1:e den
keiLzetel van Utrec"it be' loin, was Ceil veiftandig don teleas
hoogi-artig man, Lit eon
genagt gelp
was Proost to ilictastr:cht, toen do Bislchoppei.tjhe zetel
van Lh;o.cit cen gev,,ei.±ge fchok onderging, door de veikic,..,
zing van tw:Je BisIchoppen tefrens, AAR.NOUT VAN ISENBURG
namelijk en DIRE DE HOLLANMF,R. ; de ee.stgenoemde werdt
(Igor Graav DIRE DEN VII; en, HOLLANDER door GraaV
OTTO VAN GELDER , ondeitleAlci. Gehrende fferf
1SENBURG , en in deszelvs plants wcrdt onzen DIRE tot Bisfchop van Utrecht verkoren. Hij bevondt zig als teen in Italie ; doch van zijoc verkjezing berigt be;omen hebbende,
fnelde lii] las nan,_ Utrecht , en vomit het Bisdom aldaar met
zwate fchulden beladen ; ten ein ,3e het daar van te ontlacffen , zogt hij van zijne magt gebruik te maken, loch vondt
in bet 1.a-eel-nen daar van , eee groten tegenitrever in.
WILLEM Graav van Holland; bier nit ontftond een geweldi.gen oorlog, tusfchen gemeiden Graav en den Bisichop. Deez'
laatfte begaf zich met toeffemrning van zijn Kapittel p aw- Frieswijzc van lade te
land, op hoop van aldaar eenig
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bekomen. WILLEm, die zin b:oecler Graav DIRK', Friesland
coorheen geweldadig halt afgenomen, en in 1205, zelv' in
zijni pleats Graav van Holland werdt, wilde niet dulden, dat
zinc onclerdanen met belastingen bezwaard wierden , nocli
dat men geld uit s z.in land voerde. Hij rustte zig dus tegens
den Bisfchop overviel hem op CCIle wijze te
Stavoren, nam hem aldaar in St. -Odolfits klooster gevangen
en tragtte hem naar het klooster te Oosterzf,e te voeren, (loch
cle Monnile1 . geholpen door vet.-te gosdienflite Friefen, die
den bisCchoppell'iken ban vreesden, fchoten ter zijncr hulpe
en verlosten hem uit handen van den vergramden Graa y. De
BIsichop mar Utrecht te rug gekeerd, verkropte ge'Jurende
eenigen tijd Iced , geenzints uit christelijke zagtmeedigbeid, maar bij mange' van magt. Intusfchen verbond zich
WILLEm met Graav OTTO VAN GELDER, nam gantsch Overfisiq weg en leide bezetting in Devezzter. p p Bislchop verzamelde bier op ee magtig 'eget. , en trok tegens hem te velde.
Dc Graav verzel3 van OTTO , vei-woestte intasichen met zijne
hollandiche benden , *al wat aan deze zijde van den Tyel
Jag, en floeg ZetTS het beleg voor Utrecht-. Middeierwiji.
werdt OTTO door HENDRIK, Hertog van Braband gevangen geromen. Graav WILLEM zuh;s horende, brak. vaia voor Utrecht op, om Z .. finen fchoonvader te verlosfela vel-overde met
geweld 's Hertogenbosch , en nam de beide broeders van den
Herzog van Hatband gevanen. HENDRIK ZUL , S ter Goren komende, trok de met buit beaden 116,Janders na, en voila
hen onbezorgi, als geenen vijand verwagten :e bi IL-Lsc'en
viel hen aldaar, zo onvoorziens en vinnig op 't 1.1*.
de
gantiche legerplaats werdt ingenomen, en de Graav zeve gevangen. De Bisfchop deze blijde mate gehoord hebbende,
rnaakte zich zulks te nate, en roofde op verfcheidene plaatzen
in Holland, waar na hij zich naar de Vehme begaf, Zutphen
en Deventer innam , en grote buit maakte. Tusicrien
-Hertog van Eraband en den gevangen Graav van Holland werd
niiddelerwijl_ Cell verdrag gefloten, waar bij de laatite •een
goe',1 ftuwr losgeld moest be:alen, 't walk door foinmigen
• o?
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op 24O0 mark zilver worth begroot. Eenigen tijd hier na,
wieidt 'er een v,e3everbond tuslchen den Bisfchop en den,
Giaav gea)ten.
Geen minder aandeel had deze z&vde Bisfchop aan den
corlog, daar na ontftond door het gekoppelde huwelijk
vaTi de Gavilme ADA met den Giave VAN LooN, die, als,
verre bereden haar in rarg, onder anderen ook hierom, door
den bi0e,',.er van den a ye, ledenei Graav DIRK , en cius den
00111 van ADA , verdreven werdt. Do Graav VAN LOON- zag
ovei al om hulp nit, ja zelvs bij Bisichop DIRK , die hij ook
in zijne b&angen wist over te ha:en , door de be'ofte van
aan hem een geichenk van moo mark zilver te doe n, en overwinnaar blijvende, het graavfchap Holland van hem ter leers
te zullen ontvangen. Bisfchop DIRK de hoop kitt&en . e on
hier door meester van Holland te worTen, viel aan 't houfd
van een leger in die landftreek , zelv' eer de Graav VAN LooN
nog te veldt was; hij Warn de burgt to Lejclen vermeesterde binnen korten tijd genoegzaam gantsch Holland, en keel.-de voorts naar Utrecht te rug. Doch de vrelTgde over deze
overwinning was van korten duur,, want Graav WILLEM her°verde fpoedig al het veriorene. De Graav VAN LooN, ADA
en haare moeder wer4'en, niet zonder lijfsgevaar, door behulp van GYSBRECHT VAN AMSTEL, binnen Utrecht gebragt.
Ook waagden de Utrechtenaars met eenige gevlugte
delS verflerkt, nog eenen kans, en begaven zig te fcheep
onder geleide van den Bisichop, namen bij verrasfing Dordrecht in, en na die Stad geplunderd te hebben, ftaken zij ze
in brand. De Graav VAN LooN, zo wel als Bisfchop DIRK
met dit al geen bans ziende om Graav WILLEM te overmeeseren, foot de Bisfchop met den Graav eene voor hem weinig
voordelige vrede.
Met dit al, heeft de Bisfchop zig door de veelvuldige oorlopn dien hij gevoerd heeft, in geenen dele verarmd, mar
wel in tegendeel voor zo verre verrijkt, dat hij de landen
kastelen, die Jij bij zijne koniat op den bisfchoppelijken zetel
ver,

x6 .A.A.R.N81\1A. AARSCHOT. (FILIPS

VAN

CROY ,)

verpan vondt, heeft gelost, de azerfla ilen aan het hof,van
Ronze betaald, en alle zijne vestingen verbeterd, en van genoegzaame levensmiddelen en ammunitie voorzien.
Bisfchop DIRK VAN DER AARE , heeft 14 jaaren geregerd,
is in 't jaar I2I2 te Deventer geflorven, en in de Dornkerk
te Utrecht begraven. - J. KOK , Vad. Woordenb. en de
door hem aa:,gehaable Schrijvers.
AARNS,MA, is de rani van ears cud adeijk Ceflagt
Fries127zal , dada voor lang uitgefkoiven.
AARSCHOT (FELTS VAN CROY, Hertog van) , is gefproten nit een voornaani Nederiandsch, o s liever Brabandsch
Cellagt; zijn vader . merle FILIPS genaamd , huwde ANNA eene
deger van KAREL Prins VAN CHIMAY bij wien hij drie zonen ver-wee, waar van onzen FILIPS de middeifte, zijn vader in 'n jaar 1.549 in aTff. ''eszelvs eif-waardigheden opvolg.
'de. In I53; w:erdt Li) door. Koning ,F1LIPS met de rid2erorden van bet G:tiden-ve's vereerd, en in 1559 aan hem het
Bevelover eelaig Lijgsvolk toevertro-dwd; cok wierd hij naderhn1 tot lid van 'den Road van State verheven. Schoon
hij geen groot wind van GRANVELLE was , verklaaide hij
egter volmondig aan den Graave VAN EGAToNn, dat hij niets te
tens hem hadt, en weigerde diersvolgens ook in het V2rbond
der Edele;3 deel te nerne9; ja in tegende& , beloof_e hij in
1 567 aan de Landvoogdesfe, het doen der nieuwen eeJ tot
handhavir,g van 't Roomfche geloof, waar aan hij ook getrouw bleef, en in alle zijne daden en handeIrl,;eq
.gaf, dat het bewaren en herfteilen van die Godsdienst, bin
rauw aan 't harte zulks gaf zelvs gelegenheid tot het
inunten van eenige Cz eient-penningen ter ziji-,er eere, die men
bij G.. v.A.N LOON Ned. Hiliorip. I. D. afgebeeld en beichreven vindt. Om met radruk te doen blijken, dat hij een tegetiffrever van de verbonden Ea'elen was, liet hij in tegenovereenige Lieverrouwen
flailing van bun bekende Geuzennage
•eeltit
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leeldtjes mar die van Hal gemaakt, op zilveren plaatjesgc
flempeld, vervaardigen, en droe
. g die zo wel als alle zijne
buisbzdienden aan den hoedband, ten teken, dat zij zich aat
de Roomfche Kerk verbonden hielden. Met dit teken te
Brusfel verfchij!-_, ende, kreeg hij wel dra een rnenigte navolgers:
obehaagde
dit zo zeer aan de Hertoginne VAN PARIVIA dat
2.1j 'er terflond Pans Pius DEN V. van verwittigde, die hier
van vreL-gde over juichende , dezelve deed wl'iden, en aan
die genen die ze droeg3a, verfcheide aflaten verTeende.
AARSCHOT wierdt min of meer afkedg van de Spanjaarden,
teen hem in 't jaar 1576 door ROORDA te taste werdt gelegd,
dat hij de oirzaak was van 't gevangennernen van den Raad vats
State te Brusftl; 'doch de Staten het gedrag van RooRDA afkeu.
rende, droegen aan AARSCHOT het opperbewind der zaken,
:inzonderheid van een oorlog op. Don JAN VAN OOSTENRYIC
als algemene Landvoogd in de Nede,rlaaden gekomen, fte'de
onzen AARSCHOT in 1577 aan , tot Burggra.av van Antwelpen;
oak verfcheen hij kort hier na als afgezant te Geertrufdenberg
ten einde zoeken te bewerken, dat het euwig Edikt in Holland
en Zeland mogt worsen afgekondig,d ; doch het gelukte hem
filet, OM WILLEM VAN ()RANT en andeien, tot de tekening
daar van, over te halen. Tegen zijnen wil, viel ook na den
dood van Don JAN de Iceuze tot Landvoogd, op den Aartshertog MATHIAS , fchoon hij te voren door den Raad van State
reeds tot Stadhouder van Flaanderen was aangelleld; ja zijnem
drift tegens den nieuwen Landvoogd was zo vurig, dat hij
als het hoofd genoemd wordt, die het ontwetp fmeedde , OM!
MATTHIAS, met behulp van het leger te Wavere , in zijn ge
weld te krijgen; welke aanflag egter,, door de legerhoofden,
die genoegzaam alle ORANJE toegedaan waren , verijdeld
wierdt; en ten gevoige hadt, dat den Aartshertog meer ver4
jtieefd wierdt aan Prins WILLEM, dan aan AARSCHOT.
Veel opziens baarde de gevangenneming van den Hertog
VAN AARSCHOT in Gent, waar toe het volgende aanleiding gaf:
hij hadt toen hi) als ftadhouder van Fiaanderen, Ce Gend ing&
baald werdt, onder anderen te kennen gegeven, dat h kwan),..
1. DEEL;
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oJ:p. do nude gerechtigheden te herftellen; dft zeggen, vertifekte
c1,2te7dogt bij verfcheidene aaezienlijke vrienden , welke dePdpr, VAN ORANJE ill die ftad hadt, met name FRANS VAN,
leer VIVZ RiihOVen, Jr. JAN VAN IMISIZE hROIVELD
e'[1. Jpcieren, die den iugt we hebbende van den toeleg oin
dcen, Prins te vernederen, en in aanmerking nemende, met
lecik ecel' breden last de Hertog AA.ascuoT door den
`reej-ctnden Raad voorzien was, begonnen te dugten, dat men
tmr bij eec merkelijke omkering der dingen , rekenfchap
4upgt; afvordeien van bedrijven, die zij niet dan voor gunfiiger iegters zagen te verantwoorden. 't Gebeurde zelvs , dat
tt sviccovE in gef:prek geraakt met de heron van CHAMPAGNEt
Cr! SWEVICHEN, di Len 1-Tertoge VAN AARSCHOT waren toegevoegd zo nadelig van den Prins hoorden gewagen dat hij
ah gedwongen gevoelde , het zije 'er tegen te
ivaar door hij , en alien, dje met hem den Priefe en den on.-.
4-oom'iTcheil Godsdienst, enigzints aarthingeb, gerni:id en verci?),gt: iwhouden werder. Hier kwam nog bij , dat e!uigcn tijd
daar na IMEIZE den Hertog VAN AARSCHOT op ftraat ontmoetende, hem aLe-lf -pra : :, en aandrorg op cle beloofde verkondigIng van heifte!ling in de nude vooriegten. AARSCHOT Bier
cp toornig wotclende, hadt de onvoorzigtigheid, van te zek
p, e2: „ dat men de muies , die vtijheidk-raijers wel zou
,, &en zwjjgen, met een firop om. den hals, al waren ze nog
zo zeer opgeflookt door den Prins VAN ORANJE. " Op dit
Imt-.;:z.E. en veele der omflanderen vuur; men
loopt te wapen; de burgers kiezen deez' voor AAR.V.1.,TIOT en d voor ImmzE; de beweging egter duurde niet
Fang; doch was maar pas E-,eitild, toen RrHovE ter ftad inen vernemende, wat 'er gebeutd was, 't fpel op
niellw aan den gane, hielp, drijvende dat men gevaar liep van
't betide gel 7 gt te worden, zo men 'er nu op flapen
aarthangers behalven IMBIZE, die zich buiten fchoots
hield, 1,7pi gden hem naar t Priefenhof, en naar 's Gravenilot,
c..rZer wag do gemeente aan , met begeerte naar

vriIieiJ en

zo.acier e a tery meri;-4.elljken aanhang mede te
iic-
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toen bezeffende, hoe ge ,„,'aar11.11,,- 11.fj
ileepen.
wat
hem
een
kort
en moedig befluit aIig zou
rn
fpoedde zich naar 't hus van dcn Hertog van AAF.S(.:IIOT doer.
Big °pencil, ncemt don \Tangen, en vooitS nog ver.
fcheIee a!-,:de--en. Teen v.r as hij mcester van Gend daar hij
ig ilerkte met 300 foldaatcn, en de bvrger-vendels, bi vootxaad , aan hem deed zweeren, tot dat 'er nader last van de
algemene Staten en deal Pins lOmen zou. - De Staten
en de Prins toonden zg intu.sichen zee r misnec,cd over deze
itoute onderne111im-4, die forilmi!:-,en evenwel wi T efl dat met
ovelleg, van Ok:',ANJa geichied was hoe 't ook 113, de fiert ,gVAN AARSCHOT wie,cdt fpoc . :g vlij e voeten gc,re;d, en hij
verfcheen ecrlaug as hoofs] Cer afgezoniene Ne2erlaiaders op
tic vrugteloze \iredehandeling to Keuie77.
ApPlierpeti in 't jaar r585 aan PARMA 21y:de overgepan ,
loefloten de Sperjaarcien en Italiancn , op den brug, die over
de Schelde geflagen was, ter eere van den overwinnaar een
plegtige ftaatfie aan te i-echten. FARMA over de vinding van
hunne =kronen, wonder- in zijnen fchik, befloot den volgenden dag , door het aanre ,.-.;ten van - enen maaiti3d himne
bli]dfchap te vermeerderen. Het leger deed zijn avondmaal
op gemelden brug, waar AARSCHOT benevens veel andere
heren het eten voordienden en de post van fcheni,-ers
namen. AARSCHOT, die ze‘.ierd de overgave van Brugge , tot
ifadhouder aldaar was aangefteld, werdt in 't Jaar 1588 tot
den rijksdag naar Duitscliiand afgevaardigJ. Teen 'er in 't laar
1595 , weder ene raadspleging- over de vrede was aangevafl.
gen, betuigde AARSCHOT dat 'er na inzien geen vrede to
wagten was , zo 'lang 't nitheemsch ki i"igsvolk in 't l and bleef, , en
men aan de Spanjaarden 't voornaarn bc.'vind der regering iiet.
De Staatsieden hoorden met verwondering en genoegen,
rondboraige verklaring, doch h8j voegde 'er terflond bij , dat
inen hier niets op befluiten konde , zonder de toeftemming
des Konings, die menzulks ernftig moest canraden.
Op 't laatst, de moeijelijkheden van zijnen rang, en da
ilaat der Grooten daar hij geftadig suede hadt to worilelen,
B z-

AAR3SEN. (.VAN)
rp,W.c gierarden zi.)nde; onttrok hij zich de Nederlanden ei4
zich naar Veiinte, daar 't hem, zo hij zeide, tea min,
ften geoirloofd zou zijn, vrij te fterven. Dort na zijn ver-,
b:if aidaar overleed hij op den II novemb. 1595, ten huize
van zekeron KAREL HELAIAN. Bij zijne JOTIANNA
VAN IIALEWISN verwekte hij drie kifILIC°11. - WAGEN.
VI. D. 1)1. 6, 7. 45. 86 en 212. VII. D. 107.
Vaderl,
48. 157. 172, 173. 175, 176. 178, 179. /81. 273
o n 315,, VIII. D. 407 en 410. Voorts de meeste Sch,iivers,
rclk.c.--; over de Nedliand re beroerten handelen.
AARSSEN . (VAN) , is de naam van een voornaarn adelijk
geliagt, 't walk men , dat nit Braband zoude afkomftig
zijn; het heft ig omtrent 't midden der zest..ende eeuwe
i» ons Gemenebest gevestigl , zig aldaar zear vermaard gei-naakt, en zig met de eerile en a.anzenlijkile Hollandfe.
famthen vermaagfchapt. De collie die ons in dit geflagt voort.-qint 2 ciroeg de naam van KORNELIS , was gehuwt met PETRONELLA BEECKM..A.NS , en hier van is nagebleven een zoon.
JAN VAN AARSSEN , ten vrouwe gehad hebbende REGIERA,
dotor van den bekend.en LODEWIJK VAN LEEFDAEL , Hoer
von Lae, van ELIZABETH VAN VLIERBEF.K. Doze liet
insgelijks een zoon na, met name KORNELIS, die met ADRIA:7
NA VAN DER SCHELLACH in den egt trad, in den ouderdom
van 23 jaren overleed, en eel= zoon mede KORNELIS gep aamd, naliet, die ter vrouwe gehad heeft N. LIESSELINGEN,
welke 24 jaren bereikt hebbende, zijne vrouwe weduwe hot,
en Tnoeder van twee zoonen, waar van de jongfte JOHAN in
LaYe overleed; en de 011dfte. KORNELIS VAN AARSSEN , Here
van ifek to Antwerpen in 1543 werdt geboren. Dit was
p,en kundig Staatsman, die in 1574. tot Secretaris, en in
T584 tot Penfionaris to Brusfel wierdt aangeffeld; in het
zelvde jaar werdt hem het gewigtig ambt van Griffler opge-,
dragon, dat hij met alle beleid en omzigtigheid in zdk eon
netelig tijdvali waarnam t_.t in het jaar 1621, wanneer hij
ter oirzake van zijn hogen ouderdom ontflag van zijn ambt
verzogt of dat
iezaad Seim tot zijne huipe mogt wordem
toey

A.MSSEN. (vA±)
tdegevo-egd, zulks geichiedde, en hij nam nog èen, rgiabt
ctt.--.
ti.e2lze van zijnen zwaarwitigen post waar t,t op -'en
sober 1623, wanneer hem zijn volkornen ontfiags3
gund , met bc..'houd egtcr van zijne weide. als Mode
sang en zitting in de vergadering. Een cnuitwisehixin,
,
•
vlak taant het karakter van dezen Staatman-, in zijne
&ling ten aanzien van den bIaven g:ijsaard
VELD , want na met dezen famengeipannen to bebt, 6ifo.
tot hell des Lands, he: bell:and tegens ale cie faange,odi
tegenkantingen van Prins MAURITS te bevei ien verliet hij
do zijde van den ouden man , maakte zijn hot" bij Jen VOr5t:
en -wierd en der hevigfte veivolgeis van den raacipOhliollaTiS. Hij is getiiuwd t7:-.e cost me KNIM7RENTIA dogter
JAQUES DE REGENIERS en van AGNES DE TI:MS:Pc' QUE.' 3 die
de in 1627 zi:In oveileden , en in _de grote kerk in 's 112.6;a
Uit dit htiweli:jk zijn vier k:nderen gelptam>„
begiaven,
FnANcois.
----- 2. JACQUES VAN AATtssr y heel' vi
ass
gehuwd met MARIA dogter van jonAN' VAN
VEEKEN, die in 1628 Prefident was van den Raad. van 131-d-band; hij overfeed in 166o, nalatende drie kindeieni
JOHAN beer van Wernhout enz. deze hadt zijn broddOrs
vrouwen zuster ten huwelijk , bij weike hij cen zoori vervv-ate
KORNELIS genaamd, die de dogter van den vermaarden Rattd;
penfionaris JACOB CATS ten huwelijk hadt, en bi3 haat vial:
kinderen verwekte. • Door 't huwelijk van deszelvs .0101:0
dogter ANNA, werdt het geflagt van AARSSENS vermaagAthapt
4. KORNELIS , die te
met dat van WASSENAAR:

ongehuwd. OVelleede
FRANCOIS de oudfue zoon, wicrdt gebol-ön in 't jai° ic„'711
en van velen gehouden, voor een der bekwaainfl(0' Staats.

mannen, die immer in dienst der Repub1i3k zijn geweest; daat
anderen b;:ivoegen, dat bij de gevaallikfte man Iraq welke
geraakte
immer in het be-wind is geweest. In -Zinc
in het gevoig van den be oemden DU PLESSIS nu MciAnkiT,
waar door hij met de anfe t:a.! en zcden bekend taakte..
hc,),
In s3 werdt hij a's Acent der a'Gerriel .:e Staa,en,
V411
3
b

AARSSEN. (v)
van FrankrtYk aangee1-3. H13 was mede ec rerilar Vitit
't fluiten van 't en toen dit op den 9 april 1609 ge.
iloten was , wierd AARSSENS tot Ambasfadeur aan 't Franfr
bof geplaatst, van weikan post hij den 13 november 1616
wierdt ont1agen. werdt voor en groot viand van BAKor.VELD gehouden, en hecft veel too L-Jthragt, om den grijsaa,rt op 't fchavot te (ken freven. In 't jaar 1:524 wierdt
hij benevens andc!-en mar Enge:and gezonden, tot het fluiteti
van een wederzijd s' vetbond van befcherming; en, in 't Volglade jaar begat' hij zich, naar Fiankrijk , om aldaar eon geiijk
verbond tot {land te ibengen. in 't jaar 16._to weJ AAR3SENS naar Engeland afgevaardigcl, cm MARIA dogter van den
Engelichen .Koning, voor Prins WILLEm 1I. ten huwelk te
verzoeken. In 1640 wierd h ult d Iioilandfe Ridderfchap,
als lid van Hun Hoog Mo1nLLfl wrgadering afgevaardigd;
en overleed den 27 Lcambifx 164.1, in den ouderdom van
6g. jaren, werdende op Z j. ille herriti khcid van Sommelsdijk begraven. IIij was getrouwd met PETP,ONMLA VAN BORRE
wier moader tot het geilagt van TELEatiT behoorde, en Het
.101j haar vier kinderen na; en won en dric dogters.
KoaNnis VAN AARSSEN canigile zoon van FRANcors,'
werdt in bet jaar 1602 gebolen ; in 't jaar 1642 1,7 ndt men
hem befchreven in de Rkidcrfchap van 111,11and. M.'s was hear
van Sommelsdijk en Sp 7ek., en werdt gehauden , voor den rijk
flen ingzacn van ,,,2;antsch Hoil(P2(1. Men vindt dat hij Gouverneur van Njm,e,,,);7, en in 16 ,:e Ko1Iontl van can rejment
havaliedj in dienst van den Staat was. Weger,s ZiC krisambten, had hij, door Prins WILLEM IL zich made laten
gebrniken tot den zo veal geruganakenden aanaag op
't gane hem, zo wel als anderen, welke met die,
Qncierneming belast ge ,,icast waren , V eel onaangeraanThe2en
veroirzaakte; de haat van die van .1707.1anfi was inzonderheid
op hem gevestigd, om reden, dat EC] tevens lid van de Hallandle Ridderfeap

iiij overleed in 't jaar 1662; nit
zijo buweiijk met LuerA dogter van PIETER VAN WALTA en
lia DOINIA varc HABrox_vd.A., ;igt kinderen nalatende.

RoR-

ORNELIS VAN AARSSEN-, weliin door deft dood van
buder broeder VRANcors
na hez doen van ene 4t.4‘
jarige reize door Europa in den bloei zijnes ievens op 'all
fogt van Engeland naar Holland , in 't jaar 1659 ongiukkig
omkwam , de voornaamile erfgelia.am wierdt van de gi
Tijkdommen 21:pa ' s vad rs, h:.eft in huwelijk gehad de ourill4
dogter van den Marl;graav van ST. ANDR6 MONTBRUiCT, eoti
man die zich door de berugte befchei-ming van Kandla, Ven.
inaard gemaakt he :ft,
_In 1683 kogt dezen Leer vii
Sorninelsdijk, bencvens de ftad Afritsgeldam, elk een &rat gedeelte van SurInamen kort daar na troli 1 'er ook tan'
en aanvaardde de landvoogiije over die volkplanting, ook
bouwde hij 'er twe fterktens, die hij van behoorlijke
ting en oorlogsbehceftens vcorzag; doch enige jaren n6
verblijf aldaar, ontftond 'er enige klagte over zijn beilier;;
we'k gelegenheId gaf, dat h'ij op den 19 julij 1688,, vtoor
2ijn &gen foldaen, op ene werdt
ize
-ktr- .
inoord. Hij was gehtiwd met M2.,F„c- RETaA DU Pulp, bij
tvien hij drie zoons en eerie dogter verwekt.
FRANCOIS VAN AARSSEN, zoon van den laatstgemeiden
Lis, en bekend onder den riaam van de heer van Cliati:,?,0?
was in 't _aar 1689 Luken= ter Zee, en kreeg veriof eep,
keer naar S'urinamen te doen, ten &ride de nalatenichap
zijnen vader bijeen te zamelen. Her trof hem een on4elub,
dat nogthans op zija best citviel; het gebied over eerie batterii
voerende, laadde hij in zijnen ijver zeiv' het gefchut doch
20 als hij 'er ten twedenmale mede bezig was, fprorg het fink
los, en kwetfte hem deerlijk, waar van hi) egter geluk4,
germs. Naderhand beideedde hij den rang van raal. In 't jaar I 71 2 , huwde hij met
nigt MARIA VAN
a&ARSSEN 'van Wereithout , en verwekte bij haar twee zoons en'
drie dagters. Zie bredar over het geflagt van AARssPws,
het Vaderl. Woordenboek van J. Koic , en de bij hem aangetogen

Schrijvers.

AARSING (ALBERT), Predikart te Heliendcon een dorp
in de Frovintie van Ol'erty,Ffe/, flied na ene kortitondig,' .ftzlch4

,

AARTSBETIGEN. AA R.TSEN.
le, Jen T3 april 1795, in den ozderdom Vali 62 jareti.
LoekzuaL 1795. c. bl. 553.
AARTSBERGEN (WILLEM V.A‘ ? NYVELT vAN), wa'$in 't jaar 1566 Drosfaart van li:TuiJe2borg , en rnaakte zig ten
igen tijde als een ijverig voorftander van den algemenen Beel,
denftorm, zeer berugt. Men vindt in de Sententien Van, ALVA.
befchuldigd
worth: „ zig nevens andere EaaIisfen behij
,,, vonden te hebben, in den tuin van eenen FRANS VAN NESCH
buiten de clad Schoonhven, en daar zijn kind heeft doen do„ pen, pfalmen in de kerk gezongen, en aaimoef_ n in de
„ kerk vergaderd.” Alle zaken, bij dien Tijran ten hoogilen
ftrafbaar; die hem ook vervolgens met den tijtel beflempcid:
„ van een groot feetaris, van 't getal der verbonden Edelen,
„ die bun verderffelijk en onrcerig verbond getekend hebben ,
„ en ook oirzaak geweest zijn van 't breken der beelden, in ,, de fteden Utrecht, Culemburg, Planer?, en Asperen voorwvallen, en zelvs de brekers in de gemeide fteen aangevoert,
„ en in 't klooster der predithaeren te Utrecht , gedurende het
„ breken, grote finaad aange3aan heeft, en zeivs de overfle
,, van 't klooster indien hij zijn valfe lere niet
„ wilde herroepen, dat men hun alle zoude doodilaan. Dat
„ hij van Delf op zijnen wagen, can predikant tot Schoonha„ yen gebragt heeft; de kapel bij zijne voorvaderen to Aarts„ bergen geftigt, heeft doen. afbreken ” Om alle welke
feiten hij op den 8 januari 1568, voor euwig wierdt gebannen en alle zijne goe:eren vefbeard. 1-lij ontfnapte egter de
bloe,.'dorftige klauwen van zi•Inen wreden vervolger; en
men v'Ildt hem onder 't getal der genen, welke in 't jaar 1572
door WILLEM DE I, naar Engeland zijn gezonden, om ware
't mooglijk ELIZABETH over -Lc haa:en , om de belangens van
de Staten . en die der Prince , te begunfligen. Vad,
Hi/t. VI. D. bi. 187 CO 466. Sententien van ALVA, bl.
i53, 154.
AARTSBERGEN, zia CAPELLE.
tiARTSEN (ANTI-IONY), Pdikaut te Zunderdorp in Nord-

PETER)

2,7)

trolland , is te Cativen geboren, uit en braaf, godvrtigtig eat

,aariz:enlijk geflagt. Hij wordt geiceint .eerl rra:1 gev,Leest te,
211n, die in de geleerde bleu grondig was geccifend, daar
ten groot Godgeleeide, iieffkwelfprekei-,d , en zoda ., ig
dat hij afle de leerredenea op eenige w&ni:e na, gedu
Xende de .tijd van zijne work.zaainheld in de wig_aard des HeIli.
xen, zonder die te fchrijven, haft
1776 den 6 februarij aan de zel-vde plants aar hi gedurende
Btaz. 1776.
25 jaren het leraarsambt hadt Lageoeffend.
O.

N. 214.

AARTSEN (PIETER) , een trefrelljk KonstIch'ider , oat
zijne lange en rijzige geficate, doorgaans LANGE PIER gemiamd,
Nverdt geboren te Airfield= in 1507, van oude:s die uit tie
.Partner herkomffig waren. Zijn vader cen kausfewever, wile& PIETER in dat bereep opbrergen ; dan de rnoeder karate
jig hier tegen, en begeerde dat de lost en neging van harm
zoon tot do fchilderkunst, Fiet ultgeCioefd zoilde worden. Des
werdt PIETER bij CC::C1 ALLARD KLAASSEN beiq eld, ten (lien.
tijde cen der beste fchilders van Affilleldam. PIETER gewendde zig van jongs at aan Ceile vas= cn flouted behandeling,
en om ales k1oe aan te tasten, waar docr hl) can grote
roem in de konst verkreeg. ZevelAien jalen oud zjtie,vettrok hij met een aanbevelingsbrief van den Schout van Asfieldam voorzien, naar het Luis te Posfit in I1e7:egouwen ,
'er de voortreffelijke fchilderij en van vei.i-cl--,e:den' meesters te
zien ; van daar verhuisde hij naar Antwerpen, en vervoc.gIe
zig bil con rwaal , JAN MANDYN ger aamd, die in de manier _
van JERommus Bos zeer grappige voorwerp( .,n gefchiLerd
been. Iiij huwde in de gemelde ilad, en kwarn 'er in 1533
in 't fchilders-gild. 7,1ne verkiezing bepaaUe zig inzonderheld,
rot het fchilderen van keui:ens en alierleie kenkenbehocftens
en fpi,izen , die hij zo kunf:ig en in derzelver egenaartigá
McLaren naar het leven wist af to beelden, dat de voerwerpen naturrlijk fclienen ; door 't welk gefladig te cefrenen, hij in let menuen en tempelen der verwen de lcundigile
Rief4wr werdt , die 'er iminer gevon:.:en is Ook beth hij
v7C.11'
B5

KARTSEN, (PLETER.),
, Deft, Leuven;
verich6i rierie aptdaritukkel , zo te
Rest e:1 e:Jers geiclailderd wele tot get,igea van zij-n
konstvermogen ten huidigen dage nog zoudedkinrei verfirekken, waton die niet door het doldilftig gra,..iw, ten tilde dcr
13--.;&,..1a.ormi11g in 1 566 vernield gewad.en. in icicie tic&cien
was or.zen fchiider min uitt-ntni.e , id dan in grote voMmvoipen,
betoonde
lv;,-,ar in de kragt der 1,-..LInst g&e.1 is , en hier
te zijn. D bole en het
1-11) ec vocrti-c-Ifek
rvfpeYef veirtond hij me e zeer -we', bragt in zijne tafelevoorwerpen te pas, en
len niez zC11a..:c:en
beeLea zeer vreemd en op eene grappige
bei.feerde hi iegts en' geringen loon , en
Voar
,
den
mstroost:g
dat z :. te weren, die 1-.);_j der
Iva; net ze l
eoe ia te laten , zo ais
'we-:o:1 tor zLer geJa:tenic
waar over hij we ens
'boven geiezd is, vern
tot zi"-i n eigen Levaar me ai2ulLe 1,:unstvi.jarden in hoege wocrgcyza', - tc; voo.ts was A.ARTSEN cern nedrig man , die ge,5=1i
v.an zig zrLiven voedde, en 'er Zef,-.',1- Cell.groots
vou]Ig tiltzag, zo dat hj gem aanzien zoa verworven hob ten , ware Let nict dat zine veihevene kunst en heerlijke
wet:en, hem raar waarde 1-iadc:en Len achtten. Hij over-.
(1.C11 2 jUil:13 1573 in en oucierAorn van
lea I te
66 jaien, en is in de ouc'e-kerk, Lezijde;) Let kocr bcgra,
op zi-1 gral twee zailcen, waar in de volgen,
van
de wooiden gebo'ite lid 411:
be meter .fillilder LANGE PIER,
beU zTm zonen fchiVers hier
Bcgai . e4 long en and briaar:1,
72o7 al in konst irerinaarar, 1573,
,
Onzen PIETER AARTSEN hceft drie zoons
PIETER PIETERSZ. AART PIETERSZ. ell DIRK PIETERSZ.

die naede de ki_Tist geotnTend hebben. PIETER PIETERSZ. die
fiat alleen can zeer goed meester, maar tetions can weffprekend, fchrander en ge:eford man was, is in 16O3 to Ainfi-e!,don in den ouderdom van On jaren overleden, een zoon nalatende,, de zijn vaders voetfiappen in de kunst mannelijk
1n cd

AARTZ. (RYKAART)
teeft nagetreden; in den beginre volgde hi) de trant van 4ii
vader en leermeester op , doch begaf zig zedert, vermits tem
zijnen tide weinig grote werken befteed werden aan het
portraft-fchildel-en. AART PIETERSZ. is mede van jcngs af
.weer vlug en in
het beoefFenel van de kunst geweest, doch zo wel als zijn breeder door het portrait-fchildexen waar in hij heeft uitgemunt, afgetrokken van het ma.len
van historien en ordonnantien, tot welke zjjri geest altoos
ongemeen bekwaam is geweest en zijne geneigtheid zig
ftrekte. DIRK • PIETEP. agt jaren jonger dan zijn' broeder
AART, was =de een fchilder en discipel van zien vader,
en heeft zig naar Fontainebleau in Frania.ifk. begeven, alwaar
liij ongelukkig aan zijn einde is geraakt. K. v. MA:14.3)ER, Leven der Schilders , 1. D. bl. 235.
AARTZ (RYKAART), een konstichilder, geboren to Wijk
®p Zfe in 1482, was de zoon van enea visfer AART genaamd. RYK tot de kostwinning van ziThen vader voorbefchikt, brandde nog jong zijnde, deerlijk zijn bean, wa.arom
ter helinge naar Haarlem verd'oerd werdt, daar men dat
been naderhand als verdorven incest afetten. De jongeling
de veeltijds bij 't vuur zat, door de natuur tot de tekenkunst gedreven, krabde celladig op den hard en den v,-ittem,
rnuur eige figaren 't weik aanieiding gaf cm hem te vragen , _ of hij genegen was om te leien fchiideren? dat met
een gre:ig ja door RYK beantwoord zijnde, men hem tot het
leren der fchilderkonst bij JAN MOSTERT can Vrij goad konftenaar, beneedde, onder het genot van deze zn onderwijs, be.
vlijtigde hij zig zo ijverig, dat hij binnen korte jaren cart
goed measter werdt. Op de deuren van 1-e:: altaarftuk voor
Let Diagers-gild, 't walk door JA ,(oB VAN HAARLEM den le3rmeester van JAN MOSTERT gefchiPerd was, haeft RYK L ' e gefchiede-is van JOSEPH afgemaald, die als can Lolling in grote
Leerlikheid gezeten, zig voor Zi3ne breaers , we!ken in Egypte 17,ekomen waren om Room te kopen, bedekt houclt,
mcer a,.;clete gebourtenislen. A.A.2,TZ was em
, pups
vicc:Llzaa,in en v.ro'.)m man, d:a na e rdde 11:1-,:rillen en do

ABI3ADIE. (IA'COBt)
tut der ztele ongemeen beminde; zig in zijne klimmendit
jaren me 'e: TV0011 naar Antwercz begeven hebbencie, lee&
hij aldaar ftil en gerust, zonder lets anders dan de naak,;
ten in de italiken van verfcheiden konstoeffenaars voor eon
cewone be:oning te fchilderen. Geenecp zijner kinderen bragt
kij in de kunst op. Teen in zijn huge ocderdom zijn gezigt
zo zeer verzwa2 . 1 was , dat hi nauvv-li-pcs ricer zien konde,
lei hij de verwen zo dik op, de panne l en, dat men 'et- die
clikwerf moest aft-dampen, 't weik t wege bragt, dat nie-1
viand ;neer behagen in zijn werk felpte, en laij zig daarom
7aiet zelden gemelij%.- maakte. 't Was in het jaar 1520, dat
ii te Antwerpen in het Schilders-gild wierdt aangenomen, van
43e Kamer, de Violiere-boon geheten , order de zinfpreuk nit
i qtii tinfarniti welke karner in 14C0 is getlig% . FRANS FLO4
beefy onzen RYE: geportraiteerd als en ST. LUKAS die de
maagd MARIA fchildert, in can ifuk, 't walk op de fchilders1.-ame,r te Antwerpen is geplaatst. Voorts was hij om zijn geedtaartigen inb-Drst en doorgaande vrolijkheid, ongemeen bemind;
tdtoos wel te vrede, zeide
op zijnen naam 'zinfpelende : ik ben rijk en wel Hi) had eon fchoon wezen,
4laar de gulbeid en het vergenoe;.;en op gcfchilderd ftondt. Hij
fuverleed te Antwerpen in mejj 1577,en dus eel half jaar na
tie plundering en ontmensclate wreedheden binnen die ftad door
tie Spanjaarden geplecgd, in den ouderdom van g5 jarem
V. MANDER , LeVell der SthilderS I. D. 1)1,
ABBADIE (JACOBUS) , beroenad gereformeerd Godgeleerde, wierdt in Fi'ankl.ijk in de find Na geboren in 1654.
Na dat hij oncier den ber0C111d011. LA PLACETTE zijnen klasfie.,
ken loop had voihragc, beoeffende hij de wi j'sbegeerte en godgeleerdlleid op de drie onderfcjaeidene Hogerchoolen van Se-;
tian, Puiflaitre);: en SaZ!712:11. Van daar ging hij naar Holland,
verbleef aldaar can geraimen till, en tong teen naar Dui.tsland, daar hij ook tot meester in de godgeiaerdhcid wierdt
2angelleid, en vervolgens tot Predikant in de Franfe gerneente te Berlijn. Hij liet dit berg in 1690 varen
laud, en nam gedurende caigen 0.jd bet leraarsainbt te.
Lo
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in de Franfe kerk waar; zeer weinig 63 ,3 daar na,
wierdt hii tot Deken van Killaiow in Ierlard ei oren , welke waardigheidllij tot zijnen dood toe heel:: belileed. Hij c'eeit
een twede refs naar Hallan2, cm 'Cr eel van zijre werken
doen drulJela, en bleef gedurende drie voile jaien te
fieldam. \V&nig tijds na dat lii3 te Lnden was te r; g gekezrd, w:erdt hij 1:rar,k, en ftierf aan die ziekte, te
Marie la .135717:e Labij L072371 op den 25 feptember 172.7,
in den ouderdoin van bijna 73 jaren. ABBADIE was een Icverdediger van de oude en regtzinnige leeie der GereCornicerde kerk, zodant uit zijne werken blijkt, die in
vrij groot aantal voolhanden zij Echalven dat hij op ene
volledige wijze de geleerde talen en de klasfeke Schrilvers
vernond, was hij buit.-e!-,genieen ervaren, zo wel in de keikelijLe als wereldlijke Goich:e2crisfen; en nog behal-vea daC
.alles, heeft hij enen rcernri]ken naam ver-worve-, door de
verhevenheid van zijn vernuft, zijne fijne doordringenhcid
v n n geest, en mannelijkc welfprekeLheld. Onder zijne menigvuldige uitgegeven werken, die alio, den teCts van gezonde oirdeelkunde en op vaste en redelike gronden gevest'gde godsvrtigt, kunnen doo:fiaan, munt inzonderheid nit,
bet bock getijteld Triumpheerende Gods&enst , 2 Delen itt
4to. te Amfleidatn in 1726, ZO wel in het frans als nederdUits gedrukt. - G. STOLLE ad HEUMANNUM, p. 424,
425. C. SAXI, 07zomast. literar. pars V. Azalea. p. 637. Nic7r.ox , Mem. des Homes illustres. Tom. 33. pag. 381 &
fuiv. J. G. DE CHAUSEPle
V.
crite Tom. L
P. 16, 17.
ABBE (SYMEN) PIETERSZ., was in 't jaar 13 471 Schc.
pen van Ainfieldam, en hij berprak met zijn wijf KATRY
a' an het Heiligen Geest gasthuis binnen die ilad, een half
huis en erve, waar van aan de Karthuizers de wederhelft behoorde, en 't welk gelegen was aan het gasthuis bij de Pleats,
dat is aan den Dam , allernaast WILLEM NOIRTS.
4671.9611
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AEPER.ERK (Mr. FLOM'S vm;), in laven end pre(1ent
13Lirgeinci.-,3tor en Raad in de vrocdfchap te Morn voor
EumniisfaCs der pilotagIe, en lid van Geeomm:tteerde Raaden in 1-et NiJorderkwartier,, flied te Hoorn, den. 2.5 januarii
Dit is al wat wij
i748, bijna 73 .faten oud zijnde.
caii de man weer,, nit Koic, Vad. Woordenb. I. D. bl. 1264
ABBEIVIA (YDE), nit cen adeiijk doch voor *fang uitgcflor.
y en Geflagt in Friesland, gefproten , was de won van STP.KR.
ABBIT.IVIA verv,-ekt bij RINcir MEINGA. Ouzen YDE trouwde).
hint EEDI,VER POPMA , en was, in 't jaar 1566 Burgerneestet
te Snee .k. Hij behoorde tot bet verbond -der Ede l en; ei wag
in zodanig groot vertrouwen bij zijne landgeDoten, dat POPTE ROORDA hem de fleutels van Sneek ter hand ftelde. Ook
was hij gehaat bij ALVA , dat hem waakzaam op zijne hoede
deed zijn en bolluiten in Friesland tc zonder aan de
indagirg des Hertogs, om te Antwerpen te verfchijnen, geYaderl. Woordenb. L D.
Jloor te geven
1)1. 126.
ABBENBROEK (JAN VAN) dus genaaind naar eerie Doge
er..',fiijil.heid
in del Lande van Yearn , vindt men van ge1
31a-neld, dat hij in ht jaar 1235 op can flee:a el geweest is,
door Grave FLoRis DEN IV., tc Haarlem aangerigt. De alicroudile volgreeks der heren van ABIENBROEK kIim egter
iie hoger dan tot eanen anderen JAN vA2,1 ABBENEK , die
in het jaar 1350 Icefde, wiens agter-klein-dogter RATHARTNA
do Heetlij. klaeld overbragt , aan BOLTDENVYN HART VAN DER
Vvr EERT , in het jaar 1442. Hj was Schout van Deft en Hcog.
ineenirv.d van Deilland. Zijne nazaten namen den naani van.
Abbenbroek aan. Het blijlt dat zijn zoon de Heerlijk.
Leid maar voor eon vierde gedeelte bezeten heeft. Deze
was GERRIT VAN ABBENBROEK, Bail:111W van iroorn en PutteiL
en naderhand Hoogheemraad van Delfland. H1j volgde in den,
twerpalt van Hocks en Kabbeljauws , de zijde der laatften,
werdt, in het jaar 1481 met zijnen zwager WILLEM VAN
VALKESTEIN, door de Hoekfe in Geri gevet aan de Vaart
vcks.
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Yerre van Utrecht, gevangen genomen, te_ende de eve: cc:,
.koinst in het jaar 1489, met de Ro::teniamTe
c:s.ns
de brandlehattingtn van den Ilage ce,dt 111
1 494 . De ank_ieic drie vieiie delea van de.e HeeilijkLe:d,
ZIIfl gekomen aan de huizen van Moivrrooarr ,
AhnoDr., en iaatst in die van FIA:_,Ew172;. Nog vindt men
mell, van conen GERRIT VAN A I; 3ENF,027 , die zes kinCe:en.
V.) twee -vrouwen verwels.te en in 1551 overieel.
Ann VAN ACBCNBROEK huwde met M.1RIA. dcgrer
EORN. VAN DER NY_E:Vi;URG flierf in 16o7, en lie:: ok Cc-1
Zoon nay insgeliys KLAAS genaamd; met welle laatfe neer
dit Ceflagt is uitgeftorven. - VAN LEM:,
WEN , Bata. illustr. Teg. &Ca!: d.:1- Var. No,-i,761./. VII. D.
“5-117.
ABBES (SYTTIE) , van L.,3nwarden geboortig , was ecrst
Pastoor te Oldenholv in die find, dccli verPet in bet jaar 1566
den Roomithen Godsdienst, 0111 die der Heivormden te aanvaard,en. Op den 2 oElober 1567, veibond hij zich te En2b
dc; als krankbe2ceer, en wierd op den i a januarij 1568, tot'
gev:oon leraar aldaar beves:.igd; neg in dit zelvde jaar, narileajk op den 13 feptember ft:elf hij aan de pest. -Geychied. I. D. hi. 457.
TEES, Oostfr.
Oudh. Iva
Friesland. I. D. hi. 355.
AI:COUDE (DIRK VAN) een Stichteaaar, Vicaris van Ft
Pe t ers kerk te Utrecht, Leverderde in 't jaar 1566 door zij'nefchriEen , grotejjks de reformalie; dan dit bekwam hem h-c-cre.
ti;k, doord:en hij hier over in 's Bisfchcps gevargenis geraakte daar een geruimen tijd verblecf, en net wee zijne
heid bekwam, dan naar eene afgepeiste herreepirg van zifj.Le
gevoelens te hebben gedaan. Ouder voorwendzel van lighamelijke gebreken, mijdde Iiij egter zo eel Lem dcen10: was.,
het bijwonen der Misfe. Zijne fchriften dragen Let gauige,i
'his dat zij zeer bondig waren, en voor iedere afdeiing daar
van, las men zijne gewone zinfpretik zift; zonder gal, gori.
Trugtig. - BRAND,
der -Reforniatie. D. hi.

Si

ATCOUDE. ABDAGUS. ABEELE:

ABCOUDE (HENDRIK VAN), vindt men op de rerriiigt.
lijsten der flad 1.1-trecht, van 't jaar 1440 tot 1467 ingefloten
Paad gcmcid. In dat Jar, werdt hi om welke redenen
gebannen , 't welk tot 1470 duur,-,
vindt 111011 n:et
benevens anderen, wederom toezeflaan
de , wa!ineer
wierdt in de Stad te komen.
COUDii0EVEN , Krunijk,
bi. 525,
ICOLTDE (HENDRIK vAN), was een aanzfenliA man
te Utrecht. , naar men hem verffteidene naen als
of De:s7ca gemeld vindt. Benevens eel). andeiel,
werdt Lij in 1481 als decigenoot van het oproer door W,s_rchot,
DAVID VAN BOLT,GONDIEN vei wrekt., gei.,00dzaakt de Stad te 525.
ruimen.
GOUDII0E\O'EN, Krom.
ABCOLIDE (JAN vAN), was cen van die gc-ren, welke
x419 of 1420, gedurende den Hoeym en KabbeljainAfen twist
wierdt gevangen genomen op he:: huffs te Poelgeest ; en, door
de van Leyden, nlettegenftaande het ernflig verzoek om hem.
te losfen , op bevel van Iiertog AELBRECIIT VA24 BEYERElf
het hoofd wieid afgeflagen -v,raar tegen die van Utrecht het.
zogenaamde regt van wedervergelding uitoeffenden.
J. Koir, Vaderl. Woorde$th. bl„ 140.
ABDAGLTS, was ecn dapper veidheer, en een van dia
welke door de Opperheren of Graven was aangeftAd,,
cm de :andzaten tegens de verwcestingen der N. ordfe
,keren te belchermen. III.) was, het die in het jaar 873, met
een groot aartal Friefen , den fieren Den Renoir tegen
trok, in een bloedig geva-t aan 't oosteinde van 't File met
hem geraakte, daar RUDOLF reeds in 't begin van den ftr:A
fncuve'de , waar na de Frief.cn eon volkomen zegepraal be,
vognn , en de Deenee noodzaakten het land te ruimen.
FOEKE
j 7,zarb. II. D. bl. 64.
ABEELE (VAN DEN) , een oud adelijk Gellagt, afkomilig
tit finegomm dat zijnen naam ontleend heelt van de HoerIiikheid op het eiland Wiacheren in Zeeland, tusfchen
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en Visfingen. Men vindt van het zelve gemeld in Smut,
GANGE Kronijk van Zeeland, op bl. 525; daar gezegt woidt,
dat hetzelve in 1401 eon Burgemeester van Zierikzee heeft uitgeleverd, HENDRIK VAN DEN ABEELE genoemd, en getrouwd
geweest met Hammen VAN CATS. Het laatile mannelijk oir
van dit Geflagt is geweest jAcor. VAN DEN ABEELE , die in
1577 ftierf. - ABR. FERWERDA , Ned. Gejlagttoek ave.
druk van 1785.1. D.
ABELAA.R. (GEORGIUS), gcboren te Groningen den 16
februarii 1679 uit fatzoenlijke burgerlieden, zijnde zijn mo64
der geweest ABELIA ROSINGA vOlbragt derzelver ftudien in
zijn vaderflad, onder geleide van de Hoogleraren BRAUNIUS
BERNOULLI en LAMMERS ; wierdt den 9 april 1110 als Predikant bevestigd in de gecombineerde gemeentens van Oostwold,
Lege- en Hoge-Meden, verkondigde hier het woord. des Heren
tot in 1733, ter tijd too dat eene lietrelijke roepitemme zig
uit Aduard liet horen en zo verlokkend in ABELAAR zijne
ooren Monk, dat hij geen vrijheid vondt die to welerflaan ,
,inaar die opvolgde; aan welke plaatzc -hij het loraarsambt,
xnet alle lever, liefde en vlijt heeft waargenomen tot op den
44 meij 1743 , wanneer hij door de dood van deze zwaarwigtige post wierdt afgelost, en als weduwe nailer EnELIA TEN
bij wien hij zes kinderen heeft geteeld; hebbende
tot een eerfte vrouw gehadt HENDRIKA HOMMENS , die den 24
meij 1712 is geftorven, na dat onzen Domin g 'er drie kinderen bij hadt verwekt.
J3ockz. 1743. a. 722. b. 132.
ABELI (SIBRANDUS), wierdt in 158o van St. Maeried
pn Yalkoog, tot Predikant te Harlingen beroepen, alwaar hij
Inet alle de getrouwheid een bedienaar des Euangeiiums betamende, gedurende het tijdvak van 35 jaren het woord der
Boekz. 173o. b. 509.
INraarheid heeft verkondigd.
ABELS (JOHANNES), Predikant .te Aavkffiee in Zeeland,
reisde na Kleef om de bronkuur te ondergaan, doch deze wa'Wren waren bitterder voor hem dan die van Mara, dewijl hij
ender 't gebruik dear van, op den 24 junij 1753 overleedt.
Boekz. 751. b. 112.
I. D E L,

BERSON. ABGILLUS.
AMAMI, (WILUELMUS), Predikant *e Ruurlo afkomb4
lug van pen $claas Qcilagt, hadt tot ouders L. ABERSON diq
Rigttr van t.ut ambt dezes naams, is geweest, en MejL.ff. A.
AATENs, Na zijnen klasfieken loop te Zutphen voleindigd
tç 1-icbben, beoeffende hij de theologie te Franker door h4
onkrwijs van de lioogleraren ANDALA en VENEMA ; wierdt
Proponew en vervolgens op den i april 1731 Predikant
(),40&p1 a en .Keppe; binnen ; worts den 8 november 1733 op
gboorteplaats, daar hij met onvermoeiden ijver en lust,
l;,: pen gaarn getrouw verkondiger van de middelen die to4
he:g ilcin van eon eeuwigdn gelukflaat verflre,kken, zijnen
Loopbane heeft uitgewandelt, en den weg van alle vleesch
Uman op den 25 julij 1774, in den ouderdom van raim 7 i
jatQilZ:jne echtgenoote J. CoLsoN dig reeds in 1763 is
ovp.rlelen, Het hem vier zoren na.
ADGILLUS (JAN) , de zoon van even Koning der Friefen
wa4 van zulk een voorbeeldig levensgedrag, dat men hem
den biti naam van Priester of PAA-F-JAN gegeven heeft, hij verzç benevens den Deenfchen Koning QTGERUS , KAREL DEN
capTEN op de togt r.aar Palestina ; dan in plaats van naar
&ropa te rug te keel-en, zo als KAREL deedt, toen 7ervfa1ecn
was Ingenomen, drong hij met OTGER, ADEL of ADELING
n an en, tot in 'e Ildien door, behaalde grote overwinngen , en riga° aldaar het rijk der Abisfijners op, dat naar
aijren naam , 't gebied van Paaplan gAicemd werdt.
LUS l ' eft twee Gefchie 'enisfen geichreven , waar van de enc
,de reis van KAREL DEN GROOTEN naar 't Heilige Land vervat;
en de andel e, ren togt dien hij zelve naar de Indien gedaan
heeft. Dit laatfte werk, bevat de beichrijving van het land,
en die der verfeheidene volken welke het zelve bewonen. In.
(lien SuFFRinus PETRI met goede ernst in de waan heeft kunten zijn, dat deze Geichiedenisfen onder ere andere klasfe
elloprep, dan die der beuzelagtige, rcmans; w&ke men ii
ie equwen der onwetendheid famengeflanst heeft, en daar
me KeatEr. DEN GROOTEN, met zulk een dapper n moed bc.
Invoade, ;Os 4 1-14 een der ingebeelde helcien, OURS011
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n'

ware geweest; zo heeft hij te rechte de gisping
Vossitis . verdicnd , die van hem zegt :
110217174711 valde

VALENTYN

5 van

jimplicem, ac propi dixerein infipie7ite,m1 qui vanis acko ac flultis
.commentis imbue?* ficiern. Dat wil zeggen : „ 0 al te °Imo-zel, ja ilk hack bijkans gezegd, al te onwijs mensch I die
„ aan zulke ijdele en zotte verdigtzelen geloof geflagen heeft.
Want wat kan men fabelagtiger ,verzinnen, da.n de overwin
ning van yerufalem door KAREL DEIT GROOTEN ?
SUFFRTETRI,

de Seriptor.

krossius, de Histor. Lat.

ABRAHAMI (ANNIUS), Predikant to Kahan, is gebore3
Grouw in julij 1695; en heel 't na de lage fch&en door!open
te hebben, het onderwijs in de Njzondere weenichappen getoten , aan Frieslands Hogeichool, van de Profesfolen ANDA.LA
VITRINGA en SCHULT.ENE. In 1717 wierdt hij Kandidaad, en
twee jaren later te iEngwirden beroepen; vervolgens in 1729
te Kolium, alwaar hij met alle getrouwheid, het 1-lem aanbevolene dienstwerk heeft uitgeoeffend , gedmer. , (ie het ruirne
tijdvak van 62 jaren , zijnde in 't gel eel 67 jalen dienstdoeriend Predikant geweest , doordien nog ruim een week
voor zijn dood de leraars noel heeft beaommen, en aan
gemeente het woord der waarheid \--erkondigd. Hij overIced na een zeer kortflondige ziekte , in den ouderdom van
91 . jaren en ruim 6 maanden. Tweemalen is ABRAIIAMI getrouwd geweest,; zijn cei vrouw GRIETJE JAMS, heeE hij
vijf kinderen bij verweict,, welken alle vroegtijdig zijn overleden; bij de andere LOLKJEN EGBERTS , een zoon en ene Jogter , welke benevens 8 kindskinderen, bij dode van grootvader, nog alle fpringlevend waren. - Boeizz-. 1787. a. 215.
47r•
ABRAHAMS (GALENUS), nit ce!illke ouders te

Zieuikzee geboren, op den 8 november 1622; na in de geleerde talon onderwezen te zijn ,• en reeds vroegtijdig , blijken
van zijn vernuftigen geest en bekwaamheid gegeven te hebben , bezogt hij het Hogefchool te Leijden, ftudeerde aldaar geiurende twee jaren met, veel ijver, en werdt in 1645 tot
C2
Dol.-
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Doktosr in de Medecijnen bevorderd; zette zIg 't volgende
aa te Am/le/dam neler, en trouwcle aidaar in 1646 met ecru;
dbgte,r van ARRARAM DIRKZ. I3TERENS als toen verrnaard
oraar onder de Doopsgezinden in die:i141;, hebbende met
huisvrouwe gedurende. 56 jaren in enc. gezegende egt
e&oe'Sd. Iii het jsar 1648, werdt hij tot mede-reraar van do
zelvde gez,indheid gekozen, en hij aanvaardcle. zijnen predik.
dins t, met groten ijver en zunderlingen ernst,,_
GALENUS hadt reeds vrcegcr , door de verkering met ADAI4
EciREEL, zoon van joHAN BOREEL Ileei-e van Du;nbeeke, nit
e geflagt in Zeeland geproten; zekeren DANIEL DE
end'31-t g
13REEN en anderen, gedagten begonnen te vormen , over den
ft2at der zigtbare Kerke, en over eenige leeritukken die geoftdeld werden, af te wijken van de begrippen, welken tot
dlen td toe bij zijne gezindheid den meesten ingang gevonden hadden. Hier over was gerchil ontitaan, tusfchen hem
en cenige andere Leraars; weik op 't hevigst uitborst, in,
I644, ter gelegenheid dat SrvEL APOSTOOL , die in maart
d Femelden jams, flegts 24, jaien oud tot Leraar aangenomen as , den 15 oftober daar na , des voordemiddags ene
ejikatie geLiaan hadt, welke door GALENUS , des nad'emid•
vlak nit tegengefproken en wedcr'legd werdt. Van toen
of floeg de viarn van den broedertwist, ten dake nit. GALEvus werdt bcichuldigd van wangevoelens , waar van 't verfpieiden, zelvs bij 's Lands plakaten veiboden was. De be.
IChuldiginen werden voor het Hof van Holland gebragt, daar
GALENus gehoord, en vrij verklaart werdt, bij eerie uitipraak
V an den 1 4 feptember 1663. Do twist zo hoog gerezen,
floncit geleimpen, nit te lopen op een' volflagen' fcheuring,
die Bulgemeesteren, welke ook met deze onlusten gemoeici
werden zogten te voorkomen; bevelende. op den 10 januarij
1664, alio diepzinn!ge geichilitukken van den predikftod
te hou;,en; doch zulks kost niets, baten, want de tweefpalt
Hop eindelijk zo bog, dat het tot een openbare fcheuring
kwam , waar van de gevolgen waren, dat de gemeente
twee partijen wierdt verdeeld, die elk hare bijzondere Leraare

ABRAHAMS. (GALENUS)
Iladden. ITij fchijnt anderzints van een vreedzaa sn kitrAter
',nest te zijn; ook was hij gewillig op de aanmAlling der
g ering van Ainfieldam , cm tot een onderling verdrag te ko
en maar APOSTOOL was zo gedwee niet, want deze t
de, dat hij zig onmooglijk met GALENUS en zijnen ao.nna;;
konde verdragerr.
Voorts hadt hij ene aan hem eigenaartige fpreekitiji i (te
gantsch niet gevormd was naar den hedendaagfchen txaritt
;efin' taal was niet opgefinukt, met uitgezogte woorden norli
ongewone fpreekwoorden , gene . gemaakte .hoogdravendhea
'loch patifche 'hoorde men in zijne redevocringel).,t
'Inaar alle zijne uitdrukkingen waren natuurlijk, en m deo,
'tart der verhandelde zaken overeenkomende; worts verzcll
met 1ieffi3khid , daar het mánnelijke en grootre doOrtege,
inengd zo wel het hart als het oor wist te trefFerh Zijn
lust tot briderioeken van Gods woord, niaakte hot ooi kedi
bnledig. Befchbuwerde kennis wits hem aangenaalli &el
die tot het welleven behOorde, _num bij hem de .eerfte
in. Hij vot,ide de groctfle te:biel en athting voor d nttche H. Schrift, doch las en beoeffenehde dagelijks de boa-.
ken des Nieuwen Testaments ; betuigende menigMaal dat
hem telkens daar in aanmerkelijké zaken , tot opheidering van
Alen godsdien'st en opwekking zijnes gernoeds, Voorkwarivnb
Zijn' ernst in de openbare gebeden, doorgaans Verz-eld
de met enen overvloed van tranen, bleef hem tot zijn Jolt Ile toe bij. Wat zijnen omgang Met een ieder, van wat
ilaat of iland ook, betreft, die was allezints de rtig, dock tefr,
fens ook vriendelijk en gemeenzaam. Ten aanzien van We;
rekife zaken, was hij onervaren; cm weike reden
in zulke dingen 'dad nodig was , zig gemeenlijk flu hied
als zijnde buiten zijn boekje. Schoon dat hij niet rum rnet
tijdelijke middelen bedeeld was , was hij eater gewoon met
een onbekrompene hand milddadig te geven; en daar hij
niet door zig zelven vermogt, wist hij zuiks door middel van
enderen ter uitvoer te brengen, zijnde dus teens ten'
per en vooritander der armer,. Wegens gideiztiaN 1
C '
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lijke 'hoedanigheden , heeft men hem de weIverdiende rant
gegund , als een mensch die met alle recht een' plaatS onder
de grote mannen der Doopsgezinden verdiende.
Zestien maanden Tang voor zijne flood, zonder ziekte get,.
noegzaam doch waa.rfchijnlijk we-ens 'zwahheid des ouder,
doors, was hij bedlegerig; merkte lien tijd aan , als het
beginzel zijner ruste; wie hem kwarn bezoeken , ontving nutte lesfen en vermaningen naar ieders fiand gefchikt;
overleed hij des morgens omtient 1I men op den 19 aprit:
1706, zijnen geest z5gtelijk uitblazende , in den ouderdonv
van 83 jaren, 5 maanden en 8 dagen. WAGEN. Behr.,
van Amfteldam. VIII. St. bl. 43. 78. 8r.
ABRAHAMSEN (ISAAK), den ,x s augustus 1663 te Mfirsh:
gen geboren , heeft aldaar de post van Krankbezoeker waargenomen , en flied den 4 o&oher 1714. Hij heeft zig door
verfcheidene zijner fchriften, bij veele vroome luidjes en flijye orthodoxen, even _naam gemaakt ; doch Cc:Joon gantsch niet
onlZundig, is egter zijn Fiji eenvoudig en weinig befchaafd.
finder anderen heeft hij een Kerk- en Wereldlijke gerchiedenis
gefchreven, waar in ITIC;1 verfcheidene wetenswaardige zaken,
ons gemeenebest en bijzonder Zeeland rakende ontmcet, die
men elders zeldzaam zal aantreffen. LA RUE , geletterd
Zeeland, bl. x13.
ABRESCH (FREDERIK LODEWYK), geboren te HesfertHomburg in 1699, wierdt den 7 maart 1731 tot Le&or in de
gerehieJenisfen en welfprekendheid te Middelburg aangeffeld
in welke g ad hij toen tee tijd reeds Re&or van de iatijnfe fcho1en was; hier
bleef hij tot in 't laatst van 1741, toen
in de plaats van den overle:ienen WOLTERUS KETEL tot Rector en Hoogleraar in de geichiedenisfen en weifplekendheid
te Zwolle werdt beroepen ; zijnde geflorven in 1782, na den
hogen ouderdom van 83 jaren bereikt te hebben. ABRESCH
een geleerd man geweest, ervaren in de oude Gerchiedenisfen, en inzonderheid zees geroemd wegens zijne be2revenheid
in de Qriekfche taal , over welker Schrijveis hij ook veele
deel.

1ItSALON8. ABSELIU1
'detikunAige ophelderingen heeft thedegedeelch
V.,4M bpi
telling vaa's mans fehriften; Vindt men bij C 8.kt ) Olve*Wtt
p. 59. Zie ook G C. HAikuiEllttikt1
titer. pars
vrudita, p. 1. edit. tertiae. Boekzaal i731 a. bl. 4816
bi. 712.
1IBSALON8 (tit.TBEtt.T), Predikant te Rulst wierdt OboL
fen te Goes den 24 aprU 1698, uit brave ouddrS, di t hcrti
In zijn telerfte jekd ontvielen, en hij daar door twiddr bptigt
geraaktd van zijnen oom en voogd HUBERt PimkOoi4,,
kant ter dezer p!aatze; die hem end opvoeding gat, oVeleen‘komftig de gewigtige post; wear toe hij was voorbechikth
grondig in de geleerde ta l e,i te zijn onderm)zen; VolvoOtdo
kwam eerl ang met
IA) te Utrecht zijre fradien
opgedanen fchat van kundigheden, in zijne geboorteitad
daar hij den 9 feptember i 721 tot Proponent wierdt =getnomen , en niet lang ledig op de markt floridt, inaar door
den Here des oogftes op den zo oclober 1722 in zijn urijngaard
te Kleverskerk we.cdt uiteftoten ; hier rzlim zes iaren het
Euangelie bediend hebbende, werdt hij te Ilulst begeerd dtn
$ meij 1730, dan doordien 'er voor de weluwe van den
Vorigen Predikant DIDERIX een jaar moest gepredikt wader),
v'erdt hij 'er niet voor den 7 januarij 1731 door Anen ambtgenoot P. M. GARGON bevestigd; deze gemeeate 'weft hij
ilurende den . tljdkring van bijna 21 jaida met elle liefde en
Cue nauwgezette waarneming van zijnen pligt, beTend; ter
tijd toe dat hij na zijne vacleritad ge-esd zijnde om bij
zijne nadstbeftaanden een bezoek af te legg,en
heal enc borstkweal
Zijn graf vondt; want hier over
wear aan hij reeds 's anderen- l ea.gs, den 21 reptetber
in den Olderdom van mini 53 jaien overleed; zijnde
Boekz., 1 75h a. bl. 454-457.
gelnrwd
are .-sto
ABSELIU3 (WILLEM), geboortig van Preda, tvos =ten ge.
Icerd Ka,thuizer Monnik, en Prior van het klociqer die ff..,
.den te Bru sfel , en. daar na te Brugge ; hii overleed in 't
1471; en is zo wel door zijno aanzieraijke gebwrte
C4
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Pagelatene fchriften, zecr beroemd. - V. AMA. ..Bibiids
GOOR Befchr. van Breda. bl. 304.

Theca Belgica.

ACCAMA (N. en B.) , twee Friesfche Konstfchilders, waat
van N. de oudfle , geen onverdienflig Historiefchilder is geweest, oak een- leis door Italien heeft gedaan, en zig enigen
tijd tot beoeffening der konst in Rome heeft opgehouden , ver,
koos na dog e van zijnen broeder, die ongetrouwd in bet jaar
1766 of 1767 flied, zijne -waste woonpiaats . in des overledenens huts op de gragtswal te Leeuwarden te nemen , en beeft
verfcheide.ne dogters en enen zoon nagelaten. De jongile B.,
heeft altoos te Leeuwarden gewoond, en con grote mcnigte
pourtraiten van Friefen en anderen gefchilderd. I11j Ilaagde
inzonderheid wel in het treffen , en fchilderde de flofFen en
kle2eren allerkunftigst.
ACHELEN (ANTONIE vAN), gelproten flit een adelijk

Brabands Geilagt, is Schepen geweest van 's Hertogenbosch,
getrouwt aan ALMA VOGELS , en is geftorven den 27 julij
1534. ABR. FERWERDA, Geneal. en Wapenboek , 17854
I. D.
ACHELEN (FOLKERT VAN) , is in 1587 Raadsheer geweest in 't Hof van Braband , gehuwd aan ANNA DE BEYENS
dogter van GOWAN Schildknaap, en van AGNES EYCKMANS.;
ACHELEN (FOLKERT vAN), een broeders zoon van den
voorgaanden, was in 't jaar 1624 Raadsheer van den gehef;
men Raad; hij is gehuwt geweest met MARIA MARGARETA
dogter van JACOB BOGAERT , Ridder, Prefident in den Raad
van Flaanderen. Hij ftierf in 't jaar 1631. - Ib.
ACHELEN (ICRAM VAN), varier van den laatiten Ford:
is eerst geweest Raadsheer , en vervolgens Prefident in
't Hof van Friesland, en daar na Prefident van den groten
Raad te Mechelen ; hij was in 1561 gehuwd aan CLEMENTIA
dogter van GELLIUS HOYTEMA ell MITzIA AVTA. Hij itierf
den' 18 oftober 1604, en-let in de St, Rombouts kerk te
KERT ,

,chelen begraven,
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,A.CHELEN (ROELAND . vAN), wierdc in 1572 den 14
.0ftober, Grietinan van Dantumadeel in plaats vandenrebelleexenden AUGUSTINUS OEDTZMA, lei den 29 dito den eed of
handen van zijnen lied de Prefident IGRAM VAN ACIIELEN, al;
van.'t Hof. daar toe gecommitteerd. .Deedt in 't jaar 1576 afftand van deze Grietenije, en wierdt nog in dat zelvde jaar
Grietman van Hennaarderadeel , door vrijwillige afiland yam
()ENE WYTSMA, doch welke post hij , niet langer , dan een jaar
bekleed hebbende, daar insgelijks afftand van deedt. I ij is
getrouwd geweest met WomcK, dogter van Juw MocitEmA
en ',mix HERINGA, bij wien hij ene dogter heeft geteeld,
met name ALEGONDA, welke in 1607 huwde, met KAY EL.
'VAN UNIA, HoiTling in Malian en Ferwert. - lb.
ACHTSCHELLINGS (LUKAS) , van Brusfel geboortig
is een konftig Landfchapsfchilder geweest, die LODEIVYK Dig
VODDER tot leermeester heeft gehadt. Die LUKAS, wist vaardig en in een losfe ongedwongen trant, het penceel te beftieren, bijzonderlijk in zijn boomen , en op zijn voorgronden,
2ijnde de eerften natuurlijk getekend, en de bladen en takken
up ene kunftige wijze door malkanderen. gewerkt , en de
laatften gloeijend gekleurd en meesterlijk bebandeld. WEyERMAN, getuigd, zee-. veele.heerlijke fchilderftukken van hem, zo
te Brusfel als elders, gezien te hebben1 WEYERM. LeI'm der Schilders , IL D. bl. 5.
ACKER- (JACOBUS OP DEN), Predikant op Batavia, Is uft
Nederlancye ouders voortgefproten, geboren te Meurs den 6
december 1649. Na Kier te lande zijne ftudien volvoert to
liebben, yertrok hij in 1678 van ilinfleldain als Predikant naar
Ceylon , alwaar hij in 1679 aanlandde, en aldaar gedurendet
Tulin agt jaren het leraarsambt uitoeffende; zijnde in 1688 van
daar vertrokken naar Batavia, om in die hoofdflad van Neerlands = Indie , het Euangelitun in de poitugeefe fpraak te verkondigen , 't welk hij ook een geoot aantal jaren heeft verrigt;
hcbbende in 't geheel den predikdienst met de- a_cifle lof en
roern. 52 jaren lang waargenomen, onder een dengdeliken,
C

4i ACKERSLOOT. (IZAAK) ACOSTA. (GABRItL
onbeprol en en voorbeeldigen Ivvandei; zijnde oveileden op
1731,
Batavia de, 6
den hogen oude, dole van
3 ja:el. ACKER was eel kundig man; hij heeft de tijbei
in de poPtugefe fpraak ovel-gezet, cn fie nog bij zijn leven aan
den Batavifen Keikenraad overhandigd. Nog op Ceij Ion zijn.
de, huw e 11.1 DINA AGOTHA , oudfle dog:_er van den Predi«
kart NIKLA AS AGOTHA en SARA VISVLIET , beide van Arnfieldam gebou tig, waar mede hij gencegzaam 51 jaren in een
aangenaam gezellig leven heeft gene en , en bij haar t 1 kindeien verwet, waar van een zoon in dienst van de Kompagn:e is geweest, en twee dogters aan voorr:ame ambtenaien
daar van, zijn uitgetiouwd.
Bookz,, 1732. b. bi. 120$
4,•
121.
ACKERSLOOT (IZAAK:), een deftlg Burger van de Doops,
gezinde Gemeente te Aneeidam , be :r chonk benevens zijne
huisvrouwe , MARGARETHA VAN DER KINDERT , het oude Vroui,
wenhuis van hunne gezindte ter gemelder flede , met 26,000
guldens; dit gevoegd bij anciel - e aanzienlijke giften, fte:de de
Reg-enten van dat Godshuis , dat te klein was en daar bij
bo'Liwvallig, in that, om in den jare 1759, een veel ruimer
en aanzierilijker gebouw, tot het zeivde einde voorb. fchikt,
regt agter het oude te doen itigten. WAGEN. Beichr,
van selinft. VIII. St. hi. 5451
ACOSTA (GAnRIEL,
een Portugtes Van geboortel
die , zulk een geruimen tijd in ons land heeft gewoond,
en zulk een zonderling wezen is gewLest, dat hij met regt
aanfpraak op cue paats in dit werk heeft. Eerst was hij een
Christel; , daar na een jood, en vervolgens niemendal. Gedurende zijn verb''.6f te Ainfleldam, werd hij tot zodanig verregaandEn trap van wraakzugt vervoerd, dat hij eerst zogt
nen broeder of neef, en daar na zig zelven van 't leven te
tetoven. Op dezen, terwijl hij voorbj zijn huis ging, loste
bij een pistool ; dock, het geweer weigerende, en zig ont:.dekt ziende, foot hij verbaasd de deur, en benam met een
under pistool zig zelven het Leven; In zijne woning vond
mei
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Bien een- latijnsch gerchrift, waar in hij. de geva'len van zijr4
'even en wederwaardigheden beknopt had opgefteld.
KOK Vad. Word. I. D. bi. 199.
ACRONIUS (DANIEL), een 1Viderlander, was in zijn lever
een ;-,re!eerd man, en gaf de Gefchiedenis van vele Steden
welk week in 1. 651 te Frankfort is gedrukt.
in 't
Bibliot. vet. & nov.
ACRONIUS (DAVID), is geweest Predikant te Hempens
in Friesland, en overfeed aldaar den 31 december 1738,
het 54fte jaar zijnes ouderdoms, waar van hij omtrent 34 jaren rn dienst der genoemde Gemeente heeft gefleten.
Xoekz., 1739. a. bi. 139.
ACRONIUS (GELLIUS) , is Predikant, meen ik te Lent.
warden geweest, een groot ijveraar, en wrens naam min mede order den berugten brief van de Frio.sic Predikanten, in
587 aan de Koningin van Engeland gezonden, geplaatst vindt,
BRAND ,
. der Reform. I. D. bl. 723.
ACRONIUS (JOHANNES), geboren in het Friesfe dor?
ifekrum , tlierf te Bazel in den bloel van zijn' jaren in 1563,
in Welke Stad, hij met .zeer veel Poem de wis- en geneeskonst heeft onderwezen, oak verfcheidene werken over de
eerstgenoemde wetenfchap, heeft in 't licht gegeven.
FOPPENS Bibliotheca Belgica. pag. 559.
ACRONIUS (JOHANNES), wierdt in 1621 als Predikant
te yelp en Roozendaal beroepen-, in 1627 te Wageninge n , alwaar hij gedurende 21 jaren het Leraarsarnbt met veel lof
Iiitoefrende, en is aldaar in 1648 overleden. SOERMANS
Kerkelijk Register.
ACRONIUS (JOHANNES), een Fries van geboorte, wag
eerst Predikant te Wezel , vervclgens te Haarlem, alwaar hg
in 1627 ftierf. Hij worth befchreven als een geleerd man ,
doch van een' woeligen en onrustigen geest, dear bij een
driftig ijveraar teens de aanhangers van AnITNTus , vccrts
clie door zijn oproerig en beds len,.1 kara!Jer vrij \vat tv,-cfpaf

44. ACRONIUG. (RUARDUS ,) (WESSEL) ADAi
fIat vel'oirzaakte.
avail Ikarlan.

,SCHREVELIUS en AMPZING Befchk;

ACRONIUS (RUARDUS) , een broed& vah den Matiferl
, insgelijks een Fries, was zeer ervaren in de God.
ge..oeicThei en taalkande, maar tefiens een grcot ijveraar te,
ge :s de Remonfiranten , en daar bij van een woelzieken en.
drifc .ge'l aart. 1--Iij heeft zig onder anderen beroemd gemaakt.
C13 zij'n opoped LaraLter tei toon geffeld, in zi,la openbaar
ge -nerd twistgelin!, re Leezilvai'del in de Galilëer I(erk gehou.
, rne PIETER VAN CEUL .P N een ijverig Tioopsgezinde. In
16ci , was hij Preaant re, Schiedam ; en, in i6ii vindt meni
ten opgcte:-xnd ais lid :ier Haag jrch: Co;;fermtie.
ACRONUS (RUARDU7) ook RUARDUS AMBROSIUS
itICASZ00 -14 gen.aaind, mee eer:Fifes van geboorte, werdt
in 164.4 rielikant aan de Kong , in 1649 te Bergen , en in
te Schellenhout , alwaar 11:6 in 1669 is gefturven,
8o2RmANs,
•

ACRONIUS (WESSEL), was in 16go Predikant te
iiaen, en wijd:',e in dat 2:eivde jaar op den 13 november, in
dIe flad, de nie.iwgebouwde Westerkerk in. - .Boekz.,
17 3à. b. bL cg,
ADA, de dogter van HENDRIK Cellfg,C11 WW1 van DAVID
Ron ing van Schotland wcrdt in I I 62 , de egtgenoote van
G: aav FLORTS DEN III. van dien naam , aan wien zij verfeheiderie kindcrcn baa.rde; zij iegt te Mida'elburg begraven.
. ,
S:t.‘IALLEGAT‘.:6E _KIWI. van Zeeland:
.ADA , Gravin van Holland, dogter van Graav DIRK DEISt
VII. van dien naam, en den XV. in den rang der Hollandz
fe Graven ,. wierdt door bcleid van haren moeder &BID ,
can beerszugtig wijf, in den prillen ouderdom van nog geen
zeventien jaren, enkel nit ftaatszngt en om de regering zelve
in handen te houden , in het jaar 1203. aan WILLEM Giave
VAN LOON, verre in rang beneden zijne braid, aitgehuwlijkt.
Volgens get.-uizmis van a ide de Gealiedichrijvers van haaren
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tijd, was ADA een allerfenoorifle med, wiern beval.ligbeden
tiitlokkend waren. Dit jeugdiv flagtoffer wierdt in den
verbonden, voor dat haar vaders 1i ter aarde was befteld-;
ja dat bleef onbegraven flaan, in 't zelvde huis, daar de huweli3kFolegEgheden verrigt wierden , naar welliefs
-bet naar Egmond werd geyoerd, en aldaar ter . aarde befteld.
Treurige ongevalen verzelden gencegzaam de gantfche levensloop van ,,deze Gravinne; want flegs agttien dagen na
haar huwelijk , wid zij gcnoodzaakt door een vloekyerbond.
van veele misnoegde Hollandfe Edelen, aan wier hoofd zig
praav WILLEM breeder van hares varier be yond, naar cle
burgt van Leper; to vlugten ; alwnar zij fchielijk belegerd,-,
en genoodzaakt wierdt, fchoon alle dc bewooners der Rijn, landie dorpen op de been kwa.men, om • den burgt te ontzet,
ten , door gebrek aan mondkost , zig op voorwaarden over te
geven. De ongelukkige ADA wercit door hare veroveraars
getteld in handers van haren bioedvewant WILLEM VAN
TEILINGEN , die haw; rne alle heuschheid deed bewaren; doch
haar oom Graav -WILLEM vervolgens in Holland gekomen,
en door de riennemers voor Graav crkend zride, deed haar
naar 't ei!and Texel brengen, alwaar zijtn kort yetblijf ge4ouden hebbende, naar Engeland wierdt overgevoerd, en alclaar enige jaren yertoefde. Schoon haar fterfuur door de
oude Schrijvers zeer verfchillende wordt opgegeven,. is het
egter meer dan waarfchijniijk, dat zij in het jaar 1208 is
overleden. Zie eerie Iiit yoerige beichrrying van deze
ongelukkige Gravin, in KOIZ Vaderl. Wordenboek , die de
yneeste Schrijvers aanhaalt, welke van. haar gewaagd hebben.
Met regt kan men 'ook ter lezing aanprijzen, de leyenfchets
van deze vorftin , te vinden in de Levensbefehrifring van NeMannen en Vrouwen. V. D. bl. 281. enz.
ADA, etne dog,ter van Graav WILLEM DE/I I., vindt men
ptekend, als zijnde geweest de agtfte Abtdis van kjnslourg zij ftierf in 1257 cf 1258 , .en wierdt voor 't hoge
taar aldaar begraven.
PARS Kam Oudhedera,
4(34.8 en 382.
ADM,.
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ADALGARDA. ADAM. ADAMA.

ADALGARDA , was de naain eeLer vrouwe, yenned alg
de grootmoeder van den vermaardon LUDGERUS, een der eer.
lie verkondigers van het christen geloof in Friesland; zij natty
met haaren egtgenoot WRISUNG of USING, ten erode de la.
gen van dzn wreeden RADWUD te ontgaan, de wijk naar
&adrift. - FOEKE SJOERDS , O. ea N. Friesi. L D.
bl.
ADAM (LISLE), een bedreven krijgsoverite, welke in
de orgelultige tweefpalt der LThekfchey a en Kabbeljaazovichen,
het met de Flertog VAN BOURGONJE hield , en dos de Taatstge.
inelde partij was toegedaan. Toen vrouwe_jAcoBA in het jaar
1426 , de Kabbeljaazoffclien zo deerlijk had geteisterd, en tot
voor de poorten van Leffden vervoTzt , liepen de Ken77emerlat.
ders hier door aangernoedigd, geheel 1,Vg*les1and af, en brag.
ten de fieden onder de gehoorzaamheid van de Gravin, tot
dat de fad Hoorn , di geheel de zijde van den Hertog hield,
ben, ze!v' na een ongeTuUige ontmoeting , zo lang weer
fond, tot 'er k'oeke manfchap verzeld van eenige fiedelingen
van Anyleldam en Haarlem, te water binnen raakten. Deze
zijn on. 3er het bevel van onzen ADAM, zo heft:g op de beleggers uitgevallen,°dat zij na een itijfzinnigen wederfland
geboden te hebben, gedwongen wierden te wijken, en this
ongelukkig her- en derwaarts omitoven. MIER'S ,
Nederl. Vodlen. I. D. bl. 3g.
ADAMA (AUGUSTINUS LOLLIM), Hoogleraar in de
Geneeskunde te Franeker,, een zoon van LOLLIUS , wierdt na
de lage fcholen doorlopen to hebben, tot de Geneeskunde
opgeleid, en fiudeerde in die tak ondor ALLARDUS AtJLETIUS
doen ter tijd geen onvermaarde leermeester aan Frieslands
Tiogefchool. Tot Doktor in de wijsbegeerte en geneeskonst
bevorderd zijnde, werdt hij in 1605 geroepen tot Rdlor der
iatijnfche fcholen to Kampen; hier verbleef hij tot in heist
jaar 16o8, wanneer hij den 27 meij tot Profesfor in de medicijnen te Fraineker wierdt aangefield, in plaat6 van den
ove:iedenen Hoogleraar RAPHAEL CLLNGBYL, Jn (1.0cembet
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1615, tel wijl bij het Reftoraat van de Academie waarnam,
wierdt hij van zijnen post als Profesfor ontzet, dock om welke Peden, is met geene voldoenende zekerheid te noel den. Dix
ongeval overle6.1e hi) niet lang, maar flied reeds in 1616,
E, L. VRIEMQET "Men. Fr f. pag. 139.
ADAMA (IIENRICUS)-, Piedikant te , is geboren
ve Pintgjunt in Friesland, in bet jaar 1729. Na zijne letter.

ceFeningen te hebben volbragt , wierdt bij met aile id tot
Proponent verkoren , en kort daar na tot Konredor der 1atijniche fcholen te Franeker aangefleld , alwaar hij met veel
vlijt de ,aan hem vertrouwde jeugd , in de letteroefienin.
gen onderwees, tot in 1753, wa!--:neer hij ais Predihant te
.fluifuin in de nabuurfchap van Leeuwarden, wierdt beroepen,
'Ter fend hij tot in het jaar 1762, als wanneer de roep.
flemrne volgende , hij in de bicel3ende gemeen.e van Zwolie
wierdt verplaatst; daar hij als verdieAlig leraar en herder,
de kudde hem toeyertrouwd, met alle liefje ea zorgvuldige
waakzaarnheid heeft beWerd , tot op den 7 jri!ij 1797 , als
wanneer hij van eerie flaapziekte a.angetast, door de dood
van zijnen zwaarwigtiE,en post wieldt afgelost, in den ouderom van bijna 68 jaren , tot grate dl'oefheld van zijne agter.
geblevene weduwe HERAIYA Vos , zijne kinderen, gantfche
gemeente, en alien die genera well:e 's mans beminnelijk en
-vrelelievend karakter, van nabij gekend hebben. Men heeft
van hem in druk : De heilzaamite en beste Raad in tijd van ge.
vaar, grit JER. VI. vs. 8. , uitgefproken in eerie Bedeftond,
ler gelegenheid van den hogen watervloed in 1784.
ADAMA (LOLLIUS), Profesfor in de wijsbegeerte te
Franeker, wader van AUGUSTINUS denkelijk te Sneek in 1544
geboren, is na zijne itudien te Groningen volbragt te hebben,
geweest Reetor der latijniche te Dordred2t van waar
hij in het jaar 1585 tot Hoo&raar in de wijsbegeerte aan de
nieuw opgerigte Hogefchool te Franeker is beroepen, welke
post hij met veel roem heeft waargenomen, tot aan zijn dood
toe, welke voorviel in 1609, het 65fte zijneg ouderdonis.
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hij heeft verfcheidene verhandelingen over de Logics, Phijfiat
en Maaphiffica gefchreven, ook zijn 'er drie Oradell van hen)
in druk. - E. L. VRIEMOET , Am. Fry. pg. 65.
ADAMA (PERMS), Predikant te Boxzan en Blesfum,
een brooder van Humreus bier bovengerneld , is geboren to
Pingjum den 24. november 1726. Zijne Grootouders van
's vaders zijde waren , PETRUS ADAMA eerst Predikant to
%drum, en vervolgens te Sneek alwaar in 1693 is overleden,
ANNA FABER, die een twede huwelijk aanging met TJAL..
LING NAUTA , Secretaris van Ferwerderadeel ; zijn vader was
60DEFRI=S ADAMS , Predikant to Pingjurn, die aldaar la
1733 overleed , en zijne moeder DIRKJE ALTENA, dogter vai'
den Ontvanger ALTENA , die na, haar mans dood zig met 'er
WO011 naar Franeker begaf. Hier wierdt PIERIUS op de latijnfe fchool beheld, daar hij door zijn viug gezond
oirdeel , en inzonderheid itaIen geheugen grote vorderingen maakte , en de meeste zijner medeleerlingen voorbij
ftreefde. De fcholen doorgelopen zijnde , beletteden beat
tusfchenkornende omitandigheden , zijne aangevanget .e letteroeffeningen voort te zetten , en hij begaf zig tot een ander
beroep; dan de lust tot itudie en inzonderheid die der theologie, deeds hem in cen gevorderder ouderdom belkiten, naar
dimfteldam te . gaan bier beviljtigde hij zig zo ijverig in het
verkrijgen van kundigheden in de godgeleerdheid, dat hij de
aandagt en guest van Amfiels Leraren tot zig trok, en op
}iunne aanbeveling, gaf hij onderwijs in de waarheden aan de
voornaamile huizen van die grote koopftad. Dit beroep eenigen tijd waargenomen hebbende, ging hij de. Hogerchool to
Lingen bezoeken; fiudeerde daar vlijtig under Profesfor SA MUeL.
MEILING , en wierdt den ro julij 1766 met alle ruimte tot
proponent verklaart; waar na hem in 1767 het beroep van
Sleen in Drenthe werdt opgedragen , daar hij des Heren woord
omtrent 10 jaren verkondigd hebbende, in 1777 te Staphorst
en Rooveen werdt beroepen; hier verbeidde hij korten tijd,
doordien men hem in 't laatst van 1778, de post van herder
en Ieraar in de- gemeente van Amon en .Blesjiim -opcfroegt

ADA7,T1. ':GASP,") (1-1ENDR.) (KORN.) ADEL. 4,
fn deze ftandplaats is hij verbleven tot dat de dood hem daar
van afloste, welke voorviel op den 8 maart 1792, in den oucierdom van ruim 67 jaren. Aan PIERIUS ADA MA wordt het
getuigenis gegeven , dat hij zig in zijne verkering tot ene
wet flelde, wel te doer; voorts, dat hij gulhartig en leerzaam was; dat zijne leerredenen wel niet naar eon kiesfchen
fmaak gefchikt waren, (loch egter getrouw, waarfchouwende,
op geloof en be:ering aandringende, gemoedelijk , troostvol ;
doolzigt, oirdeelkunde en bondigheid zou 'er in uitgeblonken
hebbe:), en ene doordringende flem, zette daar geen ;cringe
kragt bij. Op den 16 april 174.4, was onzen Leraar reeds in
den echt getreden met RLUEDJE TIENSMA , nit brave burgerouders te Franeker afkomft:g; bij deze 17011W heeft hij zes
deien verwekt, waai van flegts ene dogter W/LIIEI MINA genaamd, hem heeft overleefd, die gehuwd is aan HETTO RE/IVALDA Boekverkoper te Leeuwarden. - Boekz., 1792•
a. bd. 418. 497,
ADAMI (GASPAR), geboren te Schoonhoven , een geleerd
man en Doktor in de Theologie; was eerst Pasto3r in zijne
geboorteftad, en naderhand te Utrecht , alwaar hii den z
feptember 1639
Hifi. van 't Bisdoin van Utr.
D. bl. 308.
ADAMI (HENDRIK), geboren te Appingadam in r703,
is geweest Predikant te Bierum in de Provintie van Stan' en
Lande ; hij itierf na een langdurige ziekte, den 18 junij 1747,
in het 44fle jaar zijnes ouderdoms, Boekz., 1747, b.
bl. 247.
ADAMI (KORNELIS), vader van HENDRIK , wierdt
1698, tot Predikant en teens Reaor der latijafe fcholen te
Appingadam, aangefleld; hij overleed aidaar den 3 november
1721.
Boekz., 1731. b. bl. 121.
ADEL, is volgens verhaal der (Ride Friesiche Schrijvers
de vader van FRISO geweest, die voor den flame; ader der vole
kern van dat gewest wordt gehouden. Deze ADEL zoo het
J. DEEL.

ADEL. ADELA.

gehid gevoerd hebben, in zeker landichap, dat do naam
,e7:;ediaa Frifia veerde. Qok wil men, dat deze ADEL door den
met
tijran AGRAINIMES 114 zijn rijk zou. zijn verftoten
z..L7-te di le zorien, FRISO SAXO en BRUNO , mar Althene
ballingfchap vertrokken zijn, alwaar zijn zoon SAxo, eeno
wiji tijds bij PLATO zou hebben fchool gelegen; doch zijn
won FRISO heeft het leger gevolgd, eerst van FILITPUS en daar
het
van ALEXANDER DEN GROOTEN, en zoude eindelijk
inr 313 vo. ,r CHRISTUS geboorte, met zijne vloot in Friesland.
in aanceland,.
IS Kronijk van Friesland C9c,

Fri/.

SCHARLEN

de oudffe zoon van FRISO , en derhalven de klein9011 van den bovengemelden, is zijnen vader in 't rijk opgeyolgd, en had tot een huwelijks gezellin ZWOBBINA, die voor
er.e dogter van eerlen der Swabilche Koningen,, opgeeven
wprdt. Scmmigen willen, dat hij 94, anderen Oat hij 78 jaten heeft gel egeerd; wat hfcr ook van mag zijn, zeker is het
togtbans, dat a1e daar in overeenkomen, dat hij een zedig.
dev,gcllievend en eerbaar voyst is gev, , eest, die zijn yolk door
goede wetten beichaafd, en met zijne nabaren, in vrede en
WiNsEmius, .4.ronijk Val
oed ye'lland heeft geleefd.
1)1. 12,

ADELA, is de naam van eene der dogters van Graav WIG.
14.;:g pEN V, beer van Nardingerland, Urk en een gedeelte
van 't graavfchap Hameland. Zij had eene zuster LUITGARD
f,i?enaarnd. Ze i.dzaam, zijn twee verfchillender 1;arakters als
ze beide zusters, uit dezelvde ouders voortgekomen. LUITGARD
was zodanig beroemd wegens hare deugd en godsvrugt, dat
liaar vadcr voor haar de abtdije en het nonnenklooster op den
Eiteren b- erg deed fligten, en haar daar over als de eerfte Abtdisie aangelde welke abtdije door Keizer OTTO DEN II, in
968 , met aanzenlijke goederen en vooire ,ccten wierdt beichon.
ken, waar van de giftbiief is te vinden, bij A. MATTH. Ana,
1e&. Tom. VI. pag. 43. Onze ADELA, in tegendeel, was
wraakzugtig, hoogmoedig, wulps, en tot allek wat llegts
Vet-.

ADELA. ADLLARD. ADELEERT.

St

werten en Lsten kan ongemeen genegen ; ja om ia
4 kort alles te zeggen , 'et was geen de minfte fprank van
deugd in haar te vmden ; zij trouwde met IMED , Graav van
Penkom nabij 1717:,,,ge/th; gen gelegen. Na ve&e gailoosheden gepleegd, te hebben, a's het doen VerMOOrdeII van haren zoon,
het voornemen om hare zuster door vergif om te brengen,
meer andere boosbeden , waar van de natuur meet ziddercr:;
flied dit oncieLgende wijf i 1°18. Zie een omilandig
verha.al van deze ADELA , in KOK, Vadeirl. Woovdnb. I. D. hi,.
268-276.
ADELA, ene dogter van de bevengemelde , was benevens
Karen broeder MEINWERK Bii *C110p van Par!erborm , erf,{5,,enme
van de riag&atene goederen van haarlieder ontaarte moeder;
zij befprahen deze1ve aan de abtdije te Elton , waar in doze
ADELA., reeds onder het baffler van hare moeije LUITGARD ,
bet geesteiijk gewaad had aangenomen, en ook aidaar haar 1e
KoK, Vad. Word. I. D. hi. 276.
yen
ADELAIDE, zie ADELMEID.
ADELARD, in 't jaar 753 geboren , was een Neleylander
kleipzoon van KAREL .1'.dARTEL hij i,vierd, in den begi.m_e opgevoed aan hof van zijnen oom PEPYN , en begaf zig van daar
naar de abtdije van Corbie ; dech hij toci'de hier niet iang, want
de begeerte tot groter afzondering, voerde hem naar 't Mooster Mont Casfin, van waar hem KAREL DE GROOVE in 777,
deed. te rug komen , en hem in 796 tot eerflen ftaatsminister
In 809
van zijnen zoon PEPYN Koning van Itaiie ,
om
het zo
werdt hij met enige Prelaten naar Rome i.,:,ezor__len
gerugtmakend gefchil over de onmiddelijke invioed van den
Geesi, to beflisfen. Na dodo van KAREL DEN cRooTEN, \vier&
hij door deszelvs zoon LODEWYK , in do abtdije van Ilene gebannen , en verbleef aidaar drie voile jaren; van waar hij nact
Corbie to rug keerde, en 2.1ciaar 73 jaar oud zincie, in 82T
Ecclefiall. Tom. 8.
overieed. – DU PIN,
ADELBERT is geweest Aartsdiaken van de liocli-ofSt. Martens 1-4tik te Utrecht. Nevens anderen zou hij ais een medgeze,
vaq
D 2,

ADELBERT. ADELBOLD,
nit Engeland naar Friesland gezonden 417;
pm aan de daar zijnde Heidenfche volkeren Euangelium to
verkondigen, en , na veele van dezen tot het Kristendom gebragt te hebben, geftorven en te Egmond begraven zijn.
Zie tlitgebreider hier over , J. KOK Vad. Woordenb, I. 277.

vari WILLMORD ,

ADELBUT, een A-4 72k, Eisfchop in zijne geb,00rteplaats,
geraakte nevens CLAUDIUS CLEATENT, een Schot in twist met Bod
i‘gFAcTus; i3 bewcerden, dat cipze van deli Pans gezotiden was,
°in PuL'tschland te ref"ormi,-,eren; niet om het geloof in CHRISTUS,
ap.r den Antichrist te prediken. Schoon dit gee eigentlijke,
:etterij belicisde , was het egter deerlijk op bet zeer getast, er
tEden genoeg, ern BONIFACIUS en alle de afhangelingen van
Ro7n, tegen hen in 't harnas te jagen. Belden zijn zij vervolgd
en dooi: Pau ZACHARIAS algezet. ADEL3ERT raakte vervolgens
in de gevangenis te Fuldo , alwaar hij is omge.,:omen. WAG. Vaderl. Hifi. I. D. bl. 392 enz.
ADELBOLD, was de zoon van Ascomus , den tweederk
TleitQg van Fr esland. Hem wordt een tegengeffeld ka.rakter
213 dat van zijnen vader toegeichreven, 't we .1 een vreciciip,
vend man was ; hij in tegendeel een woelgeest, onrustig ei
krijgzugtig, zig gefladig bczig houdende, me L onder zijne naburen twi:sc te ftoken, oproer te zajea en oorlogen te berokkenen ; hij rigtte ook krij6,,fcholen aan, in welke de Friefem
in het behandelen :er wapenen wierden onderwezen. Onder
zin beftier,
viel een woesten hoop 'Venden of Gothen nit het
noorden in Friesland, verwoestende alles daar zij indrongen
doch de dappere ADELI3OLD , geholpen door zijnen Itrijdbaren
13,astaard-broe3er , TITUS BojAcuLus verjoegen hen met beblonde koppen. Eenigen tijd daar na, wierdt ADELSOLD door
ene hevige ziekte aangevallen, waar op hij de voornaamften
des lands tot zig deed komen , hun TITUS voordroeg, en denzelven aanprees tot Hertog; deze -c rerkiezing vondt piaats, want
TITUS wierd ongeacht zijne tegenkanting, tot die waardigheid
verheven. Tegens alle verwagting herftelde ADELEOLD van
zijne krankheid, waar op TITUS hem aanbood, het beftier
dels

.- 14..DELEOLD;
ter in handen te ftellen; doch ADELBOLD, die met Vijr.re
te van zijnen ftaatszugt genezen was , weigerde dien last wed4
te aanvaarden; hij leefde voorts nog een gerurneii tijd
e4rt
burger, zonder zig enigzints met de regering te
Men veizekerd, dat hij in zijn vroege jeugd, de Tonet'en t6-;
ge-:ls de Ronzeinen en de Pomeinen tegens de Mahomptaiii0
't harnas gejaagt heeft. In 't jaar 1 . 73 aanvaardde hij dt4.
ering, Aorld daar 'van af in 185, flieif iii 208, en Wadi: t
&al,oren begraven. - WINSEMILth, K .o2 i7, 1c
FrEiesi
en F. SJOERDS, Frie,:lche 7aarb. I. D. bi.
AbELBOLD, een Friesci; edeiman Van e6oOrte, Was
XIX Bisfchop van Utrecht ;. hij Mond vOor zeer geteerd te bb.2k
en was eel; geliefde Itaad van Neizer HENDRIK
, DE.I
Cl;;?,
tot deze waardigheid verhief; cq och ongelukiiig ontvdnkt6
bevordering zijne aangeborene heerszugt , dotir
bnvérviinnelijk-e,1 drift , hem tot een Obrnig'zugtig VOrst
Hij Vorderde van Graav
de Menve, een
tu-64;,
ithen Maas en Waal. elegen; en, gefFoord d y er deszeiVs
gering, plunderde en th_brlde hij in vee l e Hollanee dcri
tot dat de over-Winning den Grave begunfligde. Dan gewelci

te vergeefs beproefd hebbende,:nam hij zijn' tcevlUgt tit lists
hij ftdokte riameljk des Keizeis haat teens DIRK ; 'verkreg
Lulp des flertogs van LOTTHARLNGEN 4 benevens de der ni87
rchoppeil van XEULiN en RAMEaYK, waar nit ten laatften
der bloedigfte oorlogen ontilond,
inisfalen Zedert dc ti
van ICAIttL DEN' GaOOTEN, gevoerd
Hoewel, in dtitzc
tijden, de wereldlijke magt door bijgeloof, onder de geestc-=
lijke heerfchappij veelal moest bukken, werdt egter Bisichop
om -vrede te vragen ; dan zijne eerzugt
Du enen anderen uitweg zoekende, bepaalde hij zig tot het ftig.
ten, van voortreffelijke gebouwen. Onder ancieren, lief h5 ce:i
dat BALDRICUS in Utrecht had begonnen , afbreken 4 en,
in zeer korten: tijd, een veel pragtiger kerk in de plants ft.cl,
len , waar van heden nog een gedeelte in wezen is. Dit godg,,
buis, wierdt in tegenswoordigheid van Kther HENDRIK dom.
twaalf Bisfchoppen, ter ere van den heiligen MAI:',,TINtis
ADELBOLD gedrongen
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ADELBRICUS. ADELBRICUS

DEN

IL

iwrid. Het onrustig kerkbeftier van Bisfchop ADELBOLD eitt.

die met zijn c-tood, die in november 1207 voorviel. Uit
hoofde van zijnen ijver tot vermee—ering van de geestelijke
goederen , is hij na zijnen dood onder de Heiligen opgenomen.
WAG. ,Vad.
D. bl. 142, 143. 146. 148. Rho,.
! ANUS Kerk. en 1V4...r. Gefch. van Friesland, bl. 8o, 81 &c.
ADELBRICUS , die men ook AELBERIC.'S en ALBERIK bij
de fehlijvers gelpeld vindt, was de vierde Bisfchop van Utrecht , en een Engelsman van geboorte; reeds in zijn vicegfte jeugd tot Kanunnik aangefteld, werdt Lij geliefd, om
ne biizondere goede hoedanigheden, en is door godsjiei:fligen
ijver tot voortplanting van het Christendom, herwaards gekomen. Tom zijn' voorganger , de me:eiijciende GREGORIUS
door ene beroerte aangetast, tot een kwijnend leven verviel,
benoernde deze hem niet alleen tot Vicaris , maar begeerde
book, dat hij hem in de bisfchoppeiijke waardigheid zou opvolgen. ADELBRICUS Heeds bedagt op het heilig week hem aanbevolen, zond den Munflerfen BisicHop, LUTGERUS naar het
afgodisch yolk in Friesland, om hen te be,eien, en e vervolgingen tegens de Christen= ,te doen itaken, waar toe zij door
WITTEKIND Hertog van Saxen waren aangezet. Gedwencle
deze onlusten , ftierf hij na een kort reg-eringsbeilier van fiegts
fen jaren, waarichiinlijk in 788. — A. MATH. vet. coil
Anal. Tom. II. Bata yia Sacra, H. D. bl. 484.
ADELBRICUS DEN II, ook ALBRIK of ALFRIK ge.;
noernd, was in rang de negende Bisfchop van UtrecLt, een
friesch edelman van geboorte,- en een broader van zijn voorzaat in die waardigheid, den godsdienffigen Bisfchop FREDERIIc.
HiJ zelve was eon man van uitmuntende ver wiens zielshoedanigheden zo veel te voortreffelijker waren, als zijn lig.
haamsgeftal.te mismaakt was. Door het beleid van ODULPH,
Kanunnik van St. Salvator te Utrecht, in het jaar 838 tot deze
waardigheid gel- l ommen rnoest hij met de Christen
kerk, verregaande vervolgingen verduren , van de wreede en
ales vernielenL Noormanizen, Gothen, Zweeden en Wandalcn ,
die

AbELBA.I.CLIS ADELEN. ADELEN

EIY

die vele gehugten en dorpen langs den kin raoni
verwoesteden. Hij verzette zig met alien ijver têensv`,6
oirianen; deed ten diem eindd Verzeld van den geleerden. 0tril,M , ene reize naar het noordelijk gedeeite Van tri and'i
flied in he,: rnidden der negende eeuwd, na een rege'ringsbaffler van korte jaren, en na alvoreas de kerk vat titkvi;t
met de meeste zijner goedereti te hebben beichohkdri6
:Atedeth
VEANDER 1 de antiq. Gern. HALmA, iu7reel der
ADELBRICUS ADELEN, der& Potestaat van Friesiafiit*
leefde ten tijde van ADELBRICUS DEN II Bisfchop Van Ufredit
orntrent het jaar 85o. Hi i verdreef de verwoestendd,A6t-mannen uit Friesland, na dat dezen, langs den Laulvedtroom
deerlijk toneel van ramp= haJden aangei igt.
SJOERDS Friedilie 7aarb. IL D. bl,
nue'.
ADELEN (BAUK VAN), de zuster van KLAAS is Ohoten den ro oftober 152., en in het jaar 1547 getrouWt in0A,
JACOB VAN KRONENB1JRG, gefproten uit den adelijke Poila4
familie, zij was de laatfle van haar geilagt, woonde te
Pietersbierum op het huis Kronenburg , door haren man gebouwt; en was ene zeer godvrezende, deegclzame en Zagthice,
dige vrOuwe, nedrig en &lel van ziel. Zij zeer anistelijk op haren huize Kronenburg , op den 26 april 1603, in
den ouderdom van ruirn 73 jaren, en legt begraven te Harlingen in den dom van Almenum bij hare egtgenoot.
ABR. FERWERDA Geneal. Wapenboek 1785. L Deel.
ADELEN (KLAAS vArT), is de laatile geweest van bet
inannelijk oir van dit overoude Friesfche aanzienlijk geflagt,
ivaar van men den oirfprong doet opkiimmen tot het jaar
wanneer de ftamvader daar van met name ADELRICUS, in Friesknd te Sexbierum , een dorp net verre van Franeker gelegen
zoude gewoond hebben; ingeVolge het getuigenis van den
Kronijkfchrijver OCK0 SCHARLENSIS , lib. T. Onze KLAAS die'
in alle eenzaamheid en ruste op zijn va!erlijk erfgoed het floc
te Sexbierum , leefde, bemoeide hem weinig met de wereld of
wereldfe zaken. fl3 ftierf op den 4 april 1567., en wic,rdc
13 4
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ADELHEID.

in de kerk to Sexbieruin , bij zijne voorouders begrave6
,
ADELHEID, Abtdisfe van het klooster Villich ; tot het Aartsbisdom Keulen behorende , was ene dogter van WICHARD VAN
PONT, eerfle Voogd van Geldedand , door hem verwekt bij,
zijn twede vrouw, ene dogter van HERMAN , Graav van Zut.
Kox , Vaderl. Woordenb. I. D. bi. 286.
phen.
ADELHEID, door WICHARD DEN III, .bij MARGARETHA
dogter van den Grave VAN LOON geteeld, volg .2e haren vader
in de regering op ; zij trouwde in 1061; aan OTTO , Graav
van Nasfau ; die uit zijn eerfte huwelijk, met SOPHIA Gravity
van Zutphen, reeds een zoon, GERLACH genaamd, had ver.
wekt. Deze, omtrent 36 jaren bij Tsjelmorlde gefneu.
veld zijnde , had ziinen vader erfgenaain gemaakt van het
Graavfchap Zutphen, het welk op deze-wijze , door dit tweede
huwelijk, met Gelderland vereenigd wierdt. Uit het h-Lgv,reli;lic
van Graav OTTO en ADELHEID, fproteli drie zoons; de ondfte
GERARD , volgde zijnen vader in beide Graavfchappen op; de
twede HENDRIK , was Graav van 's Heerenberg , en ALBERT,
de jongfte, Proost van Utrecht. Vrouw ADELHEID ffierf in
SLIGTENHORST Geldeffehe Gefchied. V en
't jaar 1085.
VI Bock.
ADELHEID, ook ADELAIDE genaamd , was ene dogter
van ROBBERT den Fries , en van GEERTRUID van Sam; zij
trouwde eerst met CANUT Koning van Denelnarken , en vervolgens met ROGIER, liertog‘ van Kalabrien. Uit haar eerfle howelijk, fproot KAREL DEN GOEDEN Grave van Flaanderen , die
in het jaar 1277, to Brugge wierdt doodgeftoken. Kolc,
Paderl. Woordenb. I. D. bl. 287.
ADELHEID, de enigfte dogter van OTTO DEN II, Grave
van Gelder en Zutphen, huwde aan WILLEM DEN I, Graav
van Holland en Zeeland; de trouwplegtigheid gefchiedde te
Stavoren , en 'er wierd vreliik bruiloft gehouden. Door dit
egtverbond, wierdt het Ge'derfche met het Friesfche yolk ver.
zocnd; oo gaf ht-tzelve aanleijing tot nog ene andere verbind-
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lindtenis, tusfcben Graav OTTO'S - zoon namelijk; HENDRIK ,
en ADA zuster van WILLEM , dock dit liep in duigen, doordien 1-i•EN-DRIK voor de -voltrekking van 't huwelijk filed, ea
ADA wierdt enige tijd daar na de rampfpoedige huisvrouw van
den Grave VAN LOON. De luister van vrouw ADELHEID reel
tot aan den wimpel, na de flood van Gravinne ADA ; doordien zij als toen het Graavlijk bewind met Eaten man in Iranden kreeg. zij flied ointrent het jaar 1220, verfcheidene
kinderen nalatende. SCHRIVERIUS , graven van Holland.
SLIGTENHORST , Geld. Gefchiedenisfen.
ADELHEID, ALYT , AUDA, dogter van DIDERIK Graav
van Kleef , getrouwd met DIRK DEN VII, Graav van Holland
en Zeeland, was in:evolge het getuigenis der H:storiefchi'jjvers,
een kloekmoedige beldin, die veldflagen met bet beste beleid
moist te beilieren , en met een gelukkig gevolg uit te voe7-en.
Dan met dat al, was bet een zees ondeugend wijf, die niets
fchroomde moat voile laster en kwaadaartigheid haar maar inboczemden, indien fiegts hare eergierigheid en flaatszugt daar
door kosten bevorderd‘worden, ten uitvcer te brengen. Door
dozen prikkel aangefpoord, ondernarn zij veel klvaads, en
berokkende den lande menig onheil , oritzende zelvs
liaar eigen dogter tot een ellendig flagtofFer te maken. Zia
ADA en DIRK DEN VII. WAG. Vaderl. D
bi. 299, 300 &C.
ADELHEID, ALYD, ALYT, was eon kindskind

yam

HENDRIK Hertog van Lotharin gen , bij zijne dogter MAGTELD,
door Graav FLORIS DEN IV haren egtgenoot, gete&d. JAS.
VAN AVENNES, trouwde met ADELHEID ten einde eenrfteun te

bekomen, tegens do onregtvaardigheid van zijne moeder, die
op de kinderen van haren tweeden man DAMPIER , hot erfregt
zogt over te brengen. Hij bouwde bier op grotelijks, doordien vrouw ADELHEID, de Laaste bloedverwante was van den,
Roomsch Koning WILLEM. Na dat Gi aav FLORIS , in 1258,
op eon ongelukki:7-e wijze, door een' wonde op eon gehouden
tournoljfpei te 4;0n-17:en bc.;1JA-non, was overleden , werdtzij
17001;-.
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ADELHEID

voogdesfe over haren rninderjarigen neef, Graav FLORIS
Dc Zeziwen erkenden haar in die waardigheA; doch die van
gene Vrouwelijke heerfchappij willende gedogen,
verzetteden zig hier tegen , en veIleenden dit bcd aan
Graav OTTO VAN GELDER afkomftig uit (jen huize van NAS.•
AU. Deze daad gaf gelegenheid tot ve. regaande twiKe',, en
verwekte die dolzinnige opvalingen der Kennel:y..1's , „
„ wile de Edelen te moeten uitroeljen." 'Er ontftond een
bloedig gevegt tusfchen beide partijen, in Zuidlie;eland; doch
bet lot der wipenen was voor ADELHEID even or.gelLr kig,
tie winter van haren leeftd rampzalig; want na dat de jonge
Graav FLOM met de Fianthzgen een verbond hd gefloten,
en Graav OTTO met toeflenining der Staten , van zijne wog-.
di;e was ontfagen, werd ALEID in dcn beginne wel op nieuvi
bet regeringsbeflier opgedragen doch na verloop van enigen
tijd, met fmaad uit het bewind gezet, ja zeivs verpligt in het
jaar 1275, Holland te ontruimen.
ALTING
?'enu
Germ. WAG. Vaderl. H. III. D. bI. 6. 8. ro. 18.
ADELEIEID, of ALEID, ALYT, bijgenaamd Poeleest, naar den vcrmaarden ifam der Hollandie Ede len, waar
T$t zij is gefproteli. Ingevolge het getuigenis van de Gefelliedfclirijvers, moet zij cen allerfchoonst en aanlol:kelik 17nm- cisperfoon geweest zijn; geen wonder dan ook dat I-Igrtog
ALBRECHT VAN BEYEREN 11110Orlijk op haar verlief;2e, en • Ze
tot zijne bijzit narn. Met alle hare bekoorlijitheden , wag
ALEID egter met minder wulps, ligtvaardig en aan de weilust
overgegeven , en bezat can fier en hoogmoedig karakter,
inzonderheid toen zij tot ellen veIlaevenen ftaat geklommen
was. Zij was de Kabeljaiotfe partij toegelaan , eo hitste
pvolge, daar van, ALBP,ECHT tegen de Hoekfen op; het vernielend veer van twecipalt, welk nu fmeLilende was, weidt
Fier door van nieuws in ligte vlammen ontftoken. Bet gedrag van ALBRECHT ten a'Llnzien van •ADELHEID mishaagde
7ijI1C11 Z0011 WILLEM fiat weinig; met verontwaardiging zag
hij, hoe veel de vleijerijen van ene trotfe ontugtige vrotmr
vennogten nn ht hart van zijnen vader. Bet verdroot hem,
ene
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ene hoere Meer te moeten ontzien, -dan en e eigen moeder.
Viet min ergerde 's Graven gedrag de Mieksgezintlen, wrier
zijde hij voorlieen gehouden badt, als wezende door ben bevorderd tot Ruwaard over Holland en Zeeland, gedurende do
krankzinnighe i d van deszelvs broeder, doch die nu door hem
verdrukt werden. Zij konden niet dulden , dat hij door eno
bijzit zig zodanig Let beitieren, dat zij , in plaats van den
Graav en 's lands Staten, ene hoere moesten eerbiedigen en
gehoorzamen; dat zonder haar geene ambten begven, geea
gehoor , noch recht kon verkregen worden ; dat zij uit hunie bedieningen fchopte, alien die haar niet naar de ogen
zagen. De Ede l en van die partij, bemerke;-ade den afkeer,
weike tegen haar bij WILLEM VAN COSTEP.VANT 's Graven
oudfle zoon, plaats had, vermeenden hem geen ondienst to
doen , door haar van kant te helpen. Enigen van bun Clamgerpannen zijnde, drongen bij nagt in 's Graven hof, vieleij
'net ontbloot geweer in 't vertrek van ADELHEID braptea
haar in het jaar 1392, met vele wonden OM 't leven.
Naar mate van de bevi;_.,theicl der liefde, die Graav ALBRECHT
voor ALEID had gevoed , even hefig was den trap ziker
born tegens de daders, die op zulk ene wrede wijze hem van
dit lieve fchepzel hadden beroofd; dan hij wist de drift zijner gramichap beter te ontveinzen, dan die van zike liefde.,
De beflookers, die veelen in getal en groot in aanzien waren,
naar hunne kastelen geweken zijnde, werdt de Graav, door
den Kabelfait,14:ftn aanhang, tot wraak aangevuttrd , en inzonderh',-.q d, door Heer JAN VAN ARXF.L , die, met. EGAIOND 't hoofd
van dien aanhang was. De Hoeyen werden den y our 't Hof
gedaagd, doch weigerden voor even Vorst te verfchijnen, dio
ene ziedende gramfchap tegens bun voede; bier op werdeli
zij gebannen, en hunne goederen verbeurd verklaart: de voornaamiten over wien dit vonnis werdt uitgerprol 5 en, v;aien
PHILIPS, Burgraav van -Lepen; DICK VAN ASP yRLN benevens
21j11C11 zoon; de beide gebrccdei S VAN DER IRK; HENDRIK:
VAN MONTF002.T ; JAN VAN EF.EAISTEDE ; JAN VAN VLIET;
FILE'S `VAN rOLAANE:N' : Duiv V001.:DE C1)7, IVict zeal- yea
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ADELUS. ADEMA. (BARO) (DOER:LE)

tver, fm;.-,ekte WILLEIVI zijnen vader orn vergifFeLis voor
d ch het kost niet 'baten; en hij vernam zeivs, dat hij yen.
dagt gehouden wehlt, als deel te hebben gehad in dien ver.
fGeijelen moord, of 'en ten mimten zijne toeilernm : ng aan to
beDben gegeven, waarom hij nevens anderen geaden vondt,
tie vlugt uit 's Gra, enhage naar het kasteel Atena , bij Wouelrichein te rAemen. - WAG. Vaderl. Hifi. III. D. bi. 321:
ADELRICUS , zie ADELEN.
ADELUS, was volgens SUFFRIDUS PETRI , en andere oude
Friesie Historie-fchrijvers, de oudife zoon van FRISO die
voor de &Miter van Frieand bij fommigen wordt gehoudene
Zie ADEL.
ADEMA (BAR0), in 1683 te S;ieek van fatzoenlijke bur,
gerouders geboren, is geweest Predika ,- t in de gecombineerde
geineentens van Oldsrchoot , .Mildazn , jsrchoot , Rottum en
Katlijk , in de provintie van Friesland. Hij ftierf te Leeuwarden,
aan ene opftopping van water, den 3o julij 1745, in den ouBoekz. , 1745. b. bi. 251.
derdom van 62 jaren.
ADEMA (DOERLE), Predikant te Njkerk in Friesland , is
in 1687 to Metslaivier geboren; zijn vader was JAN DOEKLES
ADEMA, Bijzitter of Mederigter van Oostdongeradeel , en zijne
moeder LIEFKE FRYENBURG. Zijoen klasfiaken loop volbr-gt
hij, onder leiding van Jon. HILARIDES, toen Conrealor
te , en van IzAAK VALCKENAAR, Rector te Leeuwar.
den; vervoigens te Franeker als student opgetekend zij'nde, geroot hij het onderwijs van de vermaaide Hoogleraren RnEN
NERD en Bos, in de talen; ANDALA , in de wijsbegeerte, en
van VITRINGA de vader en V. D. WAAIJEN de zoon, in da
godgeleertheid. , Met lof vijf jaren te Franeker doorgebragt hebbende, daar hij in 1711 bijzondere blijken van zijne bekwaam.
heid hadt gegeven, door het verdedigen van ene Disfertatie,,
de very Subfiantice notione , begaf hij zig nog een jaar naar Utrecht, cm de lesfen van Profesfor H. A. Rai, te horen; waar
"la hij tot Kandidaat wierdt verkoren. In 1716 beriep men
heal

ADEMA. (TJALLING)
tem tot Predikant in de gecombineerde gemeentens van form,
huizen en Kloosterburen in Groningcrland ; en het was bier, dat
hij zig in de ^ egt begaf, met zijne nigte MARTJE DOEKLES
SY0F.NSTRA ; bij wren hij een zoon en ene dogter heeft vervekt. V.I]f jaren bier met alle getrouwheid en ijver
4dienst als Leiaar uitgeoeffend hebbende, .werdt hij .Nikerk
in Friesland, nabij zijne geboorteplaats beroepen, in welke geIneente hij nog ijverig, als getrouw wagter de muren van dat
Sion , 1 S jaren lang heeft bewaakt, doch van welke post Hi
door een fchielipe flood wierdt afgelost, die op den 20 meii
Boekz., 1736. a. bi, 71.6, 717,
1736 voorviel.
ADEMA (TJALLING), Predikant te Lange- en Kcrtezwaag
in *Friesland, een broeder van BARD lifer boven gemeid, wierdt
merle te Sneek geboren , in 1671. Hid beoefl'ende de cerile
grondcn der letterkunde in zijnen vaderflad., begaf zig in 1688
als Student naar Franeker,, en verkoor aidaar tot zijne Gamaliels de Iloogleraren VAN DER INTAAIJEN Roes, Co VITRINGA , van wiens lesien hii zig met vrugt gedurende zes jaren bediende, waar na hij door de klasfis van Sfzeek in 1694, met
voile ruimte en glans, onder het getal der Proponenten wierdt
opgenomen. Niettegenaaande zijne erkcnde bekwaamheid,
flond hij egter verfacidene jaren Ledrijveloos aan den markt,
cot dat eindelijk den Heere des oogiles, goedvond om hem in
zijnen wijngaard werk te verrchairen , door hem in 't jaar
1706, door zijn Goddelijk albeftier, bet beroep van Donkerbiock
en Hauwe te doen opcTragen, in dit akkerwerk des ITereri
arbeidde hij zorgvuldig een jaar lang, en wiedde 'er zo veel
onkruid als in zijn vermogen was; na, verloop van dezen CO,
Aver& hij verplaatst naar Lange- en Kortezwaag ; en het is
bier, dat hij gedurende een tijdvak van 34 jaren getrouw en
met een naaritigen ijver, het werk van enen Euangeliedienaar .beefs waargenomen. In 1741, werdt hij . van huis zijnde
krank , en van een gevaarlijke kwale aangetast, die een dodclijk gevolg hadt, want hij overleed 14 dagen daar na, op
den 5 odober , in het 7ifte jaar zijnen ouderdoms , ene bedrukte weduwe doch zonder kinderen nalatende. Mum%
Ant-

ADGILLUS. AIDINGEN.
wordt van getuigd dat hij cen uitmuntend karakter
bezat, zeer vriendelijk was, opregt en zagonoedig; en, out
zijne gul- en gastvrijheid,. zeer gezien bij de klasfis-broederen4
Boekz., 1741. b. bl. 495 , 496.
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ADGILLUS, is de naam van de eerfte Christen Koning,
Friesland heeft beflierd; hij wierd in het jaar 631 , door CLO.
TARIUS Koning der Franken, die dit gewest ove:Theerd hadt, tot
die waardig,heid aangefteld. ADGILLUS was, van zijne vroege
jeugd af aan, zagtzinnig en vredeiievend van aart, zi i'n bewind oeffenHe hij gedmende zijne mindejarigheid, onder heX
opzigt van vier voogden. Hij was het, die (lc: christelijke
godsdienst in FrZesland , hoe langs hoe meer vestigde, en zeivs
in de naburige gewesten uitbreid&.. Ook was 'hij den genen,
die de eerfte uitvinder was , orn de lage landftreken .Tva.ar over
bij het bevel voerde , ten eindevoor waterftromen te beveiligen,
door dijken de woede der zee te beteugelen, insgelijks liet hij
hoge Terpen aanieggen, waar van nog veele hedendaags
Fiesla-d gevondc:i woiden , ten e!nde in geval van doorbraak
diesOken rnenfthen en vee erneveilige wijkplaats yoor het
rijzende water te bezorgen.
UB. EMMII, Replan Frifice
1111. P. WIrSI:MIUS Kra71. 'Van Friesl. bl. 56. C. &I-10TM
vus, Kerk. en Wer. Gefch. van Friesland, bl. 55.
ADGILLUS DE II., ook we' ADELGILD en ALDEGILD
of GILDUS, volgde zin vader RADBOUD in bet regeringsbeft!er
van Friesland op, in den ja.re 710. Hij bath een
baat tegens den Christen Godsdienst cpgevat, en het reeds
ontluikende zaad, 't welk door de eed%e GeloofvermndiJers,
onder het beftier van ADGILLUS, DF,N , gefiroold , ten
groten deele uitgeroeid; ja hij woa,lde met zodaiiig geweld
daar tegen, dat 'er fiegts welnig overblif7els van in wezen
bleven. Dezen ADGILLUS, die luttel goeds heeft uitgeveerd,
flied in het jaar 737, twee zonen en tee dogteis naiatenrJe.
C. SCHOTANUS Kerk. en Wer. Gefch. van Friesland.
WAG. Vaderl. Rift. I. D. bl. 352.
ADINGEN (JAN VAN, een voornaam Edelman ) wierdt
op
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bevel van Hertog ALBERT VAN BEVEREN teen It uward,
nacierba-,d
Graav vaa Holland , te Quesi;oi ir Henegoirct
en
onthoofd, en niks om dat hij een vermoeden tegens hamilad
opgevat, as of hij verflandhouding hield met de vrienden eu
aanbangers N an den krankzinnigea Graav WILLEM , ten tin
de denzelven to -verlosfen , en in enige zi:jtcr .1er,
ftendcmmen te herftel:en; of, volgens het ga.,igenis van eon
geioofwaardig Schrliver, om dat hij nieuwigheden , ten voor.
dole van de Flamingers in het hoof.i had, verandering in deli
Staat zogt to bewerken, en, ten dien elide waperen en an,
dere gereedfchappen to zanien bragt. Wat 'er ook van inag
eijn, den ongelukkigen heer JAN werdt met zulk- ere onbe-dagte verhaasting te regt geffeldt, dat hi) nauwlijks gewirLen
was , of de doodilraf volgdc. Dit wierd zo cave' opgencinen,
bij de zes broeders van den onthoofden here VAN ADINCEN
die alle ridders en dappere mannen waren, dat dezen bAacVens vele van hunne vrienden, door wraakzugt aangevord,
alomme in lienegozoven alies wat bun voorkvv-am, to vutir en.
te zwaard vernielden; zulks de Hertog genoodzaakt werdt,
bciivaart in Holland nit te fchriiven , en 't Plot Adingcn to bclegeren; rnaar door des Graven van Fkanderem zijr,e tuslchenkomst, wierdt de zaak ten voordele der broederen bijgelegd
onder voorwaarden, dat ALBERT zeivs de vrede moest vei-zceYen , voorts een grote geldfcmnie opichieten , en in 's Rage
pen Kapittel voor dertien Ka.nunninen iligten, voor de ziel
van den onfchuldig gedoodden hear VAN ADINGEN. Ann het
gemelde Kapittel heeft ALBERT, in 't jaar 1372, vericheidere
goederen en voorregten gerchonken , en, die ftigting is naderhand door Pans GREGORIUS DEN XI, goedgekeurd. AL.
.REMADE Munten der Graven vao Rolland. Druk van 1700.
hi. co, pi.
zoon van CINOBELLINITS ene der Koninna
'v-an Br:tai71e , van znen vader nit bet rijk gejangd rani
)net enen kleinen aanhang, aiinen toevlugt tot KALIGULA teen
doze Keizer in het jaar 4o, verzeld van een dartelen hoop
fcherrners, dansfers en vrouwvolk omtrent den Run aan den
OP
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zekant, en dus• waarfcbijnlijk in het eiland der Ilatavieren
iandde, voorgevende de Germanen te willen beoorlogen. KA.
LIGULA nam deze jongeling terftond in zijne beicherming, en
fchreef weidfche brieven naar Rome, als of men hem bet gant.
fche eiland was komen opdragen. Men wil , dat KALIGULA
dezen. ADMINIUS , en ziinen bijhebbenden Britten , het hof van
AGRIPPINA, 't weik aan de itwatering des R7ns bij Katwijk
gebouwd was, tot bun verblijf zou afgeftaan hebben, en dat
Let, naar hen, zedert het Huis te .Britten zou zijn genQemd
geworden. Het gene veel waarfchijnlijkheid aan dit gevoeient
bijzet, is, dat men onder de overblijfzeis van het Huis te Brit*en , een geldfluk heeft gevonden, op het welk men de vier
eef letteien van den naam CINOBELLINUS , en van de itad
C'anailoclu,num , nu Walden geheten, fpelt.
G. v. LOON,
aloude Holl. H. I. D. bi. 67. WAG. Vad. HW. I. D. bl. 83.
ADO, was de grootvader van ST. LUDGERUS, can ultfle.
tend godvrugLig mensch, weike ten tijde van RADBOUD,
fling van Friesland Lade. Hij ftelde alle pogingen te- werk,
om zijn vaderland van dezen dwingeland te verlosfen; dock
dezen toeleg ontdekt
liep hij gevaar om door RADMUD vermoord to werc:!en. Om zulks te onLwijken, vlugtto hij met ziine huisvrouw naar Frankrijk, ahvaar hij in het;
Christen geloof onderwezen werdt, dear van be 7 ij:.lenis deedt,
en den doop ontving. 1113 vertoefd.e li dit rijk, tot na den
dood van RADI3OUD, wanneer hij naar
te ng lcecrlie,
cn , door KAREL MARTEL, kort daar na, met een:ge
in den omtrek van Utrecht, befchonken
WIZ.41°.
KI*012. van Friesland.
ADOLF, Graav van Meurs , Meuwenaar, , enz, is ge.
rcest Stadhouder of Gouverneur van Gelderiaad , Utrecht en
Overifsfel. H.ij zogt, doch vrugteloos, door zijn goed beleid to
befchikken, dat .Mimegen niet aan de zijde der 45`panjaarden overging; dan hij flaagde gelukkiger in 1585 te Utrecht , in het
!Ellen van een hevig oproer, tusfchen de burgerij aldaar opt-than. Ratnpfpoedig was bet einde van dezen braven voidbeer;
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'keel. ; want Coen hij op den 5 oEtober 1589, te Arnhem enige
iiieuwe uitvindingen van vuurwerken bezigLigle viel de -conk
van even tool. ts in bet bus1;_ruici, waar door twee nieuw&ingl
uitgevonden' ithietgel.eedrchappen los fprOngen , en hem dude11.1k kwetflen zo dat hij reeds deli tweden 'it deeri.k
ongeluk overfeed. Men vindt vrij algemeen van hem getuigd,
dat hij een dapper, vroom en gocdaaitig man was, onberispea a zeden. Hit flied kidded loos, en ftelde zijne gemalin ,
voorheen de. ongelukkige weduwe van den onthoofden Graav
HALI\V„ Toned der Ver.
HooRN, tot zijne eifger.ame.
Neder:. WAGEN. Vaderl.
VIII. D. bl. 309.
ADOLF VAN BOURGONDIE, zie BOURGONDIE.
ADOLF VAN DEN BERG,, was de opvolger van REINARD
van Gelder ; hij hadt het middel gevonden ,
p EN V' ,
bij Keizer SIGISMOND door de kunstgreep van deszelvs gierigheid te voeden,. gevoegd bij de welwirendheid die veele Ge'.derfe fteden , hem. t3edroegen , zo verre in zijre gunst te
dringen,. dat, genoerOenKeizer hem in het jaar 1425, met de
Hertogdommen Gelder en Luik beleende. IIij vcorde zware
Qorlogen, die grote ellenden vero4-zaakt2n , hem in zware
fchulden flak , en van zijne onderciauen ongehoorde belastin!en afperste , waar van ook het uitwerkzel was , dat \Teo, ii:woonders zijner onderhorige landen , in de uiteJle arinmoecle
wierden gedompell. Zig zelven en ene menigte aide en, zou
hij nog meerdere onberekenbare fchadcn ,hebben toegebragt,
indien de Lod nog . niet tijdig een fpaak in hat wiel hadt geflpken, maar dozen gelaste de fchikgodin in bet jaar 1437,
zijnen levensdtaad of to knippen. Hij flied to Keulen, en 1?efchikte broeders GERA EiRDS zoon, tot erfgenaam. Eenpa,rig werdt 'er van hem getuigd, dat hij buitengemeen onbcfehaamd was , daar bij van eon oplopend en onflaimig karak
ter ; en wat nog eager. is, dat men op zijn woord en gedane
belofte in het gaheel niet awn konde, en hij zijne gemaakte
verbindtenisfen verbrak, zo dra zuiks in zijnen kraam te pasHALMA, Toneel der Ver. Nederl. SLIGTENHORir
fe kwam.
Gefchied. vary Gelderland, fol; 209. 211 en 2,12.
AD 0 LF
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.19,1011Y VA GELDER, enigen zoon van ARNOUD Hem
tog ya p Gelder, uit den ilam van Egwond gefproten , wierdt
piVlen in 't jaar T438, gedroeg zig reeds in 't prilfle van
jgd zeer ontaard tegens zijnen vader; het zij dat zulks
ult zijn eigen bozen aart Artkwam, of wel door de opllit7irlg. van 2j:0 moeder KATHARINA VAN BOURBQN een boos
die niet alleen de bairijven van haren zoon goed keurLp en de wederfpannigheid tegens zijnen vader door hare
raa.dgovingen aanvuurde , man' daar te boven , ook
fog haren man fchendig hoondp; zo dat hij haar ten laatften
vOlit, 'don de onvoorzigtigheid hadt, om ze op het fmekenVIn hare vriencipn, weder tot zig te nemen, niet gedenkende
nan de les van den wijsten der Koningen : Het is beter te
p c:e tinne des daks , al: met ene kiffagtige Hu!svrouwe. Do
voorlaamile fieden, als Nijmegen, 4rnhem en Zutphen, waren:
00.1-, op hem onvergenoegd; men befchuldigde hem, van verwzlrlozing van 's lands regeringe. ADOLF die groten aanhang
gp.naakt hadt, en door zijne moeder al langs hoe meer opgeilookt werdt, nam eindejk in 1464 het ontaartte befluit, on
4nen vader in hegtenis, en zelv"t bewind der regeringe in
harden to nemen. Dit wreed bedrijf werdt, in 't begin van
janua:ij des jaars 1465 ter uitvoer gebragt. ARNOUD werdt,
to Grave van 't bed geligt, in zijn nagtgewaad over 't is naar
huis to Lobed , en van daar naar 't hot te Buuren gevoerd,
alwaar hij tot in 't jar 1470, gevangen bleef. Middelerwrit , rukte JAN, Hertog van Kleef, di altoos de belangen
van ARNOUD was toegedaan geweest in Gelderland, en behaalde enige voordelen op ADOLF; zulks hadt ten gevolge, dat 'cr
in 't jaar 146g, door bemiddeling van Hertog KAREL VAN
.130URGONDIE zwager van ADOLF, ene peis te Gent wierdt
getroffen, voor welker onderhouding KAREL zig verbond; en
dezen drong ADOLF io Berk tot het flaken van den ouden Her..
tog aan, dat hij zulks ten laatften beloofde; ook wil men dat
zjn zwager hem zo lang in zijne magt zou gehouden hebben,
tot eat hij zijn' va 'er in vrijheid zou hebben gefteld. In denmber,- kwatn Hertog ARNOUD , door HENRI.K Heer van Perrwijs
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C11 FiLliS VAN' WASSENAAR tat dc gcvangenis verlost,
Vader en zoon verdedigden zig toen, mccr clan
Hesdin.
t te
Bens voor Hertog KAREL , met veel hevigheid. ADOLF Tilde
in 't geh2e1 na geene voorwaard.en luistertn, maar eischtc,
dat ARNOIJD Diet alleen afftand van do regering, maar zeivs,
niet langer de tijtel van Hertog zou vocren; doch KAREL verwierp dezen e!sch, a 1 s onredelijk. ADOLF t-ierdt intusfchen
origerust, dat men hem aan 't Bourgondisch hof zo lang opWeld; en, voor erger belugt, pakte hij zig in ftilte en vermomd, weg; dam zulks baatte hem niet, want hij werdt to
Namen ontdekt en vastgehOuden, van waar hij op bevel van
tiertog, KAREL , naar 't hot te Viroorden wierdt vervoert; alwaar hij, tot na 's Hertdgen dood in de gevangenis is gebley en. - Na nog veele ontnibetingen gchadt en veele rampen
berokkend re- hebben , fneuvcide hij in ene fchermutzeling
voor Doornik , zijnde flegts tot den ouderdom Van nog gem
39 jaren geldommen, , op den 22 julij 1477. Zijn lijk werdt
binnen Dosrnik in de St. Maria kervk b-graven. Hij liet bij
zijne gemalin een zoom , en ene dogter na. ADOLF voerde
tot zinnebeeld , een Arend rustende op enen wereldkloot,
met het bijfchrift: 1k tragt naar i2oger.
PONTANUS , Hit.
Libr. IX. p. 529, 534. WAG. Vad. Hi" t. IV. D. bl.
132--138. 178 en 179.
Vu.S.

ADOLF

VAN NASSAU,

zie NASSAU.

ADRIAAN , volgde in het jaar 120 van onze tWrekening,
in het RomeinCe Keizerrijk op. Onder zijne regering, vindt men de Bataaffe ruiterij wedcrom in de legers der
Romeinen ; ook verzelde zij den Keizer in zijne r6stogten naar
het Oosten. Men vindt in 't bijzoncier aangetekend, dat ADRIAAN , olntrent den Donauw, zinen bijhebbe2den Bataaffen
ruiterbenden bevel , de rivier gev r ;apend en te paarde over te
zwemrnen; 't welk zo vaardigUz verrigt werdt, dat 'er de
woeste inwoners dier gewesten zelven over verbaasd flonden.
ADRIAAN, zedert Germanie
bezoekende, heft zig zeer waarfthijniiiic ook enigen tijci, in bet end der
Batavieren opgeE2
1101.14
TRAJAAN
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ADRIAAN FLORISZOON.

4120, hier de koophanciel reeds merkelijk aan
tA,_7,1-Ii;p1-4 was , is 't Metongegrond te denke:0, dat iiij om de
ian(i41 ^iren te b.egunftigen, ten dezen tijde, in dit eiland ene
rot1 ;0;41 inarkt geftigt heeft. Immers men vindt in de oude reis.1:-a;: iLln van l' EUTINGER ene Marks VC47i ADRIANUS (Forum A.
;W/O geftelci, niet verre van de plaat , aiwaar thans het,.
thorp V)r erburg is. alder hem, en ziji.e cpvol gers MARKUS
A TJR.F,LIUS en LUCIUS VERUS, fchijne3 'er ook openbare wegen
hies to iande aangelegd te zijn gem:est. limners men heeft,
omtrent den aanvang der zestiende eeuwe, in een moeras,
hij hot dorp Araaldrljk , ingqvolge het getuigenis van IiEDA,
47;37. Ultraj, p. 13, enen miji- of grenspaal gevonden, in WelkS
oprc,hrift, V411 de beide laatstgemelde Keizers gewaagd wordt,
tr.vi biljk-e, dat ciezglven voor de openbare wed en zorg geciraWAG. Va. 1-17j1. I. D. bl.
gt,-;3
ADRIA/NV FLORISZOON, geboren te Utrecht den 28 fe,
b.i. iavij, of ZO enigen 1,villen den 2 maart 1459; is de enigft
Arc:70 . 1andei . geweest, die immer den Pau,sfe.lijken zetel heat
Waaric1):13r,e7ijk was hij een fchuitemakers kind,
door
fpaarzaamheid
zo veel bezuinigde, dat hij -4ijn zoon
1,lie
naar Lpven ter fichool‘ host zenden. ADRIAAN bevliitigde
.;.:1g met zo vicel ijver, dat ras 4jne geleertheid room begosv
te verwe-ven, en bij tot Deken van de Leurenp hoofdkeric
wer_'t bevorderd, weLe hij daar na voor de aanzienlijker post
van Vicekancelier van de Leure* Univ,rfiteit verwisfeide;
is ook Proost te Utrecht geweest, en ge±irende zijn yen.
klijf in Spanie, werdt hem het bisdom van Tortoze opgedra,
gen. Daar ging zulic. een groten naam van hem uit, dat
MAXIMILIAAN hein in 't jaar 1515 tot leermeester van zijnen
kieinzoon KAREL verkoos, en dezen post baande hem den weg
tot de hoogfle kerkelijke waardigheid. KAREL , naderhand
bekend ond,,:x den naam, van Keizer KAREL DEN V, betoonde
zo veel gene-:,entheid voor zijnen leetmeester, na dat hij eerst
;boning van Sponje en daar na Keizer was geworden, dat hij
hem naar Spanje zondt, om het gezag van Regent bij het af,
flerven van zijnen grootvader aan te nemen; maar de Spay jaqr,
den
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ten afkeer van het bewind van enen vre!,31..den , dat de eisfchen van ADRIAAN op flaande Voet k7e:nk'ot:
pen zouden zijn geworden, indien de Kardinaal XIMENr.'5
enen tatigjarigtn grijsaard, doch doorflepen in itaackuncM,
niet uit achting voor zijnen nieuwen meester, gef1ekud hhdtf
ADRIAAN tOt Regent te erkennen en met hem het bewinci.
delen; daar deze egter enkel den tijtel van hadt,7ant
MENES fchoon hij hem met de groottle belcheidenheid eni:;6117'
met eerbied behande'de, Eel& de toom van het beftivat
leen in handen. KAREL in Spar.!fe gekomen zijnde, itelde
21j11 vertrek naar Duitschland, ADRIAAN aan tot Onderkoni11
van Kastilie , die intusfchen door Pans LEO DEN X tet Eard:/mal was verheven; doc) deze keus boezemde de Kastilik.tawi4
41,71

haddf.,:41 zulk

een nienwe haat in tegen de vreerndelingen; en de Edele3
zelvs , die zo vee andere overheringen van meerder firgv.itgt
verdragen hadden, waren zeer verontwaardigd wegens (len
boon, welke door des Kardinaals verheffing huEe orderi
werdt aangedaan, zij verzetteden zig tegen die kens, wel;A!
zij voorgaven onwettig te zijn; doch zulks kost niet barn
de Keizer geen tegenfpreken gewoon, volhardde voor d:e
in zijn befluit, niete ,-,renflaande zulks de grootile
Yoor hem te wege bragt
Gedurende dit regeringsbeilier van APRIAAN in Spailie,
lieerste in het Konklave, het welk na het overdjden van LEO
DEN X; in 1527 gehouden werdt, ene grout verdeeldhoid;
alle de kunstftreken, welke uit te denken war en, door lieen
grijs geworden in loosheden en kuiperijen, werden bij het dingen naar ene beTening van zo veel waarde , in 't werk ge:
field. De Kardinaal JULIUS DE MEDIC'S enen reef van LEO
de aanzienlijkfte van alle de leden van Let beilig Ko114,,:ie
zo door zijne bekwaamheden, rijkdommen ais eivarentheki
in zaken van gewigt, had zig reeds vijfticn ftemmen ve ztt
kerd, een getal, 't gene volens de wijze van 't Konklave
noegzaam was om enig ander Kandidaat uit te fluiten, Licc:1
het welk niet helpen horde, om de verkiezing op hem te
vallen. ,Alle de (Aide Eardir&en vexboAden z ig 1,-egcn
3
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zolider z'g ter begunfliging van iemand antlers te verenigeL
Terwiji deze aanhangen a y es in 't werk ftelden om elkanderen te winnen , om te kopen of nit te fluiten , begaven MEDICTS en deszelvs aanhang , op zekeren morgen, zig naar de
bus, daar volgens gewoonte elken dag de ftemmen in gewor.
pen werden en ftemden voor den Kardinaal ADRTAAN van
Utrecht. Zij bedoelden hier nicts anders mede, dan tijd te
nen ; maar de tegnpartij zig bij hen gevoegd hebbende, za.
gen zij tot hunne grote verwondering en tot die van gantsc1
Europa , enen vreundf.:11ng, die in Laiie , of bij hun die -your
hem flemden, niet bekend was, en die geen de minfle kundigheid hadt van de zelen van 't y olk, of van 't beang van
den Staat, waar 'van zij hem de regering opdroegen , eenftem
melijk tot den Pausfe 1 ijken zetel verheven, in een allermoeijelijkfle en zwaarwigtige tijdsoinflandigheid , welk al : e de
fchranderheid en ervarenhcid, van de bekwaamfle Prelateu
van 't gqwijd Kollegie voiderdc. De' Kardinalen onbekwaam
olfl z,ilvs reden van deze vreemde keuze te geven, welke
toen zij in ommegang uit het Konklave trokken, hen al!erlei boon en vervioekingen van 't yolk op den ha ts haaide
eigende de verkiezing toe aan de onmiddelijkc beftiering
van den Heiligen Geest; (loch dezelve is met meer zekerheid toe te fchrijven, aan den invloed van Don JAN MANUEL ,
's Keizers afgezant, die door zijne bekwaamheid en loze fire.
hen, de verheffing gemaklijk maakte van enen man , nit dank.
baarheid, nit belang en nit genegenheid den dienst zijn's
meester's toegewijd. Behalven het aanzien dat KAREL door
ADRIAAN ' S verheffing verkreeg, verfpreidde dezelve enen nieu.
wen mister over zijn bewind; ziji.en leermeester zo heerlijk
te belonen, en op den Pausielijken ftoel een man te plaatzen,
dien hij zely ' hadt groot gemaakt, waren dadon van ongemene grootheid en mag,t.
ADRIAAN zijne verkiezing vernomen hebbende, begaf zig
wet dra op reis naar Italie , om aldaar van zijne nieuwe
waardigheid, onder de naam van ADRIANUS DEN VI, bezit te ne.
men. Het Roomie y olk verlan4de ook met ongeduld zUren
ttan-
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tom zij hunnen hieutven Opper'Oork i;t6,1
0.a.A. Onist
konden zij hunne verbaasdheid en misnoegen niet 4i,xt rbtron,
Gewoon aan de vorftelile pragt van Jul ys, ttrl denheerlijko
'ulster van LEO zagen zij met verachting op enen grijsedLI
hedrig en eenvouJig in zijn voorkomen fireng Van
benvijand van praal , zonder fmaak voor de konftendè
niets van die uiterlijke begaaftheden beza,t, welke het gelneoll
verlangt in lieden , die tot hoge posten verheven
Zijn4
ftaatkundig6 inzigten en ftelregels i kwamen zijnd Minister3
niet minder vreernd voor: Hij erkende en
d on,4
deugden, welke in de kerk en in het hof van Pont
pen waren, en beeidde zig orn die te herVormem Wonde geene begeerte altoos ) orn zijne familie te verhefren izavf
maakte h*.) zwarighcid die landltreken te blijven bezitten i 'wetken door enigen zijner voorzaten, eerder op ene
en geweldadige wijze, dan door etn wettig tegt VerkrOOn
'waren. Lieden zo weinig gewoon Vorften derzelver gcdrag
te zien regelen naar zedekumlige voorichriften , of na2.
gronden van billijkheid, moesten noodwendig de dado. "v34
den nieuWen Paus, als onbetwistbare blijken van zijne ZWakheid en onervarénheid, hefchouwen. ADMAN volftrekt
kundig van het uitgcilrekte en famengevoegde farnenfiel van
der Italianen ftaatkunde, en die gee') vemouwen kon fteilen
in lieclen , Wier doorflepe loosheid in ftaatszaken 20 rtri,dig
met zijne denkbee lden waren , vondt zig dikwils verlegen en
befluite'oos in de raadple ,fingen; het gevoelen van zijne or4bekwaamheid nam dagelijks toe, en zijn perfoon zo w 113
zijn ftaatkundig gedrag, werden welhaast het onderwerp waar
mede zijne onderdanen den fpot dreven, Hij overfeed
feptember 1523, na ene kortflondit_2;e ziate, en zijn ,(.10.01
verfchafte ongemeen veel gencegen aan het yolk van Pomo ,
Wiens haat en verachting voor den Oppeipriester,, van dag tot
dag zodanig toenail), dat zij den volgenden nngt na Zijn overlijclen, de huisdeur van zijnen eerften Geneesher met blocrav
kranfen verfierden, en 'or dit opfchrift bijvcegrple p : Ann di*
Verloya' ziftes Lands. Iiij werdt in de St., atm' kape1 tc Rom
P., 4
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begyaven; en WILLEM VAN ENCKEFORT een Brabander , de
enigfle Kardinaal diea hij ooit gcmaakt heeft, deedt in 't ver'Wig een uitmumend praalgraf voor hem vervaardigcn, in de
kerk van St. Maria del anima ; en liet zine overblijfzes derwaarts brengen. Zijne vaderflad Utrec ht is door hem met een
tretrelijk gebouw verfierd , heden nog overgebleven , en het
Paufen-huis genaamd. Voorts vindt men tot zijn' lof vermeidt,
dat hij te midden der grootheid , zijne oude Nelerlandfe vrienden niet vergeten heeft : het was immers op zijne voorfpraak,
dat FLORIS OEM VAN WYNCAARDEN Pellii.01/ariS van Dordr echt , in zijne eer herfteld wierdt; ook is 'er nog een brief,
geboekt bij BEVERWYK, befchr. ian Dordr. ble 329, waar bij hij
FLORIS kennis geeft van zijne verheffing tot de Pauselijle
waardigheid, die hi) betuigd, voor zijne oude Pioostdije te
Utrecht, wel te willen afflaan. Met ERASMUS heel ook
gedurende zijn regeringsbeffuur als Pans , vele ge-mee-zame
brieven gewisfelt, bijzonclerlijk over de hervorming der kerke
die hij dienilig oirdcclde , doch allengs te werk gefleld wilde
hebben. Tegen LUTHER en de Luthelfen, was hij egter zeer
ingenomen, dringende in no'-ember 1522, op enen rijksdag
te Neurember g , fierk op het gebruiken van harde middelen tegen hen ., wanneer zagten niet hielpen.
Uit al, het gene . wq van dozen Pans vinden opgetekend,
komt het ons voor, vrijelijk te mogen befluiten : dat hij van
een zagtaartig en deugdzaam karakter was, voorts nedrig , eel
vijand van ontugt, matig in eten en drinken, fpaarzaarn en
godvrugtig; in de fchoolgeleerdheid grondig onderwezen, doch
vervreemd van de kcnnis der ware wijsbegee!te; geheel gem
Staa.tsman , en , vooral niet berekend, om de teugels van het
Pausle . ijic bewind naar behoren te beftieren. – P. jowl,
Vit.' Adr. p. I 8. BURRI. Vita Hadr.
F. G. FREYTAG ./1-nale0a litter. p. 412. S. ItEvii, Davelar la illustr. Lib.
p.
131, 132. FABRICIT Bibl. let. med. Tom.
p. 536--538.
D. GERDES , Flor. Librorion var. Catal. BIM BUNAV. Tom. III.
p. 462. C. SAXT , 010111.7.1. lit. Fa:s
p. 95. Ana. p.
593 . 6 5 3. P. 13.4-viz, Dia ed. de 173 . / Tom. E.
67 I –67 7.
WA.

ADRIAAN VAN LEaGEN. ADRIAAN SIMONZ, 75
VAGEN. Vad. HUI. IV. D. bi. 339. 415. 440. HALMA Toned
der Ver. Nederl. RO3ERTSON Hifi. van ICeier KAREL DEN V,
III. D. bl. 33. 42. 103. 295. 310 &C. Levens der Nederi.
D. bl. 198--212.
Mannen en Vrouwen ,

ADRIAAN JANZ. VAN BERGEN, Tchoon nuts een turf-fchipper, verdient egter door zijne onvcrtzaagde dapperheid,
cue vercerende plaats op de naamii]st van Heiden. Hij was
.raamliik de man, die in het jaar 1590 het turffchip beflierde, waar mode Breda door de Staatlen op de Spanjaarden
werdt hernomen. Het was een onvertzaagd mensch, en zon
2ig voor de gee& zaak hebben laten doden; van 't een en.
ender, halt hij reeds in 't jaar 1573 blijken gegeven, ter gelegenheid van eon aanflag op Geertrztidenberg , die hij door
zijn beleid groteiijks bevorderde, ook werdt hem door de
algernene Staten in aanmerking van de grate dienilen aan den.
lande bewezen, eon jaarlijkfe lijfrente van Soo guldens, en
daar to boven 15oo guldens your eons, toegelegd ; en zijne
Devon , WILLRM en ADR. JOOSTZ. VAN BERGEN, die als
knegts op het vaartuig dienden, wierden ook niet vergeten ,
inaar ieder met 200 guldens in gereed geld, en one lijfre:Itc
van -15o 's jaars bun leven lang befchonken. ADRIAAN
in het jaar 16oi to Dordrecht, aan ene befmettelijke ziekte.
- G. V. LOON Ned. Hilloriep. T. D. bi. 409. WAGEN.
Vad. Hifi. VIII. D. bi. 342. M. J3ALEN, BYchr. van Dordrecht. bl. 868.
ADRIAAN SIMONZOON, wierdt, em dat 1,ij de Alston. firantfche gevoeiens was tcef.Tesiaan, in 1618 a ls Predikant
to Charlois ontzet, en naderhand om het bliwonen der Kerkeliike vergadering van dien aanhang to Rotterdam , nit den
lande gebannen, en met anderen naar Waalwijk gevoerJ;
den hot zwervend leven hem vervelende, verzogt 1d3 bij
quest aan Gecoinmitteerde Radon van Holland , am vrij
mogn wederkeic l , welk verzoek hem oak wierdt
mits de afe van flilfland tekeilendo; zulks deed hij, en
week hoe lungs hoe nicer ,an dc Re712011 rantell al, girl); ten
s

laat-
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laatften tot de Coiara-.ZetrioViremi.en over , en dndertlerlde bun.re belijdenis enz. BRAND , Hill. del° Refcran. Ho
U. 344. enz. HI. D. 131. 463. enz.

a

ADRIAAN WILLE1VIZOON, was eon der Adthiraalen
Mend cm 2jtie dapperh',id, betoond in het ontzct van
WAGEN. Vad.
t belegerde Leijdon, in i s 74.
VI. D. bl. 487.
ADRIAANS (KORNELIS), beter bekend onder den haani
van Boer KORNELTS VAN BRUGGE , doordien bij in de flat
van die naam , gcdurende dertig jaren als Fran&skaner Montik en Gardiaan van die orden, met groten ijver heat ggpre.
dikt. Hij is in 1521, te Dordrecht, geboren, bemoeide zig
maar al te veel met fLaatszaken, 't wonk fpaarzaam voor een
Euangelie-Leraar betaarnd; hing de buik naar den wind, boudende het altoos met de bovendrijvcilde partij. Indien de
predilc.atien welke op ::,ijnen naain uitgaan, wezentlik van
hem zijn i daar gcnocgzaam nice aan is te twijffeion, was het
een flet keerl, want dezeive zjn opgevulci, niet afleen met
triviaale uitdrukkingen, maar men ontmoet genoegzaaiti op
iedere biadzijde, onbelioorlijke en tegens de goede zeden aan.
druisfchende fpreekwijzen en oncerbare uitdrukkingen, die
het fchaamfteloze mensch moet doen blozen; geen wonder
dan ook dat hem in 1576 het prediken wierdt veiboden;
hij lecfde nog enigon ti;: d. bier na, maar ellendig kwijnende,
en met vele ziektens, de vrugten van zijn ongebonden
y en worflelende, tot dat de dood medelijcien met hem kreeg,
en hem op den 14 julij 1581, in den ouderdom van Co jaren
HALmA, Toneel tier Ver. Nedeil.
wegrukte.
ADRIAANS (MATTIIEUS), eon bekeerde jood, zijndcl
eon Spmjaart; van geboorte, en Med. Doktor van home')
Iverdt op aanbeveling van den groten ERASMUS, toen bet Collogic der drie Ta!en door JERONIMUS BUSLEIDEN 10 bet jaar
1517 te Leuven wierdt gefligt, tot Hoogleraar daar van in de
bebreeuwle taal aangefteld; hij nam dit beroep aan , kwarn
ten dien einde nit DuitscIi1an over, en hiolcit zijn eerfie
open.

ADRIAANZE.4. (ALEXANDER) ADRIANI,
openbare les op den z december 1518.
.Script-Gr. Spec. XVI. pag.. 10 en 29.

MaiEus,

ADRIAANSZEN (ALEXANDER.), van Antwerpen gebooriig , is een braaf Schilder geweest in fcille levees, vrugten
en blpeinen. WEYERMAN Leven der Schililers. II. D.
bl. 216.
ADRIAANTJE, een oude vrijiter, waar van de melding
iiier weinig te pas zoude komen , ware het niet, dat zij de
gewone leeftijd der menfchen, door den Koningliken Propheet op 7o a 8o jaren bepaa/d, verre hadt overfchreed
want zij flied te Zutphen, 104 jaren oud zijtde.
11A , Toned.
ADRIAANZ (JASPER) , vindt men onder het getal van
die genen opgeteend, Welke door den Hertog VAN ALVA te.
gen den 20 maij 1568 wierden ingedaagd, cm in s I17ge voor
den Bloedraad te verfchijnen, ten chide zig te verantwoordea
tegens d Fe befchuldigingen van den Eailjuw, daar in b.2.1ftaande : van de nieuwe lore to zijn toegeclaan, Predikanten van
dien aanhang te hebben gehaisvest enz. Dan hij verfcheea
niet, en was te wijs OM zig aan de wrede barinhartigheici
van den ontmenschten ALVA te veitrouwel veel liever verkoos hij, als balling zijnes vaderlands heroin te zwerven;
't w6lk ten gevolge hadt, dal hij wierdt gebannen en zijae
goederen verbeurd verklaard.
MARCUS, Sent. bi. 55.
ADRIAN' (.ADRIANUS), ecn Jefuit van Antwerpen ge
boortig, &d in 1544 naar Leuven, alwaar hij geduiende ver.
fcheidene jaren de broeders van die orden beitierde, alvorens
'er zelvs nog een col!egie van in die. flan was opgerigt. In
1551 deeds hij plegtige 'profesfie van de vier Ge:often , in
handen van den berugten RITARDUS TAPPER. Ida de dood van
ST. IGNATIUS , werdt hij naar Rome ontboden , cm bij de algemene Congregatie tegenswoordig te zijn, die de tweede
Gcneraal van het Genootfchap moeste kiczen. vondt
hij zig zQnder bet te Ny. tc:,i1 in laanddipngen zewikkelt, (Ea
regt.•

AntualEiVI:
tegens zijne inflelling aandruischten, e vccl oni
zo..ide hebbeil kannea vcrwekken; maar zo dra hij be.
iter qe dat men misbrjk. van zijne eenvoudigheid halt go,'
niaakt, keerde hij naar Plaancle ren te rug, alwaar hj zg aan4
om zijn' naastn Met heel ijver en il'gtin;
te dienen. Hij ftierf te LeTIV071 op den 18 Oeccbcr 158o;
:heeE ve l e verhandeiingen gel:chi-even , die a!le te Lezi;ren g6drukt ziin onder andercn ook , over de antift3ing of
taaT,
0.75i0); dit werkje is Paderliand in 't latijn vertaald
door G. BRUNESTUS; en in 1661 te Keuien LelrukL
SoTwEL, dd Scrpt. Socktatis
:,011ICHEM, is de imam van can adelijk en van ouds vernrard gellagt in Holland, door huv, r elijkon vermaagichapt ran
die van VAN DER DUSSEN9 VAN LEYDEN en I\UERMAN.
JIALMA Toheel.
ADRICHEM (CHRISTMAN' VAN), geboren te Deft
februalij 1533, een Z0071 van ADRIAAN CLAASZ. VAN AMECHEM, Burgemeester der gemelde flad, wierdt op den 7
mart 1566, tot Priester gewijd , en vervolgens tot Overlie
van Barbaraas ifloostel:. In de conic drift van vervoigiog
ge!-is de Roomschgezincien, werdt liij uit Iiollal2d vcrdreven
vefborg zig eerst te Mechelen , vervolgens te Utrecht, en
char na te Keulen. Dus als can balling, zijn leven tot op
den . oucleidom van 52 jaren gefieLen hebbende, overleed hij
de'll 20 jUilij Hij heeft verfcheidene boeken gefthreven;
tn de room verhregen van can geleerd man te zijn gewcest,
W.•••• •••■ VAL. ANDR.

Beirr.

ADRICHEM (THOMAS VAN), Prcdikant cc Westzaandom
hack net 45 ja-:en 9 maanden, dine woken en dric dagen

gcleeft, toen op den 17 februadj 1753, zijn levensdraad door
de dood werdt argeffieden. - Locke., 1753. a. 220.
AEBINGA, can
geflagt in Fri&and , geheel uitge'florven, doch zeer bekend wegens de geweldie
SOhier:,ters en rItleolers. De' laatfie \in dit
i)en
w;iar

AEDGERUS.
tiA 'aar van men gewaagd vindt, was TJEMIC VAN AETINCA.,

huisvrotw van TJPLLING VAN CAMSTRA w&ke in 1614 over Iced ; ingevoigp haar grafichrift , nGg ten huidigen dage
'WINsEm. Kronijk van Friesland.
Sex13eruin voor handen.
AEDGERUS (KORNELIS) , ook bekend bij de r. aam van
was can Leeuwarder van geboorte.
7.onder in ge:eerde talon gecieffend te zijn, Maar enkel door
aznihoudenden ijver, vllitige eaffening en cplettende verke,
r:ng met voorLame wiskonfienaars, bi-agt dit .fchrander verDull het zo vcric , dat hij cen zeer crvaren Landmeter wlerdt,
en van veal nut gcwecst is. N4 dat hij met den aaiivarg dcr
„N-ederlandle beroerten, naar Ke. 4len was veitrokken, vervaardigde hij aldaar een buitenL.,Temeen naauwke ,,-trige Kaart van het
latife geb . ed , ci c in I 527., in 't licht werdt gegeven,
I5UFFR, PETRI, de Script. Fry.
EDGERUS VAN ENGENHUIS,

AEGIDIUS , denklUk naar z*.tjne geboorteplaats Rureinunda,
us geNnaamd, wierdt..in het jaar 1585 tot Redor der latijn-

le te Deventer aangcfield. Daar wordt van hem getuigd , dat hij een zeer geleci'd man was. - G. DUMBAR,
Kerk. en !Ver. Deventer. I. D. hi. 307.
AEGIDIUS, een Delvenaar van geboorte, een zeer geleerd
man en Profesior in de Godgeleerdheid teffens een vleeijen.
de Dichter, biocide in "'t Iaatst der viy,:tiende ceuw; hij was
can vriend van den . groten ERAsmus, die een allerloffelijkst
getuigenis van hem gceft. SWEERT., Belg. p.
106. BLEYSWYCK, Befehr. van Delft. bl. 755.
AEGIDIUS (WILLEM) , geboren te Wisfekerk in Zeclanc-T,
was cen vermaard Wiskonftenaar, die omtrent 't midden der
v l icien de ceuw leefde. Hij is beroemd geworden, door ene
1:LLijn1e vcrhandeling over de Sterrekunde. FR.
SIyEF.RTIT 4th. Belg.

p, 305.

A ELHUISEN (JOAN VAN), is in de i7de eeuw ReEkor
der latijnfe £cholen te Tiel geweest; een kundig, arbeidzaam
mensal. Hij lieeft ene uitlegging over de Redenkunde van.
RA•

AELST. (tVERT VAN)

AtLsT. (WILLEM VAN)'

ItAMUS in 't licht gegeven, welke in 1664 to Tiel geclrukt;
verders Fiosculi incorrtirtce Latinitatis , in 127110. Tithe 1672

ten laatilyn vervaardigde hij ene latijn re overzetting

van

JDAVIDS Pfillinen in vaarfen, gelch ikt om bij het doen van

Eedikatien in die taal aan de Hoogefcholen te kunnen werden gezongen wearom die ook met muzijknoten, in 8vo. te
Leijden , in 1683, ten gebruike der ftudeerende jeugd, zijn ge.
nova.
drukt, - KOENIG. , Biblioth. vetus
AELST (EVERT VAN) , geboren te Delft, in het jaar
i6o 9 Awas een braaf Schilder, in allerhande foorten van,
fillitaande leven, bij voorbeeld , in dode vogeis, kruiden,
fruiten, ijzere harnasien , ftormmutfen en alle foort van glanlige inetalen , die hij haren behooriijken glans en weerfchijn wonderlijk naar vereisch wist te geven. HIj ftierf 56
jaar oud zijnde , in 1658. \VEYERMAN Leven deb
Schilders. II. D. bl. r 7.
AELST (IVILLEM VAN), insgelijks een Delvenaar, een
broederszoon van EVERT, bij wien hij zig ook eerst in het
fchilderen heef't geoeffend, was inderdaad een groot kunftenaar,, die de bloemen en vrugten zo natuurlijk wist te verbeelden, dat zij weinig aan het Leven behoefden toe te geNren. In zijn vroege , jeugd. reisie hij naar Frankrijk , en oef.
fende zig aldaar vier jaren in de fchilderkonst; waar na hij
Italien bezogt, en aldaar vele jaren meest te Rome doorbragt,
zijnde zeer wel gezien bij de Vorfien, Kardinalen en andere
voorname perfonaadjen. In x656 keerde hij naar zijn vader.
land te rug, begaf zig eerst met 'er woon naar Delft, vervolgens naar Anilleldain, in welke werelcillad zijn lieffelijke konsttaferelen naar waarde wierden beloond en geprezen , en
nog ten huidigen dage door de liefhebbers en kenners hoog
gelchat worden. Dan doordien de verheverite verflanden
niet zeldzaain door gebreken Worden beneveld, zo was onzen VAN AELST onder anderen ook een hoofdige en daar , bij
driftige knaap, die ligt geraakt werdt, en dan Fen mensch
ontzag. Men verhaalt, dat Jili voor een Burgeinee,ster van

AEMILIUS, (ANTBONIUS)
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494-4dant het zeil niet ftrijken , in en zaak waar
ill hij vcrmeende ge1ijl te hebhen, opfloof, zijn bovenkIced
iosrukte , en op zip borst den gouden penning en 1eten
toonde,, waar meld hij door den Groot Hertog van Toskaavreil was beFchonken teffens den Burgemeester toeduwende;
„, Gij zjt met een geldzak on tiv hals geboren, en dat is 't al ;
„, maar dat ik ben, ben ik door verdlenfte,." Doch hoe grootmoedig en kirrelig van inboist hij ook was , wist CUPIDO hem egtr door middel van ecn dikke moffm die bij hem als
dienstmaagd woonde, zodanig te treffen, dat hij fmooriijk op
haar vcrliefde, bij haar L.-01de en 'er ziju echte wi,lf van maakte, bij wien hij drie fchone kindei-en teelde. In dien CA.
woondc hij op de Princcgragt bij het waale weeshuis, al waar hij-- in Let jaar 1679 ook cverleden is. Niet lang na
zijn dood, hoepelde de weduwe met hare kinderen en eel,
klein kapitaaltje, na haar geboorteland te rug., daar e(31-/
brouwer op de fchijven verlokt die zij rnedc bragt, haar
trouwde, en nict lang bier na viel haar oudile kind een welgemaakt jongetje, in de bro qwketcl en verbrandde.
lair. der Stad Leift,, in folio. bl. 785 en 786.
AEMILIUS (ANTHONIUS), ecn .Akeinaar van gehoorte'
is geweest Hoogleraar in, de Ge.rchicdenisfen te Utrecht.
wierdt den 20 december 1589 geboren, zijnde ziju' vader een
voornaam Koopman ,• die eerst te Antwerpen, en daar na te
Rolle handel dreef ; doch de le2re van het Pausdom wars,
en den Gereformeerden Godsdienst aanklevende, vertrok hij
van daar, bcgaf Zig -eerst na Aken , en vervolgens naar Dordrecht. AEMILIUS na zo te Aken als te Dordrecht en te Leijien
ender de beroemdfte mannen van dien tijd geftudeerd te hcb,
ben , volgde 26 jaar oud zijnde, Vossius in het Re&oraat te
Dord op , wierdt ruim drie jaren daar na, met die post te
C-recht begiltigd, welke hij wel dra met die van Hoogleraar
verwisfelde; vervolgens werdt hij te Leyden beroepen, oni
zijnen leermeester Vossius op te volgen ; doch ziane wedde
te Utrecht vermeerderd zijnde, bled hij aldaar tot zijn dood
toe, die op den 10 november 1666 plants Vona. Hij beet
cni-

AEMILIUS. (GERARD), (KORNELIS), (ROBBERT)
enige
Redevoeringen in digtrnaat uitgegeven, en ig
een geleerd man geweest.
ICONIGH, Bib!. vet. & nor..
3. REITzir, Oratio de origine Gijmnalii Hieronijnziai g, , page
2.5 en 26. GASP. BURMANNI, TrajeEtum eruditzon. P. 3-6.
Catal. Bibb. BUNAV. Tom. I. Vol. II. p. 1009. c. SARI,
Onoinast. liter. Pars IV. p. 405.
AEMILIUS (GERARD), Predikant te Zwamp erdam , i geboren te LeVen den 15 junij 1692; zijn vader was ROBBERT•
AEMILIUS Predikant en Regent van 't Staten-koPegie in Ifoilands akademie-clad, en zijile moeder JOHANNA MARIA HASIUS,
ene deftige matrone. GERARD huwde den 26 jlillij I 721 , met
ELIZABETH ANTHONIA VAN DER MEULEN, bij Wien hij eels
noon heeft verwekt, die vroegtijdig is overleden ; hij zelv-e
Ifticrf den 8 januarij 1757; en dit is al 't mei-kwaardige dat
wij in Pcaat zijn, aan onze lezers, van dezen Heilgezant 'te
BOei-ZZ. 1757. a. 84.
berigten.
AEMILIUS (KORNELIS), Predikant te Haestrecht, braeder van GERARD wij niet anders van , als dat hij EilaeritUs zijncle, te AnYi-eidam is overleden, den Is april
Boekz. 1764. a. 48 2. 489.
AEIvIILIUS (ROBBERT), vader van GERARD ell KORNE.°
LIS , is geboren in Oud-Beijerland, daar zijn varier GERARD An .
,TILIUS , de beide profesfien van geestelijke en lighameliike

Medic;jnmee3:cr uitoeffe-lde, dat is, hij was teffens Predikant
ell Doktor; iets zeldzaams, loch egter zo vreemd nict als in
onze dagen , daar men MOSES en AaRoN, veeIvuldig in cen en
denzelvden perfoon verenigd ziet.
Dan OM tot omen ROBBERT "weder te kercn, hij genoot in
ziin eerfle jeugd, het onderwijs van zjnen varier, niet alleca
in de t2,rorden van den godsdienst, man ooh in de beginzelea
der la ..ijt):e en a,ndere geleerde talen; vervolgens liep hij met
veel naa rfligheid de Ilasfieke fcholen te Dordrecht door; en
ging in 1683 naar LeUdens Akademie, alwaar hij zig in de
talel, en wijsbe:eerte ceffende, onder toezigt van de heren
VOLLER en SCIIAEF . en vervolgens in dc theo.
GRO.NOVIUS
logic.

AEMILIUS. (ROBBERT)
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/ogle, het onderwijs genoot, van Pi ofesfor WITTICHIUS; omtrent vier jaren bier mode on liedig zijndc gewcest, wieidt hij
met algemene toej,liching door de Klasfis Zit/al/a/and, 01)
het register der Proponenten aangetekeill In feptember 1688,
werdt hem het beroep van Njelov-Beijerland cpgedragen, in
Welke gemeente hij op den volgenden 2i november door zijnen
vader Leraar wierdt bevestigd. flier verbeide hij , het
wooed des Heren met alle vrijmoedigheid en vrugt verkondigende , tot op den 21 februarij i oo , wanneer else roepftemme hem na .r Delfshaven lokte, daar hij insgelijks door zijnen
vader wierdt bevestigd; dock hier was zijne werkzaamheid
van korten dour, want ruim een jaar vetlopen zijnde, werdt
hem het be'oep in de bloeijenC.e gemeente van Leijden opgedragen, 't welk hij in de vreze des Heren men ruimte aannam; zijne gencegens ter dezer plaatze, wierden ook niet
weinig vermeerderd , toen men hem den 24 maart 1707 tot
Onderregent van het Staten-kollegie aanftelde, en twee jaren
later, namelijk den 19 maart 1709, met het Oppertegentfchap
daar van, begunftigde.
Ruim vecrtig jaren heeft ROBBERT in bet weik des Heren
gezwoegd, en niet alleen zijne gemeente ais een zorgvuldig
en waakzaam Herder beftierd, en den weg die na het euwige
seven leid aangewezen ; maar behalven dat, is zijne pen workzaam geweest, tot ftigting der gelovigen van ons gantfe gemenebest; dit getuigen zijne uitgegevene boeken, en inzonderheid zijn 9Licig ticr 11}Niarbeib/ 4 "Ccicn in no,/ dat in
175o reeds driemal en was gedrukt. Hij flied in bet begin
van maart 1729, in het 6611e jaar zijnes ouderdoms.
Onzen AEMILIUS heeft ook het gebod gehoorzaamt, door den
Schepper van het Gants-al , aan onzer alle y itamvader, (GEVESTS I. vs. z8.)s gegeven; want zijne Eerwaarde huwde drieinalen , en trouwde in november 1688 Met JOHANNA MARIA
HASIUS, dogtec van JOHANNES HASILIS Med. Doktor to Leifden ; bier verwekte hij vele kinderen bij, waar van hem vijf
overleefd hebben. Deze vrouw den 9 rnaart 1711 ovetleden
2ijnde; hertrouwde hij den 13 december van 't zelvde jaar,
L DEEL,
F
met

AERTGENS.
VAN ROUVEROY , die hem op den 26 februarij
I7ZQ door de dood ontrukt wierdt, zonder kinder en na te
laten; waar na onze Leraar zig op den 21 november 1721,
voor de, derdemaal in het h.twelijk begaf, met MARIA DE TIEN*
VION, WecillWe van den heer PIETER VAN DER MEULEN
de
zijn Wel
ogen
heeft gefloten.
Boekz.,

Met MAMA

1 7 2 9, a. 490-493.
AERTGENS, een Schilder die naarn gemaakt heeft, k-wani
in het jaar 1498 te Leijden ter wereld, zijn va2er dat een
Wollekaarder was, trok zijn zoon in het zelvde handwerk op;
doch agttien jaren bereikt hebbende , hadt deez' jongeling reeds
zo veelvuldige proeven gegeven , dat de natuur hem voor het
beeffenen der tekenkonst befchikt hadt, dat men AERTGENS
bet behandel_ n der kaa: den voor dat van de tekenpen e het
penfeel Het verwisfeen; hij werdt dan door zijne ouders bij
EQRNELIS ENGELBRECHTS beffeedt, onder wiens beftierirg de
fchranderheid van zijn vernuft een ru'ine vlugt nam, en hen/
fnelle vorc'ethigen in de fchildeikunst deed make 1. AERTGENS
was grotelijks geacht van de Schilders zijner tijd , en inzonderheid
van den be oemden FRANS FLORIS , die opzettelijk een le's naar
Lejden deedt om een bezoek bij hem af te leggen, doch zeer
verwonderd ftond, van hem zo fober gehuisd te vinden, want
zijn gantfche woning beflond nit een klein vervallen kamertje,
aan de wal, op het a -zienlijkfte oord van de flad gelegen.
Doch onze Schilder dat een vrolijke knaap en teffens een nathals was, fi:oorde zig bier weinig aan. Hij werkte ook nimfrier op maandag, dit weeklijks tijdvak hadt hij volkomen aan
de ligtmisfeiij gewijdt, die dag docrgaans met zijne leerlingen
in de herberg doorbiengende. Ook bath hij de fonderlinge
iiefhebberij, om gedurende het holfle van den nagt langs ftraat
te lopen, al neurende op een fluitje; doch deze nagtwandeEngel] bekwamen hem als de bond de worst, want in ene derzelver, wierdt hem zijn bakkes opgeveegd, terwij1 hij bij de
laatfle zijner togten in 't water vies , ye , dronk , en dos zija
leven in den ouderdom van 66 jaien eindigde.
BAL.*
Diziucci, Notizie
c. Kora /728. Tom. I. pag. 349.
AES-

AESG O . AESGO

DE

IL .A.FIIANKEit. A.(1EMA.

AES6-0 geboren tc werdt in 12.84. tot Abt van
LitZhou verkoien, zijnde de XIX in i-a--gop yo'ging; hij fuer
in het jaar 1386. - _Register der Attten )..(07
AESGO DE II, werdt n 147o, de XXVI lint te ,
in welken post hij van 't ge1..d4?) van ROORDA veci leeds moett
verdoren, 't welk zo \Terre -ging, dat zij hem zelvs ge7angen
namen; doch door WY,30 VAN GROVESTINS verlost zijnde, ftierf
hij• in 1480 in rust. - Register ut fitpra.
zie ALEWYN.
AFFERDEN,szie APHERDIANUS.
AFHAKKER (iEGIDIUS of JILL'S), en zo als fornmigen fchrijven HAFHAKKER , is geboren te Vreesrijk of aan de
raw , een dor') in het bovenkwartier van de provintie Utrecht, en een oucle heerlijkheid aan de flad Utrecht. tcebehorende. Hij wierdt Profesfor in de Godgeleerdheid te Keuien,
en heeft onder den naam van SALOMON DIEODOTUS, Student
in de Godgeleerdheid, aldaar in 1618 een bockje uitgegeven in
8vo. gedrukt, tot t.ijel voetende: ENOTIKON _Belga ;
behezende een gefchiedku.ndig verhaal over den oir@ong en
voortgang der geichWen, weike de Renacnfirariten Cn Contra-Reino,firanten der Verenigde _Nederlanden, e;-,ige jai-en herwaarts
tegens malkanderen in het harnas heeft gejavi. - FRANC.
SWEERT.
Belg. J. F. FOPPENS
Beig. pag. 25.
AGEMA (PETRUS) , Piedikant te Wons en Eng-wier
Friesland, zoon van A. H. AGEMA, Burgemeester te Bolnrard
zag in die flad het eerfle levenslicht in november .1719. Na
zijne ftudien volbragt te hebben, wierdt
in
odober
1747
onder het getal der Kandidaten opgenomen, en in 1752 tot
Rea.tor in zijn vaderflad aangefteid; welk fchoolonderv,ijs hij
met Iof en ijver aan de jeugd heeft toegediend, tot den 9 junij
1771, op weike tiidftip hii als Herder en Leraar in de gecombineerde gemeentens van Woos en Engwier wierdt bevest gd;
zijnde zijnen arbeid aldaar, egter van korten duur geweest,
dewijl hij door toenemende zwakheden, zig verpiigt vondt om
daar reeds op den volgenden 3 feptember falo honore ontflag
Van te verzoeken; 't welk hcm gegund zijnde, hij zedcrt die
rod

AG GE.
tijd gijim woning ta Bolsward beet gevesttd, tot op den 1*
4prit 1 78 9 , wen hein een zagte dood naar de euwigheid voerde I wordende door zijne nageatene weduwe GRIETJE MAREY,
en alle die gemeenzaaln met hem verkeerd hebben, om zijn
goed karakter en gezelligheid betieurd. Boekz., 1789. a.
626, 627.
AGGE , was de zoon van PIETER , Pastoor te Wijkel , eel%
'clap aanzienlijk man in Friesland, die alvorens hij zig tot den
est:eliken Nat begaf, getrouwd was geweest. Hij leefde in
1421, een tijdvak waar in dat land:chap zo knellend gedrukt
werdt, door de hevige twisterstusfchen de Schieringers en Vetkoopers ; de eerstgenoemden waren, in alle gevallen , de carver,
zettel ijkften en hevigilen. Enigen van hen, waar onder WY,
BE MINNEMA en BEINTE ROMMERTS begaven zig onverhoeds
naar 'C dorp Wijkel in Gaasterland, alwaar zij beer PIETER met
geweld uit de pastorij rukten, en vele dodelijke wonden toebragten. Dus zieltogende, voerden zij hem naar Sondel , voor
bet films van zijnen zoon AGGE, en dreigden doze dat indien
hij zig niet wilde overgeven , zij zijnen vader voor zijne ogen
zouden vermoorden; doch de oude man riep hem met alle zij-11C magt toe, zulks niet te does , doordien hij toch fler yen
moest; waar op die wreedaarts hem ogenblikkelijk den doodfleck gaven. AGGE woeencie van gramfchap, en hjgende orn
den dood zijn's vaders te wreken, vertrok buiten lands, en
bragt in 't volgend jaar, terwijI het water de meeste velden
in Friesland overftroomde , enige benden vreemde knegten
daar binnen, waar mede hij op WYBE MINNEMA aanviel,
hem het level bonam, en zijn yolk verjoeg. Hier op werdt
bij door de Schieringers op zijn ifins te Sondel belegerd; dan
deez' onvertzaagden edelman, deedt zulk een geweldigen uitval , dat hij zijne vijanden voor eon groot gedeelte verfloeg en
de overigen verftrooide. Doch bier mede was de haat nog niet
verzoend, -want in 1442 belegerden zij het huis van AGGE op
nieuw, en hij zelv' na een langdurig en dapper gevegt werdt
overwennen, en zodanig gewond dat hij voor dood beef leg.
gen. Na den aftogt des v4ands, vonden AGGE ' S vrienden hem
zwein

AG -GE. ,AGG-ElviA. AGILEUS,
dwenimende in zijn bloed; hij bekwani egter en beterde, noth
en zijn ZOOI1 SYTZE marl horend0
dat hij nog leefde huurden even boosWigt i die hem op Lt.t4
bedde vermoordde. – SCHOTANUS Friesiche Hiff, blo 291
tot 3 0 9. F. SJOERDS Frieciche ya a . V. D. bl,
AGGE Abt van Remelutn en teffens in I486 van het k100,14
ter te Stavoren, hadt een zwaar gefchil met IGt en zijnd brodz,
ders DOUWE en HARTMAN. De grond Van dozen twist bdi
itond dat ICE, als voorftander van de SchierNgers het . toh4
vent van Hetneiurn vele landen en renten hadt ohtweldigd efi
die vele jaren onder zig gehouden, Abt AGGE wel wend0)
dat hij met wereldlike wapenen niet tegens hun befland WaSi
Pam toevlugt tot de geestelijke, en fprak den vloekban tegen
Len uit, doch zij floorden zig daar luttel aan , en maakten ge;
bruik van het zwaard, De Abt hier door in 't nauw gebrAgt
wierdt in zijn fpijker belegerd, en fchoon 'er enige &hie:ringed
ter zijner 1u1pe toerchoten, werdt het beinagtigd en tot deri
grond toe gellegt. Deze AGGE wordt befchreven als cen trot 3
en opgeblazene kerkvoogd, die daar door in den haat der
Vionnikken was wevallen , en zig buiten noodzaaklijkheid in
den twist der landzaten gemengd heeft.
GABBEMA
fchrijving van Leeuwarden4
AGGEMA (ALEF), is oirfpronkelijk nit een acielijk kricsciJ
geflagt herkomilig, dat, in vervolg van tijd verbonden is gd4
weest , met de aanzienlijke huizen van A yLvA, BURIVIANIA
GOSLINGA HARINXMA, STARICENBORG en anderen, doch waar
van in deze deu* het mannelike oir is nitgeftorven4 ALES
ROMMERT GABBINGA ,

behoorde tot het getal diet- Edelen; welke het Verbond tekenden, waarom hij ook op den 10 feptember 1568, door den
Hertog VAN ALVA nit den lande werdt gebannen, en zijne
goederen vtrbeurd verklaart. –6...J.,. MARCUS, Sent: van ALVA,
bl. 72. 127.
AGILEUS (Mr. rIENDRIIC) in den -HOOn, genaaind, nit
*.s. Hertogenbosch van geboorte, en Medicijne Doktor
van be,p
roep, was een fierke aanhang,er van LEICESTER, el door k!es,
zelvs beleid in 1586 i tot Raad en Prokureur Gcneraal tenU
ci;;
V3

t6 AGNIS Vi DOERNINCK. AGRICOLA. (JULIUS)
recut aangelteld. Bet is over beliend, welke onenigheden
omme de Leicesteorche faale veroirzaakt heeft , bijzonder to
Utrecht, alwaar de edelen bid aanhoudenheid, zig beklaagden
over de verandering in de regering gemaakt; deze klagten
hielden nog aan , zelvs na het vertrek en den dood van LEICI:STER. De edelen vorderden ene grote verandei, ing in de.
LTtrechtfche wethouderichap, waar toe egter de regering der flad
niet verflaan kon. In julij 1588 ,. leverden'zij een nieuw yen.
zuekichrift over aan de algemene Staten., die LEONINUS en
VALKE naar Utrecht zonden, om met den Grave V,' N NIEO
NVENAAR middelen te beramen tot het beflisfen der zwevende
gefchillen, onder de Ieden der Staten. Doch dit aanhouden
bij de a 1 gemene Staten, werdt den misnoegden edelen, door
der Stig.tfe regeringe, zo euvel genornen, ciat
de overige
zij den Prokureur Generaal AGILEUS, last given , om hen deswege voor 't hof te dagvaarden, gelijk bij deedt. De edelen
verzogten uitfleI; doch eer dit gelling, vervolgd werdt, vondt
AGILEUS good zijne bielen te pakken, en week naar Engeland ;
WAGEN.
ook werdt de regering te Utrecht veranderd.
Vad. Hifi-. VIII. D. bl. 168. 296. J. H. VAN HEURN, Befchr.D. bl. z 1 g.
van 's HertogenTiosch.
AGNIS VAN DOERNINCK, is geweest Abtdisfe van een
klooster der Cistercimfen Orden, gelegen nabij Deventer , aan een
kleine beck de 1-funnep of Hoenep , waar van het deszelvs naain
heeft ontleend. Dit klooster wierdt gefligt in 't jaar 1225,
en ingewijdt door den Utrechtien Bisfchop HENDRIK VAN VIANDEN , welke 'er bij die gelegenheid aan fchonk de goederen
Sunzersvord met den molen aldaar. Genoemde Abtdisle
in het jaar 143o. In 1578 wierdt dit klooster door een felle
brand in asfche gelegd, en de Nonnen begaven zig met 'er
wcon naar Derenter. G. DUA.1BAR Kerk. en Wer. Deventer. I. D. bl. 463 &C.
AGRICOLA (JULIUS), fchoon een Ronein, behoort egter.
de korte levensichets van dezen dapperen man ene plaats in
dit werk te vullen , doordien hij hct be Tel over de &wife
lieabendeu hceft ge\--cerd; ook weal hij om zijne uitinuntende
ver,-

AGRICOLA. (RuDoLPHUs),
verdienften tot de v oornaamfle Staatsambten gebruikt, i bij.
zoner in den Lrijg. Zijn vader was JULIUS GR/Ecizit8, eel).
man van raadsheerlijk gezag, en zijne mceder juLiik PROOtt.,
LA, beroemd om hare ongemene kuischheicL TAcrrt.ts tekent,
op 't 79fte jaar van onze tijdrekening aan, dat hij, met het
pi.;.ik van onze Batavife keurbenden, eerst Mona en daar
Britannia overmeesterde , en dat de gemePe . i3atav:eren, oncier
zijne aanvoering, in het volgende jaar, *de Britten die , tnet vat
lievigheid op 't leger van AGRICOLA waren aangevallen, , teti
volkornen nederlaag toegebragt hack, Bi,1 de aan 4 a1 hadt de
veldheer drie benden Eata-vieven en twee der jongere tifge.
zonden , om hun het hoofd te bielen en den veldflag te
ginnen; naar 't gebruik dier tijden, waren deze in de kotst
des oorlogs fonderling geoeffend; de vijanden daarentegen go
door onwetenheid als flegte wapenen, voerende kreine
den en grote zwaarden zonder punt , waren onbekwaath Ohl
tegen hun in een ge3rongen gevegt te fcrijden. De Bata-ieret
vongen dan , met hunnen gewonen ijver,, den firijd aaii,
ten met leuwenmoed, met hunne fchildpennen, de Britten it
't aangezigt; voor 't naderen van den nagt, welke hunne over.
winning bepaalde, waren ieeds van de Britten io,000 verflagen , daar 'er van de Romeinen en derzelver theciehelpers flegts
nti o geb!even waren. Hier voor werdt AGRICOLA, een overbeerlijke zegepraal en triumphitatie toebereid, dan zi) ne ze
digheid gedoogde ze niet, en om die te ontwijken, kwam hij
des nagts binnen Rome. Doch hoe bemind en geagt hij ook
ware bij GALBA en VESPASIANUS , en welke waardigheden hi)
ook met roem bekleedde, kon hij egter, den haat van DOWTIAAN niet ontgaan , die zo hoog ten top fieeg, dat he zeer
waarfchijnlijk is, dat hij den dood van dien braven man berokkende. - TACITUS , de moil). Germanorum. Lib. 17. i8. 30.
36. 37.
AGRICOLA (RUDOLPHUS), de bloem der Geleerien
van de XVde eeuw, zag in 't jaar 1442 bet e-.rfte
te Ballo , een dorp gelegen in de Groninger-Ommelanden.
Van zijne prilfte jeugd af aan, gaf hij reeds blijken, dat, hi)
I 4
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dc loopbane der geleerdhcid voos nemens was in te rennen.
Boeken, in de piaats va kinderfpeeltuig, verflrekte hem tot
vitfpanning, en reeds vroeg openbaarde zig bij hem, een
fchrander vernuft en flalen geheugen. Op de fcholen ftreefde hij alle, zijne me T eeerlingen voorbij, en wierdt door zijne meesters, als een uitmuntend en waardig voorwerp tel naarvolging, aangeprezon. Leuven was de Iloogefrhool, beflemd,
om dit fchander vernuft verder in de wetmfchappen aan te
kweken. Hier befleedde hij zijn tijd vlijtig, en hij Het zig
daar wel dra met glans kennen. De fnippeluren welke hem
van het beoeffenen van ARISTOTELF.S over fchoot , beffeedde
hij zorgvuldig met het lezen der werken van CICERO en QUINTILIAAN dit waren zijne geliefde fchrijvers , daar hij oolc
fchrandere aanmerkingen op heeft gcmaakt. Inzondeiheid
muntte hij ook nit in filofophilche zintwistingen; de tegenwerpingen onderzogt hij met de ingefpannenfte aandagt, flelde
die in orde voor, en drong zijne bewijzei) met zodanige kragt
aan, dat zij tot overtuiging friekten; it kost niet misfen, of
moest hem tot den tram van Mcester in de vrije konifen bevorderen, dien hij ook met roem -verwielf. H fprak de franfe
taal lieffelijk , en hadt ene zondellinge genegenheid voor de
zangkunst; voeg hier bij, dat hij buitengeineen fiaaij fchreef,
aartig fchilderde, vriendelijk, belcefd en op zijn tijd vrolijk
was, en dan zal het niemand verwonderen, dat hij de wellust der famenleving bevorderde, en in de beste gezelfehappen met ongemene vriendelijkheid niet alleen, maar met gretiglleid wierdt ontvangen. GUICCIARDYN, zegt van hem en van
zijnen vriend en tijdgenoot WESSELUS GANSFORTIUS, dat zij
de twee Herren van Groningen waren, waar door Hoag- en
Ne,der-Dititschland beide, zijn verlicht geworden. Ter bevordering van zijne beoeffening in de welfprekendheid en
wijsbegeerte, reiscle hij naar Frankrijk , en aldaar enigen tijd
getoefd hebbende, flak hij over naar , alwaar hij een
bijzonder heusch onthaal genoot, van den Hertog ITERcuLEs
D'EsTR, te Ferran. Offchi on AGRICOLA meermalen voortreffeiijhes eeiambten wien:en :;.a%eboden, woes hij die egter &togs
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Loos van de hand, ten einde zijnen letterkundigen loop zonder hindernis te volbrengen, en zulks was ook ue re,.'ien , dat
hij zeldzaarn lang op ene plaats toefde, maar van de ene
clad naar de andere reisde ; en, a'.toos enige boeken Mel.- zig
voerde, of die van zijne vrienden leende. Dan dit zwervend
leven mcede geworden, zette hij zig in den Paltz riecier,
hieldt zig fothtijds te Worms op , loch incest te Heidelberg.
De ftuderende jeugd van dien tijd, zig veelal 'net ijdel zintwisten onledig houdende , werdt door hem op fraaije en
grondig bewerkte redevoeringen vergast. Ook leidde hij zig
met veel ijver toe , in het beoeffenen der H. Schrift ; en
doordien hij beina*te, dat de kennis der hebreeuwfe taal behoefd wierdt, om van vele plaatzen een joist denkbeeld te
bekomen, hij zig met de borst daar op tce, en maakte
'er ook fpoedige vordeling,m in, met behulp van even geleerden Jood. Van dien tijd of aan was het, als of AGRICOLA
met handen omgekeerd was, hij dagt op niets, dan op c:en
gekruisten JESUS ; zijne tong fprak , en zijne hand fchreef van
niets dan van den Verlosfer ; en buiten dien begeerde hij, met
PAULUS , niets te weten, dan CIIRISTUS , die hem ook in 't kort
tot zig nam ; want van ene koorts aangetast, overeed hij den
28 o&ober 1485 te Heidelberg, in den ouderdom van 42 iaren en 2 maanden. Daar is een in bet Doper gegraveerd portrait van 1-,em, waar order men ilegts alleen deze wooroen
leest : RUDOLFUS AGRICOLA , Bafio Omlandus , in Academia
Heidelbergenfi Profesfor. Het graffchrift, door HERMOLAUS BARZARUS geleerd Patriarch te Venetien, ter zijner eere vervaardigd , en door bezorging van den beroemc:en VIGLIUS ZwiCHEMIUS AB AYTA, tcen deze Heidelberg door' CiSde , in een
uitmuntende zark op zijn graf gebeiteid, is van dezen inhoud :

Invida clazferunt hoc inarmore fata RUDOLPIIUM
AGRICOLAM, Phrij ii fpemre de cusque foli.
Scilicet hoc uno tneruit Germania laudis ,
Quicquid habet Latium , Gicecia quicquid habet.
In zijne jeugd was AGRICOLA zinrijk en boeit:g; zijne zeden
Waren wel niet beei
, ccCh egter cok niet van de LoireF
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lijkfle; zo dat hi), bij anderen ter maal tijd zittende, in gedag.;
te.) geraakt, wel eens met de eljebogen op de tafel ging lett.
nen en op zijne nagels knauwde; ooh was hij vrij floidig in
zijn opfchik , en droeg veeia de gemeenfte foort van kleding.
L',,cheon hij in zijn tijd wet een mooije meid mogt lijden, lauww
ie hij eater nirnmer, uit vieze dat zijn lighaamsgelieltenis,
re 13zwaainisien van cneia ftaat n,et wet zouden kunnen nitNaan, en daar bij zijne fludien daar tL ze.:r door v2dhinderd
worden. (;ok zogt hij met zijne Ichriften Veen roem te beha en, Iebbei]de wjnig ge,cilieven en log minder does druk.
ken; het gene 'er van hem nagebleven is, heart ALARDLTS
VAN AmsTELDA:A.,1 bijcen verzameici, en js in twee flu: ken te
K:ulen in 1539 uitgegeven, en nadiliand te GrOliillgell herMeA vindL daar behalven zijne blieven redevoeTir,gen en gedagcei , ene lati:1 7:fe ve.taling van SOCRATES en
DEMONICUM , en van e_lige famenfpraken van LUCIANUS. ERAsmus getuig3 van he,n, dat men aan deze zijde der Aipliche
geb.:igten, in ge:eeidheid, nimmer vermaarder man gevonden
bait; zijnde zeer ervaien in 't Cricks en Latijn; ongeT,een
geoeffend in de digtkonst, als een tweee VIRGILE - S ; in on.
gebonden fliil , als een anc7ere POLITIAIVUS een zeer
1? -enaar ; eon veiheven en fcherpzinnig Wijsgeer;
een goed illulikan.t en treffe'.ijk Schrifver.
DES. ERASM.
Adagiis. p. 172. P. Jovius in Elogiis , n. XXXII. p. 76,
77. J. BRUCKERI , Hifi. Cut. Philof. Tom. IV. pag. 35-39.
Toni. VI. pag. 683-685. ' Jo. FRID. SCHOEPPERLINI,
istola
de RUDOLPHI AGRICOLAE
clegantiores literas promeritis
ewe 1754. 410. FR. SWEERTII , Athen. Belga p. 663,
664. IIENR. WHARTON. ad. GUIL. CAVE , lit. Vol. II.
p. I 83 , • 189. HEUMANNI , Via adHifi. litterar. c. IV. (f.
XL VIII. p. 149. SCHOEFTGEN. ad FABRICII Bibl. tat. med.
TOM. VI. p. 359--363. Catal. BUNAV. Tom. I. Voi. II.
p. 1012. C. SALT, 011,071LaSt. Vt. Pars. II. p. 47 0 , 471. P.
BAYLE , Di8tionaire, ed. de 173o. Tam. I. p. 101-103. GuiccARD., Befchr. der Nederi. bl. 172. HALMA, Toneel der Ver.
2Vederl. Lerenshifch. van enige 1,00Mallie yneest Ned. Mannen c.
VT. D. IL. 41-51,
AGRIP.

AGRIPPINA.

AILARDUS.
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AGRIPPINA, de gemalin van GERMANIKUS , was ene vrouwe van ongemeen veel moed en dapperheid, die zelve nicer
clan eens , als kiiigsheld aan 't hoofd der benden op het flagveld verfcheen. Bekend is het, dat men onder de oude gebou-wen hier te lande, een heeft gehadt naar deze Voritin genoemd, Prwtorium Agrippina, of het Hof van Agrippina. Daar
zijn 'er nogthans ook, die dit gebouw aan AGRIPPINA , de
gemalin van CLAUDIUS , toefchrijven; en, wederom anderen,
die zeggen, dat de vrouw van NERO , welke lien zelvden
naam voercle, het zou geaigt hebben. Niet rein verfchilleucite zijn de gedagten, over de plaats, daar dit gebouw
gefiaan heeft; 't-gemene gevoelen flelt het te Roomburg hi)
Leijden, alwaar men in 't omfpitten der grond , gedenktekenen der Romeinen gevonden heeft; doch fommigen hebben onlangs, met vrij fchijnbare iedenen , beweerd, dat het Huh- te
Britten, van welk men de overbiijfzeis nu en clan, bij lang
water, ten noordwesten van Katwijk, diep in zee, be chore
heeft, voor het Hof van Agrippina moet gehouden -warden,
CLUVERIUS , de tribus Rlieni alveis. Cap. XVI. M.
ALTING , Germania infer. Pars I. p. WAGEN. , 1174,
L D. bl. 69, 70.
AHUIS (HENDRIK), geboren in 1369 , was eerst Vikaris van de HoofdI;erk te Munlier,, en begaf zig naderhand in
't jaar 1400 namelijk, onder 't beitier van enen AEMILIUS
den tweeden regent van 't Fraterhuis te Deventer ; doch in
't volgende jaar werdt hij, door denzelven, weder naar Manfier gezonden , aiwaar hijo op zijn eigen lancigoed een Braeder-Convent algae, onder den naam van de Sfringbron. Hij
voorzag het met grote inkomaen, en bLftierde het in perfoon, tot bet jaar 1439, wanneer hij in den ouderdom van
7o jaren overfeed.
Oudli. van Deventer. I. D. bl. 242.
AILARDUS (FOCCO), vcorheen Abt des Klecsteis van
den H. Petrus en Paulus, onder 't Ilisdom van 114unl tr, werdt
in 't jaar 1408, op de algemene klagten , wegens het (A pehoorlijk- gedrag der Nonnen van 6e ZWal te orden van ST. BE •
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ilErncrus , onder Groningen behorende , volgens de in 't openbaat
iiitge_cevene Bulle van Paus GREGORIUS, voor den tijd van vijf
jaien aangefleld , tot bezigtiger van alle de Be. ediktijner
Xloosters in Frieslx2ch In gern&de Bane werdt onder ande.
ren gene-gd: „ Dat het den Paus ter oren gekomen is , dat
'er in de oorden van Fr:esiand 22 Kloosters van St. Be::e.
diktus orden ftaan , die ten dele onder 't Bisdom van Bremen ;
„ en ten dele onder dat van Utrecht behoien ; in welke Igloos.
„ ters, als zij eelst geftigt waxen, en ook langen tijd daar na,
„ alleenlijk N.-innen van de gemelde orden plegen te wonen;
„ maar dat het door . 't verloop van tijden gebeurd is, dat 'er
ook mansperforen van dezelvcie or :en , bij de Nonnen van
• gemelde Kloosters , in groot getal gewoond hebben , en nog
• wonen; zo dat elf van die Kloosters geregeerd wL;rden door
Abaci], twee door Priors , en negen door Paters. In welke
• Kloosters ale pdsdienftigheid, midsgaders de onderhouding
.„ van den regel, en de vieze voor GOD, fchier gantsch en
,, al te niet ggaan is , de onkuischheid en bedoneiiheid
„ des vieeiches tuschen gemelde Manspe . fonen en Nonnen,
„ buiten vele andere ongeregeldheden en oaten, die 't fchati,
,„ de zoo zijn te noemen , overal de overhand genomen he>,
„ hen, en van dag tot dag meer aangroeijen,” - Ver.
Dat vele van de Nonnen, met hare Prelaten, en met
der :
Monniken converferen , hoe' eren , en in de gemelde Kloos•
„ ters, vericheidene kinderen welke na . :!erhand tot
„ Monnikcn en Nonnen van deze Kloosters worden aangenomen ; ja, dat nog fchandelijker is, fommige van die Non.
• nen , all° moec',erlijhe iiefde vergetcnde, ftapelen het cue
„ lnvaad op het andere, en brengen fomwijlen hale vnigt om
't 'even, of doden de kinderen, zo fas zzj geboren zijn, als
hebbende alle VieZe GODS ter zij:ie gefteld; zcdanig, dat
• zulke Nonnen indien zij wereldlijke perfonen waren , door
den wereldlijken Rechter , am hare mis3aden , tot enci
wrede en verdiende doodilrafib zouden verwezen worden,
„ Daarenboven, fchier alle Nonnen , als of ieder van Naar de
n) dienstirmagd of huisvrouw der gemelde Mansperfonen was
„
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„ maken hunne bedden , wasfchen hunne hoofden en klede„
koken lekkere fpijzen voor hen , en biengen
.Dees.
dag
,, ten
nagt in flemperijen en dronkenfchappen over ,
,, waar door de onkuischheid en vuile begeel:-e des vieeTches,
„ des te vieriger wordt erz."
L hebbe tegens
voorgenom.m taak , een ge 'eelte dez:r Bulle geplaatst, enkel om aan ae zodanigen , dip niet behend zijn met de Kerkelijke Gerch:edenisfen van dien tijd , een onwraakbaar bewijs
te leveren, hoe ee; loos , en ze enbe.lervende, 'er in due
zogenaarnde Godsdienitige Gefligten, eertijds werdt huisgehou5--I e x.
den. • Oudh. en Geftigt. van Gron. in de aant. bl.
daar men de gehee l e Bulle geplaatst vindt.
AILVA, zie AYLVA,
AITONA (Markgraav van) , veerde onder het opperbewind
vain ST. CROIX , het bevel over het Spaaife leger , terwrijl PrinRFREDERIK HENDRIK , in 1633 , den Spanjaarden Rijnberk , als
de enigfle en laatfte clad, die zij aan den Rijn nog hezet
hielden, ontnam. IVa lode van de Infante IZABELLA KLARA
EUGENIA , was AITONA een der genen, die door FILIPS DEN
IV, als Regenten tot het beftier der Nederlanden benoernd
waren. In 1635 namen de Spanjaarden het huis te Bijland in,
en het gros . van hun leger Iloeg zig bij Udem neder, alwaar
cle Markgraav van AITONA, die 't bevel voerde binnen Schenkrank werdt en overleedt. - Leven van FREDRIK HENDRIK, II. D. WAG. Vad.
XI. D. bl. 206.
AITZEMA (FOPPE VAN), een man van edelen geboorte,
Donn van den beroemden LIEUWE VAN AITZEMA , was Refident
wegens dit Gemenebest te Hamburg, toen hij in het jaar 163c)
door de algemene Staten, aan den Hertoge VAN FRIDLAND
en aan den Grave VAN TILLY , werdt gezonden, om een ver,
drag van wederzijdfche onzijdigheid, mzt dezelven te fluiten,
:De Beer VAN VOSBER GEN toog, om gelike oirzaak near Keulen. FRIDLAND hadt zig, reeds voor een geruimen tijd, genegen getoond, om met de Staten in vriendichep te levee; dock
nu verklaarde hij, het leger, well y hij op de been gebragt
hadt,
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hadt, iet te kunnen afdanken. Bij TILLY en te werdt
ook vrugteloos gehandeld. Men bevroedde ongetwijffeld in
Duitschlancl, dat de Staten met deze handeling, Zweden en
zig zeiven den ineesten dienst zogten te doen; waarom ook
buni:e Gezanten op ene beleefde wijze wierden afgewezen;
naar met Zweden ftondt de handeling wel dra , op enen goe•
den voet. In dit zelvde jaar nog, werdt AITZEMA naar Denetnarken gezoncien , °in den Koning te bewegen tot het afichaffen van den nieuw opgerichten tol , die hij , te Giukflad deedt
vordelen, ea de Hamburgers inzonderheid drukte; doch deze
bezending liep vrugteloos af, doordien de Koning gent was
op 't be!,-iouden van dien tol. In 1636 werdt hij naar Wenert
gezonden, om deii Keizer tot het bewaren ener ftipte onzijd gheld te waar toe zij zig van hunnen kant insgeiijks verbinJen wilden. De*Koningin van &hone liadt AIT•
ZEMA ook gelast, hale zaken in 't Rijk zoeken te bevorde
ren. Ook moest hij, behalven dat, nog van wef:en den Prins
VAN ORANJE onderflaan, of de Reizer dien Vorst met het
Graavfchap Meurs zou willen belenen, en vooris verlof geyen , om zijne goeLieren, onder 't Rijk gelegen, zijnen vrouwelijken beide en mannelijken erfgenarnen , bij uiterften wil ,
te / rnogen nalaten, AITZEMA fcheen, in 't eerst wel te zullen
Pagen, in zijne hande l ing. De onzijdigheid werdt hem genoegzaam met vollen monde beloofd. Ook fvrak men van
Meurs tot een Vorflendom te wiLen verheffe ten behoeve
van FREDRIK HENDRIK, die 'er zig mede vereerd hieldt; hoewel fommigen hier te lande meenden, dat hij geene gunften
behoorde te ontvangen van den huize van Oostenrijk. Doch
de Spaanfen wisten een fpaak in 't wiel te fleken , ten Reizerlijken Hove De Franfe Gezant CHARNAC6 toonde zig,
colt hier, misnoegd over de handeling met den Keizer.
7.1.MA 1 eerde dan te rug , zonder iets geficten te hebben.
Daar zijn ser die zeggen, dat zijne reize nog een verder oogInerk hadt, dan om het Hof van Wenen, te polzen ; hoe het
ook mag zijn, ge3urende zijn verblijf aldaar, werdt hij, uit
aanmerking van de dienflen, door zijne voorzaten aan 't Rijk
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bev;rezen, van den Keizer tot Vrijheer van 't Rijk gekozen.
Deze zijna reize , en de daa: op ,-oigei-ide ontvangel e g. nstbewlizingen , ga en aan FradJ-jk grote el gee iris ; te beer,
daar cie Staxn , bij het laatst geroten ei bond , Le:Gefd hadden , met Oostenrijk te bieken. De S aten, maa: ten
gebruik van dezen argwaan, om AITZEMA in 1637, te rt g te
ontbieden onder voorwendzel , dat hij zig van de berchldiging, ten zijnen laste, zoude verantwoorden. Dcch het
wale oogmerk WPS , om van de gefteldheid van het Hof onderiigt te zijn , en om de zaak ineeriler fchijn te geven, beDoemde men Commisfarisfen oni hem te ondervragen. Het
verflag daar van behelsde, dat aan Commisraris'en geb'eken
Was, hoe de gerc.chtel ten zijnen nadele verfpre'd, Avaten
voorgekomen, van enen MENZELUS Keizerlijken Commisfaris
te Hamburg; waar op bij de Staten verflaan werdt, de vela:diging van AITZEMA aan te nemen, met begeert.; dat hij in
zijne posten getrouw zoude volharden. Even te wren , was
bij de Staten befloten, ere bezending te doer aan de vergadering van den Nedelfaxychen Kreits, en met een gce(..igevonden , onzen AITZEMA daar tce of te zenden , om ware '1 mo€glijk, de ledea van die vergadering tot eensg,ezindheid to be.
wegen. Door AITZEMA onderhielden de Staten een hein]elijk.verftand met de Keizei liiken, om daar doer tot ene afzon
derlijke ondeihandeiing met Spanje te komen; fornrrit;:en zelvs
wilden hem gedarig a.an dit Hof houden. Ook werdt hij in
den zelvden zomer,, met een geheime boodfchap aan den
Zweedlen Kanceiler,, die zig te Maagcenbnrg beyond, gezor.
den. Hoe veal belangs men dos in zijnen dienst fcheen te
len, was hij egter, bij velen gehaat. De Prins VAN ORANJE,
die hem beichouwde als oirzaak, dat zijne geheime zaken
.1.-up-tbaar geworden, en daar door verijdeld waren, tragtte al
het kwaad daar van aan hem te wijten. De Franzen, de ale
de gangen der Zweden nafpool den , befchuldigden hem, dat
.1)1j den Keizer en Spanje meerder dienst deedt , dan den Staat.
AITZEMA ha 2t nevens anderen , en daar onder twee Helen
tit de Regering van Holland , het eland Amel and van den
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Keizer ter leen ontvangen; dit werdt met den naain van ontkopirg beffernpeld; en de gemeide Heren geraakten daar door'
in groten haat van 't gemeen. AITZEMA, kreeg bier van,
door brieven, "te Hamburg kennis ; hij fchreef dear op, den
26 maart aan de Staten, dat hij Hamburg, bij zijne komst,
vervuld hadt gevonden, met zeer kwade bet:gtingen tegea
zijn perfoon ; dat hij zig den /9 mart 1637, op web hadt begeven , om aan Hun Hoog Mogenden van zijne verrigtingen
mondeling verflag te doen ; dat hij te Oldenburg zijnde,
door een mirakel , was o:,derrigt, dat zijn logement was gereei gemaakt , op de voorpoort in den Haag ; dat men zeide,
dat hij in twintig of dertig pointen den dood verdiend hadt;
dat zijne zagtfle ftrafFe zoude zijn, in vier kwartieren gelegd
te woiden; verzoekende venders vrij geleicle, en wegens zijne
onpasreajk,heid, enig
De zaak van ifineland , die zo
veel gerugt maakte, wei dt onderzogt , en daar in niets gevonden, dat met de eeriij' heid van een getrouw onderdaan ftreedt ;
en ook niets van dien aart van de Heren BEAUMONT en van
WAVEREN , die te gelijk met hem betigd waren; deze werden
dus mede vrij gefproken. De Staten befloten den is april,
CommiM'arisfen naar Hamburg te zenden, met last om aan AIT.
ZEMA even brief van Hip Hoog Mogenclen over te leve:en,
belleizende ene vermaning en uitnodiging om in den Haag te
komen, en na de lezing hem te verzekeren van de achting
die Hun Hoog Mogenden voor hem hadden , en dat zij
ommisfarisfen gekomen waren tot zijne gerustftelling, met
verzoek, dat hij ten fpoedigiten met hen naar Holland Wilde
vertrekken; doch indien dit niet gelukte, dat zij als dan aan
de R.egering van Hamburg zig zouden vervoegen , e l verzoeken , dat AITZEMA gevat, en nevens zijne papieren, aan hen
zoude worien overgeleverd; en indien de perfoon niogt
worm
den gew&gerd, dan te zien meester te worden van de papie_
ren. AITZLMA van deze be',ending tijdig de lugt gekregen
hebbende, nam de viugt naar Fraag, ciaar hew zlin grote
ijver voor de neutraliteit, verweten werdt; men zeide, dat
bij zijn loon kxecz. Duff ion hij bijna nergens
zijn;
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,in Frankrijk , Snje ,'Wenen en Engeland , was men op hem yen,
gramd. De Koning van Dene,narken hield hem voor, den drijver van 't afichafFen van den Glukirtacifchel Tol ; em 't weik
bewerken , hij door de Staten gelast geweest was. Die vorst
gaf hem, in een brief aan de Sta.en , den flekelenden tijtel
van Baron s'an Ameland. Zijie landgenoten de Friezen , waren
Let flerkfle op hem gebeten ; fchriivencle de Staten van die
provintie aan Hun Hoog Mogenden , dat men hun de pointen
van zijne befchuldiging zoucie toezenden ; zij zeuden intesichen
op zijne geederen procederen, bijaldien zijn perfoon alwelig
bled'. Men was bun bier in te wille, en zond -die {Innen
naar Friesland over ; doch zj riepen telkens om anderen, en
om dat 'er niets met zekerheid in de bezwaren gevonden
werd.t, deden zij ook niets. AITZEMA , des zwervende, vlugtte van Praag naar Wenen, alwaar hij kort daar na overleed,
en in de kerk. der Predikheren, dewijl hij, zo men zeide,
den Roomfchen godsdienst halt ,aangenomen, begraven werdt.
------ L. VAN AITZEMA Zaken ran Staat en , Ooriog.. IL Deel
druk in folio. WAG. Vad. Hi/k. XL D. bl. 121. 129. 240
en 241.
AITZEMA (HESSEL VAN, Pica:lent van 't Hof van Fries..
land, was een van de Cezanten, die in den benauwden toefianci waar in dit Gemenebest zig in den jare 1584 bevondt-,
benoemd was, om ingevolge het genoegzaam eenparig genomen beguit, de oppermagt daar van aan den Koning vat?
Frankrijk op te dragen. Deze handel door de weigering des
!onings te niet gelopen zijnde, vonden de Staten goed, op
nieuws, over het zelvde onderwerp, met de Koninginne van
Engeland in onderhandeling te treden; ten welken einde, na
genomen befluit , in 't volgend' jaar,, onze AITZEMA, onder
anderen, naar Engeland werdt afgezonden. Die Vorilin mede hare reden hebbende, om het aanvaarden der opperheerichappij van de hand te wijzen, zo wei ads de altoosdurende
beicherming, werden egter met deze bezending, enige voorwaarden tot hand gebragt, wegens 't verlenen van bijiland,
welken de Engelfchen zig, ingevolge hunne gewoonte, &ler
I. D E E L.

AITZEMA. (BESSEL
grilocg TOO, t doen betalen. AITZEMA was, neve-_s NO Oltiffr..cw'm YALU en Burs te 'Arden gebleven, en wisten de Ko
na het overLaan van iinorrpen , tot (1 .. \T el ineerdering
onderftand
te bewegen. AITZEMA
c:iige anderen
Vi
partij van LEICESTER te gunflig toegedaan, werden nit den
itaod van Statn geweerd. Intusfchen Madden de misnoegde
rderon beilaan, op eigen dc opperheerfchappij anderma! arm Koningin ELIZABETH aan te bieden, van welke mis.
pmden HESSEL, VAN AITZFMA nevens zijnzn broedier en beiiktwd,,brooder als menfchen die meet haakten naar ene KoPtngrijko dal] vrijc Staasregcring , om , c!oor die weg zig in 't be
1&d der Friesic landzakel wedefom als voorheen gcfteld te zien
ids de voorraamfte aanleiders en hooficn befchouwt moeten
worden. IJeze zaac, hoe gunflig bij de Koninginne aangemorkt, liadt voor hen eei gantsch andel'en Leer, ten aanzien
sin der State: ziade. Want voor eerst erkg,,nden de Staten,
r471 Fr!es!and hen niet als gemagtigie Afgezanten , en weigerdoll Jclayom den bri f?Z, door de Koninginne dezelve rne:!e-cgeven, op den voile]) Landdag te doen lezen; dcf-ch na d.4
LEICESTER weder te rug gekoinen was, mcenden AITZEMA
(Q zilnen, ze1::er fpel te hcbben; en om hen doe te trefFen,
badden zij LEICESTER, de reize naar Friesla qd in perfoon
iterhiten aangeraden. Doze dan, om hun aan de band te gaan
n eigcn dcfrel te bcvordeIen, hack, met voorbijen teffens
pan van den Stadhouder en Gehputeerde Staten, aan de
Geregten van Grietenijen en Stedel, uit Medenblik ge -chreyen, dat zij enen dagvaart berchrijven zouden, waar op 111i
wildo verfellijnen. Doch , eer deze brief van eitwerking
koridQ hadden de Gedevteetde Staten van Friesland de
Prefident AITZEMA, cerst in zijn huis in bez-aring geffeld en
taderhand van zijn am1_,t ontzet; en zolidcn verder enen
brief aan LEICESTER, waar bij hem ve:toond werdt, hoe 't
aflcn aan hun ibnd, enen Landdag te beichrijven , dien zij
thans voor ondienq ig oirdeelden; verzockende des aan hem,
die reize to ilaken; dewijl daar ult niet dan ()must to voerveiflandigc en voorzii;tige beffering
leii a
Dc ahezn
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-in bet beleid dezer zaak, gaf een verderen krak aan het dalend gezag van LEICESTER. Het fchlyt egter , dat AITZEMA
naderhand wedcrorn in het b pffind heraeld is ; want TE WATER maid, dat hij op en seize, tot de Staatsvergadering
Preda, overleden erl aldaar begaven WINSEM. Kr07/.
Tan Friesland, bl. 65o--744. GAI3BEMA Trak al vgt Leettrarden , bl. 583--587. WAG. Vad. Hifi. VIII. D. N. 56. 90. 97.
203. 212. 249.
AITZEMA (LIEUWE VAN) , merle cen Fries& edelman
geboren te DoRum, in het jaar 1600, ult Lot huwe'ljk van
MEINARDus AITZEMA , Burgemeester aldaar en teflens Sec7e-taxis van de Adiniralltelt, en KATHARINA EPO VAN JUKKEMA
tot Se.,:bierwm , wiens N,-ader de post van Burgemeester te Fi aneker bekleedde. L U TYWF: was van zijne vrocgile jeugd of een
fchrander vernuft, toen hij nauwlijks 16 jaren otd was,
kwam ree/s van hem in 't licht zijne Poemata juvenalia. Tot
meerdere jar-en gevorderd, werdt hij Raa3 van de Ilanfefieden, en Refident van dezelve in 's Hage ; zijn oom Forn
VAN AITZEMA, bevel gern218, hadt heir). deze Waardtglield bezorgd. Ook heeft hij twemalen ten beboeve van de Herfefieden , ene seize naar Engeland gedaan. Grater en beroemder
naam heeft hij verworven, door zijn bock , genaamd Zakea
Man Sulat en Oorlog beginnende met het jaar 1621, en eindi•
gende met 1668. De eerfte uitgave van dit werk, is gedrukt
in 14 ftukken, en met den Vredeliandel en Herfielie Leen
tot 16 delen in 4to. uitgedijd. PARS ill zijnen Naar/Fa der
Patavife Schrifvers , zest, dat deze druk van de liefhebbeis meer
pegeerd wordt dan die in folio; om reden, dat in Mien twee
den druk, vele aanmerkelijke zaken zouden zijn uitgelaten of
veranderd, vermids hij bet dienflig oirdceldc, zig naar den
ti;c1 te fchikken; doch na ene nauwkeurige vcrgelijking heat
men bevonden, dat de voornaamile veranciering beflaat,
de berugte zaak der Utreclitfe Predikanten , die in 't jaar
2660 , op bevel van de Staten dier provintie en de Regering
Bier Clad, dezelve moesten ruimen, nameliik ABRAHAM vAN
b VFLDE ell JOHANNES TEELING; 'WIRT vl-n de- eerfle kort
daar
G
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riat Midde!lLzirg , en de andere te Ka gtpc beroepelt
tve.1'.1t, airv4ar zij beiden hurl leven en dienst gaindigd heb,
daze twee fpreekt AITZEMA zeer voordelig in der
b 3 ,, ,
aruk,
en niet zeer gunftig van de Utrechtfe Regenten,,
Iii
ry...au in den tweeden druk hij merkel5jk van taal veranderd;ca i l eeft d partij van do1aat1c gekozen. Ook zijn de proe.np v 4 n dcn eerflen druk, niet met de behoorlijke oplettenheid
il agezien, waar door 'er vele foutcn en g,cbreken zijn ingeflor D , tcrw,1:1 1. de twede, (frith in folio, ten cnemaal daar van i4
1...wzaivord, en dus bij do li(alcbliers in groter achting is. Daarenboven beeft men in de laat q c uitgave, tot groot gemak van
den lent-, den kortcn inhoud der verhandoldc zaken, meestar
pp den kant geplacqtst, rnet en volledig reg;ster, 't welk meV
0-1 rredehgndelen Hoill,e1de Lemw, het zevca7c deel in folio
uitn-;a4kt, Nacierhand is 'er een vervol: op dit werk uitgeKeven„ in vier delen in folio, lopende van 1669 tot 1638,
ender den verfierdea naam van SYLVIUS.
AITZ41NIA tilthocEie van zijne ambtcn toegang bi!
de voornaa pafte StaatsLeilierders van dien ti;c1, en kon clus
zenr :,s van zaken krijgen, die anderen moesten derven. Hier
dat hij door zijn' aangeborene viugheid en werk1;tvam
zamen pest , vele geheinie fchriften wist te bekomen, en
nieesLer te mal;en, van Aden, Refolutien, Beraacillagingen,
o van cie Staten Generaal, als van de Staten ran Holland, Cil
die der overige provinten, die, genoegzaam niemant anclerg
ondor 't oog kregen, clan die de griffon bedienden. Het zoq
ook zeer bozwaAiijk vallen, hem van de be chuldiging vrij
to pleiten, dat hij fomtijds onbehoore middelen heeft tc
werk gc q.eld, 0111 rommige ftullIen magtig te -;vorden; en %vat
ulcer is clf„-, gefaiede.nisfen van zijuen tijd, leveren ook de on, dat 1I13 zig zelvs Diet ontzien
wraakbaarfic bewien
©m 'er dikwils ee nor flegt gebruik van te maken;
nce 1113 opentlijk bercliaildigcl, door enen in zijn dienst geIAreeSt zi"i nden ARAHAM KEIZER, toes deze in bet jaar 1672

1,e !-,evens verfelleiderie ardezen, over verboden verffandholiding
Eage gefl-,aft

,, dat hij .AITzEKA gewoon warep
,,, brie-

(LIEU WE

-CAN)

briet`wisieling en verfland te hOtden, tit buitenländA
:„ y en , zelvs fl-let Engeland en den Bisfrhep i)an Mier
de Gezanten van Spanje Zweden en Brandenbtog
en dat hij zelvs met Elgelmid ten tide van RIOMWEL, P.131
filer briefwisfeling heeft gehouden, blijkt ten xf)r,...';...9.'!j
tlit THURLOE ' S Papers , aang,ehaalid bij WAGENA.Alk in zijrivi
derlandie Mstorie.
Met minder grdnd en zoncler bewi3s , is de beic1iuldiziii8
die men AITZEIVIA heeft aangetijg,l, dat 11;j een Man 01.911
*an godsdienst ontbloot zoude geWeest tivillende foinitiV
01er heethoofdigce dan oirdeelkundige b .:Vrcielaars zUlics htiluiten , 0111 dat hij nu en dan Diet fpaarzaam ige-weest4,
fommige Leraars -der vastgeflelde kerk, braaf over den 110,,,.1
te halen en hevig' door te flrijken; doch inctiCn tulks , tot
bewijs van zijne ongodsdieniligheid zou verilrekken, diedL,;;
'vooraf bewezen te worden dat iij- Zulks- nit Verdiendah
want zonder eon meni.,te- brave 'en deftige Manrien, tor (1;k1
orden behorende , weRe de voetftappen van hunnen
IVIeest6r beide in leer en wandel drukken, .te beledigen,
men met waarheid zeggen , ei zulks wordt bevcstd door 'Er
gefchiedenis van alle tijen dat 'er weinig beroertens
wentelivgen zijn voorgevallen, of de ,c,eesterikheid heeft
tiet alleen ,deel in gehaci, maar zin zelvs fointijds daar ran
en . veornaanrile aan yoerciers geweest., en dat
ook wel degelijk in ons gemenebest heeft plaats gev(indoli
getuigd de Vaderlandfche Historic op leder zodanig
dat jets van din aart is voorgevallen; en vat behoeft
voider te gaan als onzen jongtlen leeftiid, daar wij one
nigte Leraars 'van alle GezindheJen,do tudzaal.
dan den predikftoel zien opt ecien. Ook zal het nimmer
heid worden, dat. eon Historicfchrijver, de gebreken val er4Tgen uit die orden
ecr)
of
daarom cen
Man zonder godsdienst zal zijn. Oat egter AITZEMA
zijne pen misfchlen wat al te viijen loop gegeven
waar zijn, want i
fc.hijnt 'er ze've op zijn doodbe.
;atuw van gehadt to bebben, zodanig al$biijkt uit
G3
1001.
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lodwaa.rdig getuigenis van zijn karakter, op 't &nde zijn's Levens, in de woorden van een brief' door den Haag/Cm Prellkallt S. SIMONIDES aan den beer KA_REI, ROORDA gelChieven ,
waar in gezeg,1 wordt: „ Het is zeker dat grote manner], die
„ zig door hunne fehriilen vermaard mak.en, aan vele °laiclen onderworpen zijn, en hunne gebrel:en 't lu:tst uitgc.;
,, fchreeuwt worden; even gelijk de eclipien der hemelle
„ hamen van ieder worden waargenomen; en de misflagert
„ ever klok in dc hoog(:e gehangen, van ieder gehoord wor-t
„ den. Even zo min is het te verwonderen, dat
• tiekken , enige van rnijne orden , in 't work van den
„ heer Refident, in geen al te gunflrg licht plaatzen, niet
„ weinig aan.itoot gegeven hebben , en ohzaak zijn , dat na
„ zijnen flood niet at te gunffig van hem dot r vele gedagt
,, wordt. Dan mij, na door ene ziekte te zijn aangetast, ont„ boden hebbende , na dat wij wei&ge weken te voren kennis
„ hadden gemaakt, zo ondethield ik hem, met kragt van re„ denen naar tridsomilandigheid. Hij betoonde mij , een ver„ brijzeld gamed, met verzaking van al 't aardfche, ja zelvs
,, van zijne fchriften, die hij voolheen, zo u bckend is, zijne
,, kinderen pleeg te noemen, noemende die nu (opera putida
„
firtida), flinkende fchriften, zig beklagende den tijd,
„ daar aan te kosten gelegd. Ik inelde flit niet om dezelve in
„ verdenking te brengen, maar om aan te tonen , het berouvci
„ dat hij halt, over het gene 'er in help. mishaagde.”
Het zij bier mede gelegen zo 't wil, niemand egter, die de
zaken en gefchri,ften van ons vaderland maar enigzints kundig
is, kan ontkennen, of AITZEMA heeft door dezelve aan zijne
landgenoten, zo in 't gcfchiedkundige als in het flaatsrecht,
den grootften dienst geJaan ; want hi .) heeft ons daar door in
ftaat gefteld, om over ', Tee zaken te kunnen oirdelen , daar
wij buiten zijnen arbeid onkundig van zouden gebleven zijn.
Zijn karakter vindt men befchreven, als oprecht, vriendelijk,
minzaam, gedienftig en milddadig; voorts, dat hij geleerd was
in verfcheidene talen en wetenfchappen, en inzondeiheid ene
fcluani.,tv:c fiaat i c'ande beza', Hij Alert' in 's "rage, z:jn gewo„.
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verblifplaats, op den 21 februarij /66),ill dun ouderdvisT
van 69 jaren, waar van hij bijna 40 in ha a:nbt Van Refl.
III 4. a,
dent heeft doorgebragt,
MotHoF,
rat.
p, 9, ro
Florileg,
libr,
506.
Torn.
II. DAN GERDES )
p.
4:;. FREYTA G. Anal. litter. p. i2. C, SAxt On01114,46
Pars P1. p. 265, 266. P. BAYLE Dialonb ed. de 173d Tort
I. p. i20 I21. DAV. CLEMENT , Bibliotlzb curieufe Tat, L
p. 104--109. Holl. Memo'. 1670. bl. 41-4-43. WAu6 Pad.
bl. 357. PARS , Naarnrol van Biat, Schr4vok%si
Hifi. XIII.

a

bl. 113--118. 3 2 4. 4 16 , 417.
AITSMA (RINK of RIENK) , Burgernettster der itad teeti.
*warden , en wegens Friesland Gecommitteerae ter Vergadgring
van Han Hoog Mogenden, was een . der 24 resters van OL,
WAG;ap
ZENBARNF.V.ELD HOGERBEETS en DE GROOT,
Pad. I-0. X. D. bl. 341.
AKELAKEN (Mr. BARTHOLD vA' N), geborOn t nodteat , Raadsheer van Graav LODE\VYK. vix EGMOND
zig zeer vermaard, door zijne grote kennis in de gcliagtrekcnkande , bUzonder die der Nid?rlaylders. Door hem is goichrc.
yen, ene verhandeling over het recht der Graven VAN* E
110ND op Gelderland: Hij ilieif in 1646. —amt. M. v. JAL,
Befchr. -van Dordrech!,. , bi, 2151
AKEN (FIANS VAN) , een itonsttchilder geboren te
Iceulen in 1556, Iiit deugdzame ea ee-ii_jke ouders, wczende
tijn vader een treftelijk en ernsthafcig man nit Aken herkoniitig, van welke {tad hij aan zijnen zoon den toeraain
gegeven. De natuur, die nfilde moede; . verkoos ieeds van dekindsheid afaan, den jongen HANs tot de rchildarkonst, want
/o a 12 jaren oud, en zig ter fchool in 't 13zcil en fehrijven
oefFenende, bekaddelde hij doorgaans zijn paper , met afbe..-.1.,
dingen van menichen, beesten, bomen en an ...iere omierwer,
pen. De ouders de geneigtheid van HANs tot de w%enkunct,
ziende, beftelden hem bij en gemem fchilder, daari-iij naauwlijks een jaar toefde, en wet vermerkende, dat 'er voor LciIL
bij ziken baas niet veel te leren vie!, begaf hij zig hi) can
ander fchilder in die zelvde flad, zijncle ecu Waal, 0202:;:
G
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of JERRIG genaarnd, die een uitmuntende rimester in 't por.
trait fchilderen was; bier vorderde HANS bilitellgeMeeli
dat hij rya verloop van zes jaren, dat zijn nieuwen mee3ter
hem door de flood ontvicl , een goed en treffijk portraitfchilder was, en reeds een groot aantal he'2rlijke tronien hadt
g,eichi'derd; hij beaf zig ter dezer, tijd ook vlijtig aan het
telenen, meestal in zijne ichetzen de geestige manier van
SPRANG'ER volgende. 011111. Q -i-It . 22 jaIen bereikt hebuende,
floeg hij den weg op naar Itdie , kwam te Venetie , en kieeg,
daar toegang bij zeker ^deila74fen fchilder GASPAR REMS genaamd; doch deze in p'aats van te beproe-ven, waar toe hij
beawaarn was, vergc..-ncie zig met hem te vragen, waar
van daan was? horen;le dat hij van KeLlen kwam, was zija
antwoordt: „ zo zt gij een mof, die verfiaan 'cr doorgeans
„ niet veel van," en zonder langr marren, beftelde hij
hem bij een flegt La'iaa,r!s fchilder , MoRETTI gehetel),- die
gewoon was , aan reizende gezeileo te geven , en met,
.doze hunnen konst-a:-beid handel to drijven ; deze liet HANS
cnige fraaije itukken, die aldaar in de kerken gevonden worden copieren , daar hij wonLr wel in flaagde. Intusfchen
fchilderde hij ook ziju e!gen portrait nit den fpiegel met cue,
lachgende tronie, ultnemend gewcrkt en , konflig gefchilderd,
dit bragt hij aan GASPAR R.E.7S clic.' het giende, van verwon.
dering wienit opgeLogen, 1-T.L.,:s van dat ogenblik af aan boogachte, het ze i.vre zo larg imj leofcle in grote waarde hielcit,
en het aan cen iedcr as ecu meesterftuk roemde ; hij ging,
verder, en verwaardigde zig zeivs om voor hem doeken te.
bereiden en te plun-mreil , en zogt hem in alle opLizten voort
te helpen en te 1X
- :2;L:L11111,gell. VAN AKEN reisde kart bier op mar Rome, en fchildercic,' onder vele andere ftukken, een
autaartafel voor de jefaiten, welk ftuk hem een ongemenen
Damn verwierf. Na Fiorence bezogt te hebben, alwaar hij na
vein portraiteli van voorname perfonen, en zelvs dat van den
Fel tog te heb'-)en gCchi!derd,, naar 'Venetic te rug keerde,
fchdderde hij al . laa,r verfeheidene heerlijke ftukken voor een
D■L;derlan.ds ]roman nit 111,1,-,,tiklit. . Dit verriLt zljnde, kwani
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j wed er in zijne geboarteflad Kealen; heeft vervolgens nog
veel in Mikschland en elders gereisd, oneindige fchone
yen gefchilderd, en ten laatilen als Kamerfchilder bij dim
eizer zijnen verderen loophaan afgerend, zijnde ons nice gobleken , op welly een tijd de flood hem belet heeft, vender
K. v. MANgebruik van zijne penfeelen te maken.
DER, Leven der Scizilders. II. D. bl. 132 enz.
AKEN (JAN vAN), een we7gegoed en liefdadig .man to
ilinfteldain, die den 29 julij 1718 overleedt, hij lies bij eiffelliS
20 veel aan de Gereformeeide Diakonie van die flat, dat de
vpz:enC:ers daar van, in flaat geileld wiezdea, om het oude
Vrouwenhuis aanZienlijk to vergroten, en 'er erie woning voor
oude Mannen bij te voegen. De ziekekamer werdt, naar den
twin toe , merkelijk uitgezet, en onder dezelve enige verb!ijfplaatzen getimmerd, e el allengskens verneerderd, zo dat ze
al zedert vele jal-en gediend hebben, tot tr.-iisvesting voor
ruim No oude Mannen, waar door het huis een Diakon:enude- VIOUWell- en Marren-huis g;worden is. - WAGEN. ,Befch. van Jetnft. VI. D. bl. 27o. VIII. D. '61. 480. 483. 496.
AKEN (KORNELIS vAN), een zeer verdienflelijk man,
bewas Predikant te Delft, en werdt in 1679, te
CROESE, 1Vaainr. der Predik.
roepen.
AKER (LAMBERT KLAASZ.), geboren te Ikon in het
jaar 1616, is gedurende den tijd van 40 jaren Leraar der wide,
Friesfche Mennoniten geweest, eerst op zijne geboorteplaats, ent
naderhand to Harlingen, alwaar bij oak in 1690 is overladen,
in den ouderdom van 74 jaren. SCHYN, Hifi. der
Mennoniten , II. D. bl. 432.
AKEREN (GISBERTUS vAN), is Conreaor geweest te

Gouda, en flierf zeer onverwagt, na eon kortfIcndige ziekte,
den 5 januari 1779. ---- Boekz. 1779. a. bl. 64.
AKERSLODT (TFIEODORUS), wierdt in 1706 als Predilcant te Alf hen bevestigd , en ilia aldaar in 1721. Of
Let deze Leritar is , dun cue \-'an zijne voQyzaen , die °vex
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de Brieven van PAULUS aim de Corinthers, Galtzters , Kolosfee
Iers el Hebreqrs gelchreven heeft, kan ik bij mange' van onlderrigs t , niet met voldchmende zekerheid bepalen.
.Boekz. 173o. a. bl. 495.
AKKERMAN (HENRIX JANSZOON), oud Schepen
ilmfieldam, was in het jaar 1474 ITooriman der Amfieldarnfche Poorters, wen dezen onder zijn bevel, beriecens filie van
andere Uollandfe iteden uitogen, om in 't beleg van Nuis te
cUenen. Zij betoonden alle veel dapperheids , ter gelegenheid
van even uiLval der beleserdel. 't Beteg erdt egter vrugte,.
WAGEN. Belch. Van ..4mJ1. II. D. bl.
loos opg.ebroken.
169.
ALAR.DIJS wog AMSTELDAM, z!e AMSTELDAM.
ALARDYN CKASPARUS) , geboren te Bremen , wrier&
van der jeugd of aan, door zijne orders tot den piedikdien“
voorbefchikt; ftudeerde tot dien chide earst in de Clad ziji:er
geboor:e, en vervolgens in de Nederlanden. In den ot-,derdom van 23 jaren, werdt hij tot Predikaat beroepen to gilds
Flaanderen ; van hier vertrok l ij naar JVezel, om aldaar in
nederduits te prediken. In 'it jaar 1688, werdt NJ be:
geerd in 's Heren wijngaard te Arnhem,
rocpilem
ook opvolgde, en daar hij in 1692 overleed. Lijn karakter
rordt befchreven als vriendelijk, zagtmeedig, medelijdr2nd
gepaard met een geoeffend verftand, en grote belezenbeid ; zijne le2rredenen waren treffende, overtuigend en hartinnemende. Hij heeft drie zonen nagelaten , waar van 'er
een Predikant te Haarlem is geweest. Daar is van hem in
druk, ere verklaring over Plalm I. onder den tijtel van
-113cg bey riccijaverbiecn; voorts ene tictratelinq cbcrAjct
Orrgra0 ZfIrcack;iiri/ enz.
ALBA, zie ALVA.
ALBADA (AGGEUS, .of AGGE). De 'ate' van dit ge.
flagt is geweest in Friesland, in Westergo , in Wijmbritfemdeel ,
ix 't kip Goinge. 'Er zijn twee manna van dozen talc ti:,ta
den
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Bien ttam bekend, vader en zoon. De vader was de zoon
Van .ZEsco AGGE, op ALBADA State: hij was eerst Raa.dsheer
van den Koning, in Friesland; in het jaar 1553 tot 1555,
daar na , Bijzitter van de Keizerlijke Kamer, te Sp;ers ;
Raad van den Bisfchop van trurtzbuirg en Hertog van
Franke:. Hij hadt ter vrouw JETSE AYTTA , dogter van SEEP
(SERAPIO) AYTTA , die bi oeder was van den verrnaarden
VIGLIUS VAN ZIVICHEM. Hij hadt, bij Naar, agt kinderen,
waar van alleen zijne ouderen overleefde AGGAUS ALBADA,
Regtsge'eerde, die in 't jaar 1579, te ,Keulen woonde, en
an was van de Staatfche Gemagtigden tot den vredehandel,
Welke, aldaar, in dat jaar gehouden , dock niet tot !land ge,
komen is. Hij weidt door zijne medegezanten tot hun fpreker gekozen, om , mon:elijk of fchriftelijk, voor te dragen,•
wat 'er te verhandelen was; en heeft zig loflijk van dien last,
gekweten. Na 't afbieken der onderhandeling, bled' 141,
nevens BERNARD VAN MERODE Heer van .Ruinen, nog {,;evolmagtigd, oin dezelve aan te houden. Egter liep alle$
vrugteloos af; de Xeizerlijke Gezanten vertrokken , zonder
der Staten antwoord af te wagten , en gaven den Staten de
fehuld, am dat zij te flerk op de vrije oeffening van Godsdlenst gedrongen hadden. Dit berigtte WILLEM DE IV, Land.
graav van Heyen, in een latijnfen br'ef, aan FRANCISCUS
HOTOMANUS, den 6 december 1579. Onze ALBADA beithreer
al het verhandelde, in het latijn , en in het nederduits; en
deze befcbrijving werdt, op last der Staten van Holland, door
den drukker der Leijdfe Hogefchool ; gedrukt en uitgei;even.
ADderen hebben, te onregt, dezen vredehandel toegefchreyen aan ADOLF VAN TVIEETKERKE, of aan DIRK VOLKERTS
COORNIIERT. Thans komt dit boek zeldzaarn voor, dock
leer lezenswaardig. Voor , en na, dezen tijd, heeft hij zig
te Spiers opgehouden ; ieg'sgeleerde advijzen gegeven, en was
ook Raadsheor
het Rijks-Kamer-Gerigt. Hij was getrouwa
met K g-MARINA POTGIESSER , dogter van een' Itaadsheer a1
daar , en leelde nog omtrent het jaar 1593, Albada-Statti
fcbkinc al, in 1s78, in hanc',en van s A, ITERCIC.,‘ Nr4 geweest te
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zijn vele latijnfe br:even van hem, aan Ai-AuAiiitif
aan - PIELIP VAN MARNiX, en twee Vail
A.LTIADA,
elders llitgegCVen. ALBADA was et;r2:
dezen aan
Lefhebber zijns Vaderlands, en Van den Godsdienst, doch
Ere cv'Oeide, met CASPAR SCHWENKFELD , udat. CHRISTUS Cell lia-=
inelsch lighaam hadt omgedragen.
dwaling wordt door
MARmx, in de bei:'d gezegde
, 1::.tvoerig wederlegd:
.."--•••""*"-. WINSENT. Rer, Fr's:fit% L. V. p. 383. 397., 398. 404.
413. 418. 419. 421. 423. 430. en L. Vi. p. 438 488. 81.7.1,''
YRIDI PETRI, de Sc'ipt. 11-if dec. XII, C. 10: p. 351. D.
L:1;;. tar. p. 4-6.. Hifi-. Reform. Tom.
GERDES ,
Illustr.
p. 1604 C. H. TROTZ, TVs
P. Publ. p;
T6 r7. 8vo. D. HEINf_55 Clar. Viror. _EpistoLe feleakres.
EpiSt. ad CORN, VAN DER MILE, p. io. &c. PAQuoTi
Memoires liter. Tom. XVIII, p. 252. P. BoR., Neelerl. Hilt.
II. D. bl. 52. 60. 108. HOOF, XV. Fmk, bh
593. 630. BRANDT, HUI-. der Reformatie , D. III. bl. i6o,
WAG. , Vaderl. Hifi. VII. D. hi. 2-79. 315, 316.
zi1n.
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ALBADA, de naam van een adeilTh geflagt in Friesland ,
ivaar van de cerfle SICCE ALBADA , reeds in 1407
tekend was. Door huweliken heeft zig dit geflagt aan VC:e
andere Friefe adelijke familien vermaajchapt, doch is thans
ten enenmalen uitgeflorven.
A. FERWERDA , Gen. Wapenb. 1 78 5. I. °D.
ALBADA van Poppingawier , een adelijk geflagt in Friesland, dat elgerlijk. zi3nen oirfprong treks, nit dat van GALA'.
CIA van Koudum ; door aangeLrfde goederen narh bet eerst den
taam van HESLINGA aan, en naderhand dien van AI.13_ADA,
2ijnde door huwelijkens daar aan vermaagfchapt, gelijk bee
ook grow goedc:en daar door bekomen heeft. De cerfie die
men daar van vermeld vindc, was GALE HESTANGA VAN GitLAMA , die in 't jaar 138o te Poppingawier lcefde, en met
JELDU BEINARDA trouwde; deszelvs nazaten hebben dit goflagt niet alleen voortgepla!:t, maar het ook met anderen verbonden. Het laatile manneli]k air van dit geflagt h er te tan-

ALBERS. (GAN COENRAAD)
e, was PHILIPPUS PAULUS, ANDRTES VAN ALBADA y die in
den ouderdom van 29 jaren in 1747, geErerLie het beleg vart.
Bergenopzoom is gefileavelt, - A. FERW_ERDA Gen. Wapenii.
1785. I. D.
ALBANIE (Prins VAN), zie ZANNOWICH.
ALBERS (JAN C n ENRAAD), Predikant op Batavia ,
.fn 1686 in 't Graavfchap van der Lippe , uit godvrtigtige 011-,
dens geboien. Na de triviale fcholen dooriopen te zijn,
bra :t hij zijne akademifche fEldien te Harclerrijk inzondeiheid,
omier opzigt van zijlien landgenoot JOHANNES MEYER ,
Boogleraar in de Godgeleerti-Jeid en Oosterib talen aan die
Akadeinie. Hier na weidt hij te ,
i r 7 dam in 1713 Proponent, en vertrok in 1714 als beroepen Predikant naar de
aldaar aangeland zijndc , is hij in 1716 op Ternate
Leraar bevestigd; en aan t elhe plaats
onder het ronimelend geraas van derzelver rokende en viamnlende berg,
met alle getrouwheid het Euangelie heeft verkondigd, tot op
d;.m, 5 julij T 7 26 , wanneer hij mar Batavia zeilde, err aldaar
ruins twee jaren den dienst als buiten Predikant waarnam;.
vervolgens zijn ontflag op gedaan verzoek bekoinen hebbende,
voer hij naar de wijze der repatrieerende Oosterlingen van,
can zoet fluivertje voorzien naar Holland te rug , en vestigdo
zig met 'er woon te Utrecht, van waar hij naar een verbli,ir
van veriche;dene jaren, zig naar het vermakelijk Geldetle dorp
begaf, en eindelijk zijne woonplaats in het naburig
Deventer vestigde , daar hij verbleven is , tot dat de flood hem
op den 4 augustus 1781 een duurzamer woonplaats bezorgde, ria dat hij een uitgeftrekte wandeling van 94 jaren
9 maailden in verfchillende oorden van deze beneden-web
tell hack a.fgelegd.
:Met alleen op den leerffoel , maar ook door zijne pen ,
heeft den Eerw. ALBERS de Christenen , zoeken ffigtcn; hij
teeft twee Arerhandelingen door den druk gem= gemaakt,
de eerile , gaijteld: elicr ben
abbat; en de andere fatitr
Oot aciitaqm / be onAlffp*ib bac 3ielci en be ClaWfv,
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Acyrift / te Deventer in y 762 gedrukt
in 8vo.
De Boekzaalfchrijver vertrouwd, dat onzen ALBERS bij zijn
oefcheiden de eelwige vreugde is ingcgaan gevende voor geloofsgronden hier toe op; dat zijn Eerwaarde onder de opTegten en veeizamen in den lane heeft behoort, dat zijn
handcl -en wandel in alle opzigten Iligtelijk en voorbeeldig
ir as, dat hij het lot der blindheid met alle gelatenhe:d drceg,
ferwiji hij , gewoon aan godvrugtige overdenkingen , meermalen betuigde , dat de tijd hem nimmer lang viel ; dat hij ftee-1$
in heilige en gelcvige werkza.amheden omtrent zijnen Bondgod in CHRISTUS bezig was; zo dat bij den roau dos geloofs,
tn de voile verzekerdheid der hope, heeft mogen volhaiden
Boekz. , 1781. b. 368-37x.
tot den einde toe,
ALBERT Hertog van S3.17/177 , was een fireng en dapper
•Veldoverfle , cerst hi dienst van den Roomsch Belzer FREDE,
'RIK III, en zijnen zoon MAXIMILTAANI , in hunne oorIogen
tegens de Flamingen „en werdt tot cen geesfel der inwoners, natle-L'hand aangefteld tot Gouverneur of Stadhorrder van Halland.
Gedoreide de binnenlandfe beroerten bekend onder den main
van Katts- en Broocifpet , kwam Hertog ALBERT, met een deel,
plunderend krijgsvolk, derwaarts, ender voorgeven van de
kwaadwilligen te zullen ftraffen; fchoon nadeihand bleek, dat
tie meest te doen was om zijne beurs te maken; doende zT:e
foldaten nog erger handelen, dap de bocren voorheen gedaan
hadden. H1 Het hun Noordw Zandvoort , Velzen en andere
dolpen deerl iy; uitplunderen , en onder dat roven, plunderen,
vrouwen!-chnden, en and= godloze bedifiven nicer, voerde
hen de Heitog tot voor de poorten van Haarlem. Dit begon
in het jaar na dat het Kals- en Ilroods-rolk eens gellagen was, te verflauwen. Het veimelden der verLre bedrijven
van Hertog ALBERT, zo in Hillard, Groningen, Friesland, al$
riders, en zijn ove:dragt van het laatstgenoemde gewest aan
Hertog FJLIPS VAN rOURGONDIEN , onzen voolgenomen tank
oyerfchredende, wijzen wij onze lezers na de volgende Schrijvets ; enkel zi11e wij nog aanteenen, dat Hertog A,LuukT te
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ippingadam krank gewor'en zijnde, jig mar En;Men Uet vice.
Ben, en aldaar op den rz fcptember co overieedt.
GOUDHOEVEN, Kronijk, bl. 5 so , 55r • HR..EMS Bata". Arka.
bl. 270. BRANDT Hifi, van Enkhuizen, b ! . 38. lArixs2m.
Chronique ' .an Fries.l. bl. 345. 354. SCHOTANUS Kerk. en Wet..
Gefch. ian Friesland, bl. 338, 435. 470. GABBEMA Verliaal
Tan Leeuwarden, bl. 129-2 44. WA GEN. Vad. Hifi-. IV. 259.
,266. 281. 282--288. 290, 291. 310, 3rr. 317, 318.
ALBERT Hertog van Beijeren, was cell broeder van WIT:.
1..cm DEN V, Grave van Holland en Zeeland enz. Na dat
krankzinn 7 g was geworden , en terwijl hij bijna 20 of
als anderen , 3o jaren opgefloten werdt gehouden,
tot zijnen do ,,-)d toe, beftienie ALBERT deze landen , door aandrijving der Hoekfen, en met tegenzin der Kabeljazirfen als
Voogd, Ruwaard of Stadhouder,, van Holland, Zeeland en
Riesland. Hij . voerde onder anderen eon langen krijg met
plc I Heer VAN ARKEL, waar van hij het einde niet mogt be.levee; want na dat het Land eerst gedurende 46 jaren fang
door hem als R.uwaard en naderhand als Graav geregeerd
was, overleed hij in 's Hage , op den 12 december 1404 , in
het 6711e jaar zijnes ouderdoms.
Bii zijne eerfte vrouw, MARGAREET, dogter van Hertog
LODEWYK VAN BRIEG in Silezien hadt hij verwat Brie zo;len , WILLEM VAN 00STERVAND , die hem in het regeringsheftier opvolgde ; ALBERT, aan Wien hij enige zijner Duitfe
Staten naliet; en JAN, verkoren Bisfchop van Liiik ; en vier
dogters, KATHARINA , die met twee Hertogen van Gelderland
was gehuwd geweest, fchoon het met den eerflen, EDUARD ,
bij den ondertrouw gebleven was, door den verraderlijkes
inoord van de Gulikkers ; en daar na met WILLEM, Hertog
van Gelder ; MARGREET, (Fe met JAN, Hertog van Bourgon(lien is gehuwd geweest; en twee JOHANT%A' S , waar van de ene
ook IDA bijgenaamd werdt. De eerfte werdt de Gemalin van
WENCESLAUS , Koning van Bohemen , en Roomsch keizer ; de
tweede of IDA , trouwde met Hertog ALBERT VAN °OSTEN-.
oudfle dogter
1,YK. Bij zijne tweede ‘70111V MARGRETA
vaD
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van Arounr, Graav van Kleef, die hij op een tamelaen
derdom trouwde, verwekte hij Beene kinderen. Men wit,
dat hij haar in 't jaar 1394, een treflijk huis ftigtte, buiten
_Haarlem, en near hared naam noemde, het Huis te Kieef,,
alwaar zij zig, na zijn afiterven, onthield. Hij liet, behaly en deze, verfcheden natuurlijke kinderen na, onder ander
sen , WILLEM DEN I, IICer van Scliagen, en jonkheer
ZAN , Wel :en door HALIVIA onder de Baijuwen van Zuid-Holland geplaatst werdt.
Wat het karakter van ALBERT betreft, fommigen roemen
`21jre g,odsviugt, befeheidenheid en regtvaardigheid, zeer hoog;
doch wanr,eer men zijn gedrag onpartijdig nagaat, loopt, ten
aanz:en van het eerfle , zijne levensIqze met ALEID VA151
11 0ELGEEST zeer in 't oog, en n'et minder de onregtvaardige
wraakoeffening over baron flood. Zijne kloekmoedigheid kan
oak de regte proef in ;even dele door-than; meer dan een be,
wig s van lafilartigheid, zoude dear tegen kunnen werden aan,
gevocrd. Want zijne i-rCdhaftiLe bedrijven , beftonden voornamentlij k in de belegering van Delft en die van enige S,loten.
Wat den oorlog te,gon die van 't Stigt betreft, hij was blijde
dat die zo fpoedig eindigde, aangezien hij dezelve onr,:)gtvaardig had aangevangen. Den Friesfthen oorlog, zoude buiten zijnen zoon, diet hebben begonnen; en die van ARKEL
viel bijkans gtheel ten zijnen nadeie uit. Den loop der, regtsp!egIng tegens de moorders van ALEID fir-elude hij, door zijvela wraaklust onbezoneen den teugel te vieren. Hij gedoog.
do, Et OTTO VAN ARKEL hem gewapend om vergiffenis vraag-,
de. De fleden wa,en rimester over hem, alzo dezelve zig
verlegenheid, door opfehot van penningen, altoos wisten tot nut te maker. En, voorwaar, zijne lathartigheid
de
v
oornaamile
oirzaak van den redwordt aargemerkt, als
delozen fact boedels bij zin afilerven; zo dat zijre wedime zig ,goroodza.akt vondt, denzelven met den voet te (chop.
;err.-- If ALMA, Toneel. CoupHoEvEIN.r, Kronijk. , 396.
198. 40o, rear en 417. SCHOTANUS Well. van Friesland bl.
1 95. 218. • W1N3EMIL .S ,Chrolique , hi. 20K. 218. WAG. Vad.
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Rift. III. 131, 292-297. 301. 309. 313. 319. 321. 323. 330.
53 2 * 336 . 339. 341 . 345 . 348 . 35 2 ) 3532 354 . 35 6. 359.
ALBERT, de eerfle van dien naam uit het huis van Oos.
knrijk , en oudite zoon \ an Keizer RUDOLPH DEN I, beklom
na ene menigte moeljelijkheden , en bijzonder met Keizer ADOLPH VAN NASSAU, na deszelvs ombre-ging, den Roomfen
xijksze:e). Nauwlijks was hij op den troon van zijnen varier
gevestigd , of 'er o»tflonden meest door zijn eigen toedoen,
vele onlusten in -Duitschland ; 't welk zo verre liep, dat de
Rettivorften in overweging namen, om hem af te zetten. Ge.
dui ende deze tweipalt, flied in 't jaar 1299 Graav JAN van
Rolland, terwijl hij zig in Zeeland bevondt, in de kragt zijn's
1evens, niet zonder verdenking van door vergift van kant gebolpen te zijn. Doordien hij geene kinderen naliet , moesten
2iine Ian:en , naar opvolgingsregt , komen aan zijnen oom,
Graav JAN van Henegouwen , en zuiks uit kragt zijner geboor.
te, dewijl hij de zoon was van Gravin ADELHEIDE. Doch
Coen Graav JAN het bezit van de ibefde Graavfchappen wilde
aanvaarden, matigde zig de Keizer het regt daar van toe , en
gebood aan gemelden Grave, zulks te ontruimen en aan hem
ever te geven, Men flondt verbaast over deze zo ongegronde
en route ondeineming van den Keizer ; te meer , als hij
fcheen 'er zig met geweld van te willen meester maken ,
ten dien einde , met een leger te Keulen verfcheen. Maar
de gezamentlijke Keurvorften floegen de handen in een , en
verfchaften hem zo veel werks dat hij genoodzaakt werdt, van
zijn. e onbillijke eisichen af te zien. – WAG., Vaderl. Hiff.
III. D. bl. 140-46.
ALBERT, Graav van Nasfau, zoon van GEORG en van
in 1596 te Dillenburg geboxen , wierdt in den jare 1626, in dienst der Republijk zijnde ,
KoK, Vad. Woordenb.
door een musket-kogel gedood.
ANNA AMELIA VAN S AARBRUK ,

ALBERT, zoon van FILIPS , Grave van Weilburg, en van
dogter van Grave ALBERT VAN MANSVELT, Zuster van
WILLEM DEN I, Prince van ()range, verenigde de ilecr*heid.
vat
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ANNA,
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van Saarbruk met die van Weilburg , en overfeed in 16i6;
cep, goot aantal ,kinderen naiatende. Lexi-

cCijA wziverfale,
ALBERT EILING zie BEILING.
ALT3E-A.T of ALBERTLTS, in de Nederlandre Gerchiedenisfen bekend , bij den naam van ALBERTUS VAN OOSTENRYK
was on zusters zoon van Keizer MAXIMILIAAN DEN II , en
werdt çe Nieuwitad in Oostenrijk , den 13 november 1559 gebomn, In 157o werdt hij naar Spanje gezonden, alwaar hij,
tilt boo* van zijn gedrag, bij Koning FILIPs zeer geliefd was.
Tot_ den geestelijken itaat opgevoed, maakte de Paus hem, in
4577 Kardinaal ; en in 1584, werdt hij Onderkoning van Fortz ii welke post hii bekleedde tot in 1595, zijnde het jaar
te voren 4a,ngefteld tot Aartsbisfchop van Toledo. Geduiende
lapdvoogdije in rertu.7,41, hadt hij zo veel genoegen gegeven, Koning FILIPS hem bekwaani keurde, tot het bell:ie.,: der Nederlanden, „ wcrwaards hij met 3000 Spanjaarden
vertrok, die om de kosten van nieuwe Bevelhebberen uit to
winnen gedeeltelijk onder oude Regimenten geft6 en werden;
ook vcerde hij eon mime clomp ongemunt zilver herwaards
Om de fchade to ontwijken, die op het overmaken der penningen door wisfels, gelopen zoo hebben. Op den II februarij
1596, deed hij zijn intrede te Bruyel, alwaar de Staten hem,
ais Landvoogd aannamen. Hij bereikte ten dezen tijde, om
treat 36 jaren , en de meesten dagten, dat de Spanjaards nu
bun gezag in de Nederlanden zouden kwijt zijn. .Doch 't oatft-hoot hen wel degeljk ; want fchoon FUENTES en 'BARRA te
rug ontboden werden, zag men eerlang, het opperb.eleid des
oorlogs opdragen aan Don FRANCISCO DE MENDOZA, Admirant
van "Aragon, en verfcheidene andere Sparjaarden voorzien
met hogere ambten; waar uit, met reden beiloten werdt, dat
de nieuwe Regering, de oude kwalen niet verdrijven zoo.
Lntusfchen hielden de Staten een wakend cog op den Aartshertog; hij hadt zig reeds vow enigen djd , bemind zoeken te
maken bij de Hollanders en Zeuwen, to wege brengende, dat
een
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ten groot getal van fchepen , in de Spaanfe en Portugefe haveils iir benag , wederom ontflagei werden. Daarenboven bragt hij met zig he. waards FILIPs WILLEM , oudfie
200r1 van wijlen WILLEM DEN I, die nu omtrent z 8 jaren in
Spanje gevangen geze ten hebbende, geflaakt was , op dat hij,
of tot een werktnig zou Ctiekken tot bevordeiii g van de vrede, of wel tweedragt verwekken onder de veienigde Staten;
d(,ch zij bereikten bun ooginerk in Beene dezer hunner pogingen , want die Prins bemoeide zig nergens mete, en leidde
een bedrifteloos leven.
De Aartshertog hadt no een leer van is000 mannen bijeen ,
en clagt in flaat te om lei: van gewigt te kunnen onderne+
men, doch zijne pogingen daar toe , wierden al meest door het
fchrander beleid van Prins MAURITS verijdeld. De tegenfpoed
van wapenen die de Spanjaarden onciervonden, noodzaakte
lien, list in de plaats van geweld ter hand te nemen; want alle voorflagen van vrede van de hand gewezen zijnde, dagt
men ene nadere vinding nit, om ware zulks mooglijk, de
Nederlanders een nieuw net over 't hoofd te halen ;, men ontving bier namelijk berigt, dat FILIPS zijne oudfle dogter IzABELLA KLARA EUGENIA verloofd hadt aan den Aartsh6itog A L.
BERT, die den geestelijlcen flaat zou aflegrn, en Bourgondieii
met de Nederla;zden tot ene huwelijksgift ontvangen. Hier door
dagt men, den haat tegen de heerfchappij van Spanje of re weren; doch de fchrandere Nederlandfe Staatsmannen, waren zo
gemakkelijk niet te verfchalken; zij 13.grepen ras , dat 'er een
adder onder het gras te fchuil lag, en zulks bewaarheicide zig
vervolgens ook volkomen. Hierom befloten zij den oorlog
aan te houden , en zonden ter aanmaning van dien, met den
aanvang van 1598, hunne Gezanten near Frankrijk en Engeland. 't Enigfte voordeel , dat Spaje met deze list behaalde,
was, de vrede met Frankrijk, welke te Vervins genoten werdt ;
de Staten, daarente g en, floten een nieuw verbond met Engeland. p ort na 't afkondigen der vrede te Verv!ns in de Spaanfe .N44erianden, gal men aldaar de brieven in 't licht, waar
FILLps de heerfchappij over de Necieriandem, en over de Graw(c11.1p.
z
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ftippen van Bourgondie en Charolois , aan zijne dogter IZABELLA
Eu-GENIA afflondt. Die brieveri waren den 6 meij,1598
MOrid geriagtekend, en ten zelvden dage bevestig,d, door
s;Nonings rnmderjarigen zoon. 's Konings befluit om zijne
11ter uit te trouwen aan den Aartshertoge ALEERTUS, die ,
,c1,,=.° den Paus ontflagen van zijne geeste'ijke waardigheid, den
kai-dfnaals hoed, reeds in 't voorjaar naar Rome te rug gezon,
Berl back, werdt 'er ook in verklaard. Dc voornaamfte redth vah daze overdragt vas, naar de tale des Konings: „ dat
de Veclerlanders , tot wel waarl-,emen -der tegeawoordige Re„ geringe, of tot bevordering der vrede, hunnen Vorst bij
zig behoorden te hebben. Zo 'er wijders, iet in deze brie.
y en gefteld, ware, week naar 's Lands wetten, niet beftaan.
Tort, zulks belastte de Koning, volgens zijne hoogile en
„ koninglijke magt:” waar uit men ziet, welke begr ppen,
zig van de kederlancife Regering vormde. Bijzonder aanmerkelijii..- was ook de zorg, weike hij bij deze brieven gedragen hadt, om de Landen zo \Tel, mooglijk ware , aan de kroon.
van -Spanje gehegt te houclen. ,, Aan deze Xroon moesten
#,
. ze vervallen, indien de gehuwden geene kinderen verwek„ ten, of zo 'er, 't enigen tijde, mannelijke en vrouwelijke
nazaten ontbraken. ALBERITS zou egter Landvoogd blij,, Yen, zo. IZABELLA voor hem overleedt. De Nederlaiiden mog,, ten, buiten bewilliging der Koningen van Spanje, nimmer
verdeeld noch vervreemd worden.. Zo enige vrouw in 't
bezit dier Landen kwame, zoo men haar aan den Koning
van Spaijë , of zijne eifgenaam ten huwelijk befteden. De
„ Arederlan(ie Vorfien zouden hunne kinderen niet mogen nitbuwelliken, dan met goedvinden des gemelden Konings. Zij
en de nunnen, zouden zig van den handel op de Oost- en,
Westindien onthouden; en deze punten en don Roomfchen
„ Godsdienst, bij 't aanvaarden der Regeringe bezweren. Zo
'er tegen dezelven iet misdaan werdt, zou het regt over de
Nederlanden wejelorn aan Spanje vervallen."
zondt IZ &BELLE volmagt aan den Aartshertog,
on de hc-ei. :cliappij in Laren naam te aanvaarden, ALBERTIN
vandt
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*ondt raadzaam, geene voile vergadering inaar
gezondenen der Staten tegens den i augustus te befchriivel),
te Brusjel, welke itad hij opgepropt hadt met krijgsvoilt uic
Vreze voor enige onderLeming der inisnoegdem In enu
fpraak, die RICHARDOT deedt, uit den naain des Aartshertck,04
werden alle de onheilen den Nederinnden overgekoment oatt
bet afzijn des Vorften gewetem De gemagtigden der Stgton4
MAAS het woord voerde,
Raadsheer
de
voor
dat aan d Staten; binnen
hem hulde, onder beding:
tijd
van
drie
maanden
,
bewijs
zou worden gegeven varl
•
„ de voltrelcking zijns huwelijks; dat hij zelv' k voor de maa4
ineij van het volgende jaar, uit Spanje zou te rug komen),
,, dat gedurende zijne afwezigheid, de Sradhouders en Krrigs.
overilen, niets nieuws zouden mogen ondernemen, en dat
,, intusfchen het bewind der Regeringe, aan enen LandvOogd
„ hem in den bloede beftaande , zou in handen gefteld wOr„ den ;" voorts zou men eerst na de to rug komst van AtBERTUS en IZABELLE de wederzijdfche eeden doen; in anti
vergadering der Staten van alle de Gewesten. Het pleiltig
huldigen van den Aartshertog i in den naam zijner Gemalinne, gefchiedde in 't Hof te Brusfel, met veel uiterlijk bewils
van vreugde, op den 15 adgustus; Nog in 't evde ittar,
gaf de Aartshertog door brieven aan d Staten van Holland
Zeland en derzelver Bondgenoten, kennis van zijn huwelijk
en dat het regt op de Nederlanden zijner Gemalinne was afr
zijne geneigdheid tot vrectQ g
geflaan ; verklarende voorts
waar toe hij hen insgelijks vermaande , met bijvoeging van
den last, dien hij tot de handeling daar over hadt afgevaari,
digd, welke nogthans om wettige redenen werden van do
hand gewezen. Immddels hadt dtcAartshertog zijnen
den Kardinaal ANDREAS g uit den Elzas ontboden ; en aan Nat
gedurende zijn afwezen, de regering der Ntlerlanden opg0drat
gen; waar op hij zelv' naar Spanje reisde. In Augustus van
't volgende jaar 1590, eerde hij met z:jne Gemalinne izAtiBtoi
LA. te rug, en vcndt toen bet Lald in flcgter faat als hij
b;Speurde met leedweze. ) dat zljn oom en
Eelaten hadt.
3
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den Admirant van .Arragan onenig waren ; elk van hen de
voordelen in dezen jai e behaald , zig zelven ; de fchade
verfcheiden gelegenheden geleden, elkanderen toefchrrivende;
de foldaten riepen om geld , de Si aanfe Nedenandeii waien
verarmd, 's Konings middelen nitgeput; en de Aartshertog
verre van in that te zijn deze ongemal ,Iken te konnen herfiellen , bragt nieuwe ftof tot onge,-,oegen merle nit Spanje
Spaanfe ambtenaars, zeden , taal , ldeding, en ene honinglijke pragt in hofho-uding, die in ee ' kostbaren oorlogstijd,
dubbel lastig valt. To midden van deze verwairingen, verliet
de Kardinaal ANDREAS deze landen , en kwam in volgende
jaar te Rome , daar hij den 12 november overleed. Het dourde nu niet lang, of de Staten der bijzondeie Gewesten, veer.
den mare beden afgevorderd , order het fchoonfchijrend
voorwendzel , dat zij niet minder doers moesten, om hunne
trouw den Vorften to bewijzen , clan de weeifpannelingen deden , om dezelven te beoorlogen. 't Huldigen der Aartshertogen werdt lang verichoven, dringende Braband fierk, op het
verzenden van 't niftieemsch krijgsvolk , het flegten der kaselen , en andere cEngen te voien beloofd, door ALBERTUS ;
inaar IZABELLE verklaarde, dat zulks buiten hale kennis gefchied was, en nam euvel, dat men 'er op ftaan durfde; dos
werdt aan deze nog andere verzoeken, weing gehoor gegeven. Eindelijk gefchiedde dv.; inhuldiging; de egtgenoten
werden voor Hertog-en, Graven en Heren der bijzondere Ge.
westen aangenomen, in het elude van 't jaar 1599, en begin
van i600. In dit zelvde jaar , liet den Aartshertog de Staten
zijner Nederia7zden te Brusfel befchrijven, om hen tot opthengen van zwarer beden, over te halen. Hij verklaarde hun
bij deze gelegenheid „ dat hij naar tvrede verlangde, doch
„ dat men zo de vijand hier toe niet te biengen ware, zig in
ftaat moest fiellen , om den oorlog met nadruk voort te zeta.
,, ten." De Staten enige penningen hebben.e ingewilligd,
tot voldcening van 't krijgsvolk, merkt:11 aan : „ dat de vet,, enigde Staten, niet zon ler relen de vredehandelingen miss, trouwden, alzo de kastelen nog ongeflegt, de vieen-idelin--,en
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in 't bezit van de voornaamfle ambten bleven en .anflO:r*
„ dingen gedoogd werden, die tegen 's lands voorregten
beciwongeli
druisten. Zelvs werdt de godsdienst n
„ de Indian veor de Nederlanders geflotene to Kohing
• LIPS alle deze zwarigheden uit den weg wilde ruiMen
• hun met bewilliging der Aartshertogen toe& met de anderd
• partije in onderhandeling te treden, twijfreiden zij niet-4Of
„ de Nederlanden zouden zig Allen wel dra; oiidéit- end
begeven." De Aartshertog ftondt hi er op toe
• chappij
f
'er enigenaan de Verenigdezewesten werden afeZonden, obit
tilt den naam zijner Staten, de gemoederen te ondertastem bit
famenkomst geichiedde te Bergenopzocin doch ttizo deoniI
bij monde van OLDENBARNEVELD duidelijk te rftaan gavdfi:
„ dat 'er geene vrede te maken ware , zo uitheemsch
„ yolk niet eerst vertrok, en den Koning van &pi* &len
„ zag over do Nederlanden benomen werdt," feheidde m64
naar gewoonte vrugteloosb Na nog vele oorlogsVerrigtingn,
waar in ALBERTUS fomtijds enige voordelen behaalde, (loch
ineesttijds het fortuin hem ongunftig was , (ne1d bij
krijpinans loopbaan ten einde, met het bemagtigen van Ck-stende, welk tot in 't vierde jaar belegerd geweest zijnde
delijk bezweek , en op den 2 feptember 1604, bij verdrag
hem werdt ingeruimd: De grote fchatten en de menigte yolks,
met dit langdurig beleg verflplid, verzwalAt den Aar tshero.g
zodanig, dat hij daar na niets van gewigt meer konde on;
dernemen , maar een. twaalfjarig Miami nodig hadt ow,
enigzints adem te halen ja hij werdt tot zo Verre vernedetd,
dat hij benevens de Spanjaarden , de I70enigcle Nederland,,,,n
voor een vrijen Staat boest erkennen. Van toen af b_an
brag. ALBERTUS zijn leven in flute en rust doorl' want alhbo.
wel 'er over verfcheiden ardkels van bet lieftand , nog
twiffelingen ontftonden, werden die ewer volkomen
houden. Na dat hetzelve een einde hadt genome y,, en tf;en
de Staten, hoe gaarne de Aartshertog zulks begeerde, in dem
vrede niet konden bewilligen rustte hij zig wel flerk ten
cioxIog tce, doch de dood flak een fpaak
want
H4

iZo ALBERT. (JANSONIUS) ALBERTINA AONEg.
zonder kinderen na te lat2n, op den 13 julij i621
Van hem wordt getuigd, daJ verflandi, waakzaam en god;
Yrugtig was. – VAN METEREN , en de rneeste andere
Nederlandfe Historiefcbrifvers. – WAG. Vad. Hilt. VIII. D.
bi. 426-430. 505. 507. IX. D. bi. ro,
16. 64, 65's
7 8_8 5. 107--109. 162, 163. 169-172. X. D. bl. 421.
ALBERT (JANSONIUS), was een Karmeliter Monniki
geboortig van Haarlem, en naar de orkunde welke in die tijd
beerschte, een tamelijk geleerd man. Hij fchreef verfcheiden
verhandelingen , order anderen enige bijzonderheden ove.
TRUS LOMBARDUS , en flied te Leuven in 't jaar 1496.
HALMA , Toned der Ver. Nederl.
ALBERTINA AGNES, was ene dogter van Prins rREDRIIt
HENDRIK van Ora*, Stadhouder van Holland enz. , en van
AMELIA VAN SOLMS; zij wierdt geboren in 's Rage den 26
April 1634, was uit dit huwelijk de derde dogter en het vijfde
kind; even als alle hare broeders en zusters, door hare brave
moeder , in alle christelijke deugden ondei wezen en opgekweekt , droeg zij in rijpere jaren, den roem weg, van ene
veritandige en c'eugdzame Vorftin te zijn. Bij deze zielshoe.
danigheden, paarde zig een fchoon lighaam , berevens een
minzame en deftige houding. In den ouderdem van 13 jaren
verloor zij Karen varier, die in 1647 flierf, en in 165o harem
enigen broeder WILLEM DEN II. Stadhouder van Holland enz.
Op den 2 meij 1652, wierdt zij te Kleve in het huwelijk verbonden, met Karen neef WILLEM FREDERIK Grave van Nasfauw,
Stadhouder van Friesland, met welke zij gedurende ruiin
twaalf jaren een allergenoeglijkfte famenleving doorbrag,t,
wanneer dezelve door ene ongelukkige gebeurtenis allerjam.
inerlijkst werdt verbroken, want Naar gemaal een pistool
lende beproeven, fprong het ongelukkig los, en de kogel
trof hem van onderen in de kin, boven bij de nets wederom
uitkomende; de kin en beide de kaakebenen gebroken zijnde
door den fchoot, werdt hem 't fpreken en zw elgen orimooglijk
gemaalc,t, en hij ftierf te Leeuwarden zeven da,en rya •dit
fpot.-4.
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(poedig geval op den 21 oEober 1664. De Prineesfe bleef
in 't best van Karen leeftijd weduwe met due kinderen, twee
dogters , en enen zoon HENDRIK CASIMIR genaamd, d e zijnen
vader in het Stadhouderfchap opvolgde. Zij befleedde al haven vlijt tot de opvoedirg van hare fpruiten, die zij egter de
fmert halt alle voor haar ten grave te zien dalen ; zij zelve
flied den 28 junij 1696 op het Oranjewoud, in den oudeidoni
Van 62 jaren, en wierdt te Leeuwarden, in de 7ticobfner kerk
in de grafkelder van hare voorzaten , zonder enige pl agt Njgezet; ahvaar hare flerfelijke overblijfzelen vleclig in rust zijn
verb:even, tot in het jaar /795, wanneer een te vei getheven , ja Iaat ik het bij zijn naam noemen , hersfenfchimmig
denkbeeld van Gelijkheid, een bedrijf deed plegen, waar over
ongf...twijffeld de nakomelingfchap zal blozen , om ramelijk,
20 verzeke,d wordt, hare beenderen , zo wei als die van aile
de andere Vorftalijke lijken welke in die grafLelder en aanborige kapele ter bewaring geplaatst waxen, te ontkisten em
te famen in een giaf te clelven; ja wat meer is, de fie like
uit toetileen en wit marmer gebeitede graft; mhe, van Graav
WILLEM LODEWYK en zijne gemalinne ANNA, tot gr,.,is te verbriizelen ; een voolva/ , 't welk een leder die enig gevoti
beeft aandoet , en ons zo te recht de veifceijelijke gebe,r,enis
van de Beelditorming in 1566 aangevangen, met aan_clocnlij.
ke fmerte herinnert.
Uit aantekeningen van mijne
derlijke grootmoeder, ANGELIQUE DE CHALMOT, older
berustende, die enige jaren de -,e brave VorfEn tot aan haar
dood toe, als Staatjuffer heeft gediend, woidt het getuigenis
volkomen bewaarheid: dat ALBERTINA Acr,;Es ene Vorftinne
is gewee>t, begaafd met vele beminnelijke ziels- en lighaamshoedanigheden ; zij was teder gocivr-cigtig zonder fijrnelarij,
nemen(le den huisgodsdienst dagelijks met zeer veel ijver waar,
en daar toe ook bare huisgenoten vei pl igtende; in hare verkering was zij vriencielijk en minzaarn, (loch ais de oInflandigheclen. zulks eischten, deft en ernflig; zeer mededogend
van aalt, i-chonic zij rijbelijk aan den armen; voorts wLs zi
2indelijk en bovenal op orcle
Awrbeelde/iik vlijtig en
11 5
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werkzaam; veel Iezende, en kundig in de gerchiedenisrén,
inzonderheid die van haar vaderland. Zie ook H. A.
STEENBERGEN Lijkreden op ALBERTINA AGNES.
ALBERTHOMA (ALBERT) , Predikant te Groningen , is
in het jaar 1687 in genoemcie clad geboren, nit een aaneengerchakelde reije van priesterlijke voorouders, die gedurende
een tijdvak van meer dan 150 jaren in GRUNO's hoofdftad , den
dienst des Heren hebben waargenomen; want van vaders zijde
was THOMAS ALBERTI zoon van een Secretaris te 7-evern,
die geweest is Predikant te Dantumwoude in Friesland, naderhand te Grotegast in Groningerland , de overgrootvader van
ALBERT , en de vader van deszelvs grootvader ALBERT THOME ,
zedert 1635 tot 166o, en deszelvs vader PIETER ALBERTHO.
MA , nevens zijne twee broeders THOMAS en ALBERT ALBERTHOMA zedert 1661 tot 172o Predikanten in de genoemde
gerneente; wanneer in i72I de zoon van PETRUS namentlijk
ROBBERT ALBERTHOMA zijn vader is opgevolgd, en vervolgens onzen ALBERT in 't jaar 1737, mede tot ambtgenoot van
zijnen jongflen broeder ROBBERT , in gemel':e gemeento tot
Predikant is. aangefleld. Van moeders zijde, heeft deszeivs
overgrootvader PIETER KEUCHENIUS , van 16:19 tot 1644., en
ROBBERT KEUCHENIUS van 1664 tot 168o, ook de Gro;thiger
gemeente gehoed.
Dan om tot onzen ALBERT weder te keren. Op Groningen
en Leijdens Hogercholen wei toegerust, en in 1710 beproeft gevonden om 't Euangelie te prediken ; kreeg ziji Eerw.
drie jaren op de markt ledig geftaan. te hebben, op het
-onverwagtfle eon bons die hem jades Heren oogst on;
de gemeente te illidwolde en de Leek te weiden; 't welk hij
pis een getrouwen Herder waarnam, tot in 1728, dat hij naar
Embden wierdt verplaatst; bier vijf jaren geleraart hebbende,
wierdt hij te Leeuwarden beroepen, daar hij flegts vier jaren
in den dionst des Heren 'verbeidde, doordien de beg,eerte der
gemeente van zijnen vaderflad, hem tot hunnen Predikant veriangde. In alle deze plaatzen, heeft zijn Eerw. gedurencre
een qdvak van 45 jaren, de pligt van een waakzaam Leraar
die
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die . nimmer flapende op zijn post werdt gevonden, met veal
lust , ijver, wakkerheid, en trouwe verrigt, en bij den ult.
komst , is ook veeltijds zijn dienstwerk met lieffelijkc en geurige
vrugten bekroond gewurden. Ook heeft hij, inzonderheid ten
dienfte van zijne Kategifanten, in 't licht gegeven, ene
Ding batt De Arm tier Waateib.
ALBERT was wel van tenger, dock doorgaans gezonde lighaamst,,,efteltheid, ook in zijne klimmende jaren ; maar wat man
heeft 'er die den dood niet zien zal? op den 2 meij 1758 met
een flauwte be yangen, van koortzen agtervolgd, is dezen. bra.
Yen Herder allengsi ens verzwakt, binnen tien dagen bezwe
ken , en op den ix meij in den ouderdom van bijna 71 jaren
door een zagte dood, in de vreugde zijn's Heren overgegaan,
zeer betreard , niet alleen door zijne familie en maagfchap,
maar ook door alle zijne bekenden, die wijsbe;d, geleertheid,
waarheid en ongeveinsde godvrugt, op hunee regte waarde
Boekz., 1758. a. hi. 608-61o.
weten te fchatten.
ALBERTHOMA (ALBERTUS) , werdt te Groningen in bet
jaar 1644 op den 23 november geboren. Hij oeffende zig
van der jeugd of aan in de Godgeleeieleid, zijnde door zijne
ouders tot Predikant voorbe.Thikt. Zijn eerfie flaleiplaats was
te Appingadani, van waar de rcepflemme hem in 1683 naar
Enzbden lokte, en van daar naar Groningen wierdt verplaatst,
alwaar hij het Leraars ambt met getrouwheid tot aan zijn dood
toe , weike in 1720 voorviel, heeft waargenomen.
Boekz., 1731. b. bl. 120.
ALBERTHOMA (ENGELBERT), Predikant te Appingadam , ook al van 't zelvde geflagt, wierdt den 3 julij 1652
Kandidaat te Breda, vervolgens in 1655 bercepen als Predikant
te Menfingeweer, en van daar in 1655 naar Aipingatican ver.
plaatst; alwaar hij het wooed der waarheid tot aan zijn dood
toe heeft verkondigd, weike in o&ober 1671 voorviel. Hi
-is gehawd geweest aan ANNA CBRISTOPHORI, bij wie hij verfcheidene kindereD heeft verwekt, waar van alleen clr'e zoons
hem overleefd hebben. - nce;:ik?;. 1731. b. b% 120.
7oi.
i739. le
AL-

114. ALBERTHOMA. (GERHARD) CROBBLA1)
ALBERTHOMA (ENGELBERT), Predikant te Marum iii
Groningerla d, een breeders zoon van den vorigen, zijnde
zijn vader JOHANNES , een beroemd Chirurgijn te Appingadarn
geweest, vindt ik vel . der Diets van opgetekend, dan ciat hij na
een langdurige zukkeling den 21 augustus 1740, zeer
in een flauwte is overieden.
Buelcze, 1740. a. bl. 368.
ALBERTHOMA (GERHARb), Predikant te Appingadam
wlerdt aldaar geboien den 29 meij 1669, zijn vader was E24GEL3.ERT ALBERTHOMA en zijne moeder ANNA biRISTOPHORI
nit een eerbaar geflagt te rek.elenburg gei'proten. Dc trivial&
fcholen in zijn vaderftad doergelopen hebberide, bezogt hij do
kogefchool te Groithzgen, alwaar hij het onderwijs van J. MENSINGA en J. BRAUNILIS beneve.-s Meer andere berocmde mannen genoot. ten genoegzame. n voorraad kundigheden opgedaan hebbende, wiercit hij del 27 junij 1693 tot t:andidaat
aangenomen; en na omtrent vijf jaren aan de markt gailaan to
fiebben, te Appingadam beroepen, alwaar hij tot zijn einde toe
met veal vlijt het dienstwerk van zijnen Goddelijken Meester
heeft uitgeoeffend, zijnde overleden den 17 o&ober 1739 in
den ooderdom van ruim 70 jaren. Ilij is gehuwd geweest aan
G. C. BALDRINGA , nit een zeer geagt genagt in Appingadain
gefproten, waar bij hij agt kinderen heeft verwekt, lien hij
alle heeft overleefd.
Men vindt van GERHARD getuigd, dat hij in de dagelijkfe
verkering, zeer vriendelijk, beleefd en gemeenzaam was; in
den H. dienst, zeer ijverig, ernflig en onvermoeid, zo
prediken, gewone en buitengewone huisbezoekingen , als in
kategiferen , hebbende tot op 't laatfle van zijn level) nog vijf
Imiskategifatien in de week gehouden, zo dat geen wonder is;
dat zijn overlijden met een treurig aandenkeh words gedagf.
1?oekz., 1739. b. bl. 699-704.
ALBERTHOMA (ROBBERT), Predikant te Groningen
een broader van ALBERT, is in 1691 in gemelde flad geboren.
Ilij is na zijnen akademilchen loop voleindigt te
ens::
a.+era Predikant geweest te Eelde in het landlOip
Bred-
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Drenthe, en heeft vervolgens 49 jaren in zijn vaderlijke clad,
het Euangelie met ongemenen lof en tot merkelijken zegett
verkondigd; als wen twee jaren rust genoten hebbende, is hij
na een kortftQndige ziekte en langzaam verval van krag,en,
op den 12 januarij 1772, in den hogen ouderdom van ruiin
81 jaren , den weg van alle vleefche gegaan. Het is gemakke,
lijk te bcgrijpen , dat de dood van deze brave Leraar met hete
tranen werdt befchreid; want hij heeft door zijn eerli j k
alter, vriendelijke en gezellige verkering , liefdadigheid , en
nauwkeurige waarneming van de onderfcheidene pligten tot zijn
dlenstwerk behorende , niet alleen de harten van groot en
klein , rijk en arm tot zig gclokt; maar daar te onderzeekende en weetgrage Bijbeleeffenaars ten duurflen aan zig
verpligt, door het u:tgcven van zijne Verlifaring cber be beibe
Plopijeten ELIA en ELIZA en nog nicer andere werken,
zijnen naam in zegening tot het nageflagt zullen overbrenBoekz., 1779.
en.
bl. 123 , 124.
ALBERTHOMA (SICCO GERHARD), Predikant te Lut:tclbert in Groningeriand, een zoop van ALBERT, is geboren in
1690, hij heeft gedurende 28 jaren, vlijtig en getrouw het
Euangelie bij genoemde gemeente bediend; waar na hij op den
26 meij 1746, in den ouderdom van ruim 56 jaren is overle•
den. – Boekz., 1746. b. bl. 253,
ALBERTI (JOHANNES) , geboren in 1698 te Alen in
',Drenthe, is Hoogleraar in de Godgeleertheid en Griekfche taal
geweest te Leijden. Hij was. een zeer geleerd man , en heeft
in 't licht gegeven , Obfervationes facras in Novum Testament:1m, Leidce 8vo. Ook HESYCHII Lexicon Grcecum , met zijne
tantekeningen, 't welk in groot folio gedrukt, het I. Deel in.
3746 te Leijden is uitgegeven; doch het II. Deel, bij des Hoogleraars dood welke in 1762 voorviel, niet afgewerkt zijnde,
is vervolgens in 1766, door den geleerden DAV. RHUNICENIUS'
in 't licht gegeven. – G. STOLLE ad HEUMANNUM, pag.
530. Nova erudita Europa, Part. XIV. p. 281--289. & Party
XVIII. p. 477-479. DANilD RHUNIUNIUS V. C. in Prwfatione
ad.
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ad TOMAS II. Hogjchii. p. I. C.
VI. p. 3 87. Anaiee. p. 722.

SAXI

Onornast. litter. Par&

ALBERTUS (Mr. ADRIANUS), wierdt in het jaar 1474
Ef eken van de Hofkapelle in 's Hage , ingevolge getuigenis
van HEIMRICHMS die hem noemt Decanus Hagenfis, en zijiien lof grotelijks uitbazuint, hem als bijzonder kundig in de
geestelijke rechten, aanprijzende. – G. DUALBAR
leaa. Tom. I. pag. 428.
ALBINUS (BERNARD), was een der beroemdfie mannen
van zijnen tijd die de Geneeskunde uitoefFeide, en v._rmaard
cinder de Hoog'eraren van de Leye Hogeichool. Hij zag het
eerfte levenslicht te Desfau op den 7 j gnuarii 1653 , in weike Itad zijn vader CHRISTOPHORUS ALBINUS Burgemeester was.
Zn zwak als in zijne eerfle jeugd zijn lighaamsgeftalte was,
20 verheven waren zijne zielsvermogens. Zijn vader beiloot
hierom , door bekwaine mannen, hem in zijn huis te doen onderwijzen , en , tot meerder kragten gekomen , naar de fchool
te Desfau te zendon. Van daar volgdc hij zijnen leermeester
HENDRIK ALLERS naar Bremen, alwaar hij zig in de wijsbegeerte en natuurkunde oeffende. Van Bremen vertrok hij naar
Leijden, en genoot aldaar het geneeskundig onderwijs van DRE..
LINCOURT, KRANEN en SCHAGT , wien hij vervolgens in grootheld evenaarde. In 1676 keerde hij naar Desfau to rug, en
deed vervolgens ene reize door de Nederlanden, Braband en
Frank.rijk , alwaar hij een' groten fchat van geleerdheid opzarnelde , en over Lotharingen in Duitschla qd te rug keerde. In
x68o werdt hij te Frankfort aan den Oder, tot Hoogleraar
tie Geneeskunde beroepen , in het volgende jaar aldaar tot
fads Doktor aangeiteld , en vervolgcns tot Lijfarts en Geheimraad van den Keurvorst van Brandenburg. Dit ambt tot in
3r688, wanneer die Vorst ftierf,bekleed hebbende, aanvaardde hij op nieuw de Hoogieraars ftc,e1 te Frankfort. In 1694,
werdt hem door (12 Beflierers van Groningen.s- Akademie, de
waardigheid van provintie-Doktor en Hoogleraar in de Gemeeskonst, a:angeboden op ene jaarlijkfe wedde van 1200 gut.
dens;
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(lens; loch , op aanhoudend verzoek des toenmaligen Keurvorse
van Brandenburg , iloeg hij dit aanbod af, en werdt da\ar voor,
van den Keurvorst, vervolgens Koning van Pruisfen, rijkelijk:
befchonken. Naderhand egter, behaagde het lien Vorst, op
he, ernilig verzoek van den Grave VAN WASSENAAR als Curator van Leiden FIogerchool, ALBINUS vrijheid te geven, om
benevens zijn huisgezin naar Holla72d te vertiekken, befchen
kende hem bij die gelegenheid, met een gouden penning, verierd met 's Konings beeldtenis. In het jaar 1702 aanvaardde
hij te Leijden , met ene openbare redevoering zijnen post,
hij aldaar, gedurende den tijd van r9 jaren, met alien
lof beldeed heeft. In 1696, hadt hij zig in den egt begeven
met SUSANNA KATHARINA, dogter van THOMAS SIGFRIED RINGS ,
Hoogleraar in de Rechten te Frankfort aan den Oder. Dit ha.
welijk wierdt gezegend, met elf kinderen , vier zonen en zevel
dogters. Een zijner 2011C11 was BERNARD SIGFRIED ALBINUS,
merle gewoon Hoogleraar in de Ge']eeskonst. te Loijden, en CCU
andere zoon , buitengewoon Hoogleraar in die zelvde wetenfchap
te Utrecht. Hij ftierf op den 7 fepember 1721, oud zijnde
68 jaren en 8 maanden. Onder 's mans fclariften munten
de Corpusculis in fanguine contentis ; de Tarantzdce mira; de Sa(To Freffenwaldenfium forte.
FIERm. BOERH , Oratio
de vita & obitu B. ALBINI.
ALBINUS (BERNARD SIGEFRIED) , Hoogleraar in de
Genees- en Ontleedlumde te Leijden, zoon van den voorgaanden , is in het jaar 1697 te Frankfort aan den Oder geboren;
heeft te Leijden, onder zijnen varier, en andere voorname
Hoogleraren zig met ene onbegrijpelijke vlijt in allerleije konlien en wetenfchappen , die maar enigzints betrekking tot de
mcdecijnen hebben , geoeffend, en is ook in zijne profesiie een
der grootfte mannen van zijnen tijd geworden; muntende
zonderheid nit, in de ontleedkunde. In 1719, nog ilegts 22
jaren oud, aanvaarde hij het Profesforaat in de mcdecijnen en
anatomic, aan de Hogefchool te Leijden, met ene Oratie , de
"'Inatome comii-arata ; en gantsch Europa weet, tot Welk een
hogen roem, zijnen naam gefleigert is. Wat hij verder heeft
rye..

tgALBLAS. (JOHAN 17 41,i) (WILLEM.
gerchreven, en 1,velke aanzienlijke fomme hij heefc bef1eez,
tot bet famenffellen, tekenen en in plaat brengen van zijne
dinatomiffche Tafelen , die o' erheerlijk zijn uitgevoerd , is ten
overvIcele genoeg bekend. Hij is te Lein overleden, den
9 feptember 1770. Ook heeft men een fchoon portrait yan
hem, door A. HOUBRAAKEN vervaardigd. De uitmuntende verzameling der ontleedkundige bereidze's van dezen wijdvermaar.
den Hoogleraar, die in dit y ak met zo veel lofs de voetilap.
pen van den konstrijlien FRED. RUTSCH drukte, en Vender tacit,
is bij oiTenbare voor een hogen prijs aangekogt door
de bezorgcrs der Leijdfche Hogeicilool , thans vei ftrekkende
om de gedagtenis diens ontleedkundigen op de beste wijze
levendig te houden, en tot een belt ndig nut te verfirekken
aan de beoeffenaren dozer zo verre gebrate wetenichap.
C. SAXT, 012017Z. litter. Pars VI. p. 3-)6. Vad. Hifi XXIV.
D. bl. 243. N. Miler!. griarb. 1770. bi. 123. 1771. 1)1, 1129,
ALBINUS, zie ALCUINUS.
ALBLAS (JOHAN VAN), tat een oud adelijk Nedei lands
geflagt gelp:oten, leeide in 1273; want men vindt opgetebend, dat in genoemden jaar, JOHAN VAN ALDENBURG en
GERRIT VAN DER MERIVEDE zijnen OOM ; en in 1279 eilea
EVERDYK Voogden over hem waren. In 1288 ontving hij
van 't Kapittel van St. Marie te Utrecidt , de tien,:en in Alblas ,
die zijn' vader mede hadc bezeten. In 1311, ncemt hij GYS.
BERT VAN NYENEODE knape, zijnen zwager, en zegeit met
denzelven. Bij zijne ongenoemde vrouw, liet hij twee kin.
deren na. - ABR. FERWERDA, Gen. Wapenboek 2 x785.
1. Dee'.
ALBLAS JANSZ. (WILLEM VAN), Ambagtsheer van de
4j1, Dubbeldam en St. Aiztlionis-pclder ; was in 't jaar 1484
Schepen te Dordrecht, en in 1494, Burgeweester der Cemeen.
te van genoemde flad, en toen hij in r502 voor de twcedemaa1 met die waardigheid wierdtbekleed , is hij kort na zkine
2anftelling door N. VAN DER DOES, :ester, op ilraat nabij
St. 7acobs Gasthuis, doorfteken. Deze gaf voor, dat de Bur-19'
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...gemeester hem een r echtsvordering had doen verliezen ; en dat
die ook tragtte ten Hove , daar het gebragt was, het zelvde
te te breng...n. 1-Tier over gevangen en ontordend ziinde
werdt hij y our 't StaciL:is met den zwaarde geregt. Deze
WILLEm VAN ALaLAS , was gehuwd aan MARIA , Here WILLEM VAN DRENKWAARTS dogter, bij Wien hij twaalf kindereft
verwekte. - M. BALEN
Van Dordrecht. bl. 8o5.
ALBRUG (KRISPINUS vAN) , vindt men gemeld op de
lijst der ondertekenaars van bet Veibond der Edelen , en dat
,zoo Guldens met zijn perfoon , tot voorftand daar van heeft
beloofd. - WAG. Val. 11:g. VI. D. bl. 255.
ALCKEMADE, zie ALKEMADE.
ALCMAIR (Mr. HENRICK 'VAN) , was in het jaar 1477
Raad van DAVID VAN BOURGONDIEN , Bisfchop van Utrecht,
20 als blijkt skit een 131akaat-celulle van dien Keikvocgd, van.
den 28 julij deszelven jaars, waar bij hij, bciicvens zevell
anciele gelast werdt , buiten de ftad Utrect te, blijven
ter tijd toe, dat de Bisfchop de zaak zou hebben oncierzogt,
hunne ballingfchap duurde tot in 1481, als wanneer zij alle,
uitgezonder_l zekeren WILLEM DE VOS, vrijheid bekwamen
om weder in de clad te komen. - K. BURMAN, Utr.
yaarb. III. D. bl. 184. 474.
ALCUINUS (FLACCUS) cf ALBINUS, ' een Brit van ge•
boorte, leefde omtrent 't jaar 769, was de leermeester van
KAREL DEN GROOTEN , en OM zijne braafheid en christelijke
deugden, in grote achting ten Hove. Onder anderen gaf 114
hier van geen onduidelijke blijkcn, toen hij aan enen Bisfchop
fthreef, die onder de Saxers of Friezem, of andere nieu-wbekeerden , ging preMen : „ Zijt can Leraar des geloofs, geen
„ afperfer van tienden; teat behceft men, den onwetenden
„ can juk op te leg,gen, Welk' nosh wij nosh onze broa.lerg
,, hebben kunnen dragen?" ALCUINI Epift. VII. aped MABILLON. Vet. Anal. pag. 400: Van nog hartelijker taal maakt
gebruik, in coca brief aan Koning KAREL zelven, niet land;
1) e a

;t3

(Sipt)

PA de tiekOringe der Saxers gefchreven: „ Uwe godsvtugt
rgivgge wijslijk," fchrijft
,, of men dezen woesten
„ kn in het begin hun's geloofs, de last der tienden behoro
„ OlD to leggen, dezelven van huis tot huis invorderende. Heb't is waar
ben de Apostelen colt tienden gevorderd ?
y , daar kornt vrugt van cle tienden, maar is 't niet beter, die
vnigt dari het geloof te verliezen? Wij, die in den chris;, teNken godsdienst geboren en opgevoed zijn, gedogen nau-w.dat ohs goed vertiend worde. Hoe veel bezwaarlijker
„
17.1oet het dan dezen zwakgelovigen, kinderlijken en vasthou,, dentleri luiden valien ? als bun geloof wat fterker is , moet
Oki1 bun eerst zulke lastige geboden oplegc;en." ALBIN' fti
Epyl. L aped DU CrIESNE , Toni. II. pag. 668.
no ;r :la 't is niet waarfchijnlijk, dat doze vertogen veel tenzufleu uitgewerkt hebben. Inners hadt PIPYN reeds voorheen al 1)ij zekere gelegenbeid, aan LuLLus, Bisfchop van
Mentz, gefchreven; „ bevel uit onzen naana, dat elk wie
willig of onwillig, tienden geve." Epift.
hi)
inter BONIFAC, XCVI. pag. 131. Doze ALCUINUS is een geleeci man geweest,- ervaren in de theologie, wijsbeeerte en
re:LecrImpde, hij ftierf in het jaar 804. C. FABRICII
N. Lad, Med. act. Tom. T. p. i33--138. LEYSERI Hifi-,
P,,etar. Med. ay!. p. 214--218. J. G. HAGENBUCHII, ()ratio Care-L r.t."urici 1763. 4to. p. 9--12. Jo. GU1L. BERGERCS , do
uditicn Saxonis Carolini. Witeberg. 1741. §. V. p. 6. C. SAxI
Onomast. literal.. Pars II. p. 88--go.
ALDEGONDE (Sint), is de naam van ene Maagd in Hevegoviven, welke in de zevende eeuw leefde, en naderhand als.
ene I-Teilige in de Roomfe kerk is gevierd. Zij was de dogter
-van WALDERT , een Vorst vermaagichapt aan de Frankile Koningen, en hare moeder was BARTILDA genaamd. Zij worth
in 't jaar 630 in Henegoziwen geboren, afkerig van het buwelijk, nam zij in 66i het geestelijk gewaad aan, uit handen
'van A MANI) Bisfchop van Maastricht. Naderhand reisde zij
ralr Maubeuge , fligtte aldaar een klooster, waar in zij vele
iNorit,en verzameide, en flierf in een flour van heiligheid, den
,30
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30 januarij 684, welke dag, tot har nagedagtenis nog gevierd
HEUGEBAUD, Leven van Sint ALDEGONDE.
worth.

ALDEGONDE (ST.), is de naam van een zeer oud ell
luisterrijk geflagt van Graavlijhen aa7,d, te St. Over' in Artois,
welk gra,,vfchap een gedeeite van die clad met de burggraavfchappen van Wisque en Acquin, daar bij ge'egen, Ile- yens dc
burggraavfchappen en baronni;en van Noirkarnrs , Trinclasque
en andere doipen in zig bevat. De Ekren nit dit Geflagt
liebben de luisterrijkil ambten in Nederland bekiced, en zig
aL?:aar aan de aanzioniijkile familien vermaagichapt. Ons belick niet toelaterde om 'er meer van te zeggen, wijzen wij
den weetgierigeii Iezer, Naar het Vaderlancisch Woordenboek van
J. Koic , daar men ene vrij w)liedige befchrijving, van deze
aanzienlijice famine zal aantreffen.
ALDEGONDE (JAN vAN ST.), Deer van nolo*, oudfte
broeder van FILIPS , was mede een onclertekenaar van het Verbond der Edelen, in 1565. WAGEN. /'ad. 1-17,11. VI. D.
bl. 125.
ALDEGONDE (FILIP VAN MAR1'TIX, Heer van ST.),
als ook van Westfouburg en Toinvinck. in Zeeland; werdt geboxen to Brusfel , in 1538. Zijn vader was JACOB VAN MARNIX,
Hear van nouloule , BucLigen -en St. Aldegoude, en oak Ceti
Nederlander ; doch zijne moeder, MARGARETA VAN EMMERI.
COURT was nit Moog-Bourgondie , immers ten aanziene van
Karen vader oirfprongkelijk; want betreffende hare moeder,
deze hadt hare afkomst nit het adelijk Hollandfe geflagt van
SPANGEN , reeds als zodanig bekend ten jare 1190. zijne gc.
leerdheid ftrekt ten waarborge, dat hij zig van der jeugd af
aan, zeer vlijtig op de beoeffen.irg der talen en wetenfchap.
pen heeft tcegelegd, en wel inzonderheid op de regtskuncie.
Ook was bij hem al vroegtijdig den p rond tot de kennis der Golgeleerdheid, met aankle ,,,, ing van den Ilervorrnden
godsdiensL, zijnde hij zelvs te Genere door den ;-,Troten CAL
VYN daar in onderwezen. De loop van zijne letteroeffenin.
hij cmtrent zijo 22fle jaar
gen voleindigd hebbende,
van
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va,n de Ceneevfe flogerchool, en this iii T 56o bid de zijnen,
It rug gekomen te zijn, en at aanflonds met ene bijzondere
verkeerd te hebben, omtrent de aangclegenhe..
di vt Kerk en Staat. Al vroeg toch ftraalde in hem door,
0)6, ongeveinsde iicfde voor- en aank:eving aan het belang
dee Kerke, blijkens zijnen opwekkenden brief in den jars
uit L tiverpen aan PETRUS DELENUS Leraar der hervormde necielduide gemc/nte te Louden gefareven. Deze
geziladheid, maztkte hem wet dra bekend bij de welrnelcAden, zo dat hij vervolgens hoe jong ook van jaren, werdt
toc.!0-!aten. tot hunne geheimile raaciplegingen; nit dien hoofde uoonde hij de Kerkelijkc vergadering bij, die in 't begi
an melj 1566, te Antwerpen in Iliac gehouden werdt , wear
ii men overleg maakte en dodel'ijk befloot, om de predika.
tied niet rimer in 't h:timelijk gelijk tot nog toe gcfchiedc
WP,s, maar in 't opea?aar to veirigten. De eerfFe naanakunki :gc; en meer/openbore dtiad egt,tr, weke wij van MARNIx
on:mon..,n, was het: opffelicn on tekenen van het Compronzis,
Of Let Verbond dci Ne-lerian6re El:el , in de herfst van het
e,renvoorgaande jeer van 1565. Men behoeft zig (Ins niet
to verwondertm, dat hij een onderwerp werdt van de hevigq
vervolgingen door de Spaanfe
aangeregt tegens
Llijdcrs van enen Godsdienst, waar van hj eon ark
laor en you;11.ander was, en daar te boven, nog de burger*
ko vriTheid met al zijn magt berchermde; doch (1.t maakte
let veer hero en vele anderen noodzakclijk, zijn vaderland
voor On gee tijd te veilaten, en ene wijkplaats te zoeken
daar hij koste wonen, zonder gevaar te lopen, in de
headen van die bloeddorilige ijveraars te vervallen. Hij
Fultz,
koos bier tee in don beginne met regt de
daar hij
niet &leen Lie veriang(le beraerming vondt, moor ook zijne
1:1±wea.nheid, hem den aanzienlijken tijc ,..:1 van .1.C.c,'Ikelijkeri
Co.!-Ieimraa.d. verwierf.
Van den jare 1567 tot Is7i, is do gerchiedenis. van MAR.
ix zijn 'even het allerduisterfle, ci geen wonder; thans tee:
dots vc-ke'::ende en von pleats tot plaats. omzwervende, moes-
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zijn vader,
ten zijn perfoon en bedrijven min bekend zijn
land zelve. In genoemden tusfentijd toch , was hij dan
'net andere ballingen te Embden onderfteunde de verttroi,
jelingen aldaar met ra.ad cn daad; reisde in 1568 na y 747,?vil
ter bijwoning van de vergadering der Kerken die onder "t bmi.;
zaten, ZO in als buiten Nederland, en ondertekende met nog
ruim 5o andere leden , derzelver handelingen en be:luiten;
dan weder beyond hij zig te Keulen , uit welke laatfte plaatt;'
bij in 1569 ebn nitnemenden liefLirfief fchreef aan
meente te Embden , waar van de gedagtenis in zijn geheel be.
waard door E. MEINERS , in zijn Oostfr. Kerkel. GefchiedeMIS, I D. bi. 420.
Het duurde egter niet lang, of ALDEGOND .E vell'ebeen we*
der op het Staatstoneel ; op de eerfle vergadering name.i.jk
der Staten van Holland, nit de afgevallene fieden te Dffd-,
milt den 15 augustus 1572 bijeen gekomen, werdt hi met
behoorlijke geloofsbrieven van 's Prinien Iwge afgezonden , en
deedt daar in deszelvs na-am zulk een kragtig voorflel. omtwrit
de tegenwoordige belangen van het Land , dat dezen daar
aanflonds, en wel eenparig, den Prins voor Gouverneur
neraal en Stadhouder des Konings, over Holland , Zeeland
Westfriesland en Utrecht eikenden , bij handtasting aan ALDE'
CONDE belovende, den voorfchr. Prins als zodanig getrouwe
lijk te zullen bijitaan, verbindende deze zig ook door ALDI-L1
G0NDa met cede tot dien gewigtigen post. Kort daar op
den 8fte namelijk van december; begaf hij zig ook binner4
Haarlem , even voor deszeivs belegering, huisvestte aldaar
den vermaarden MargetTICCSter PIETER KIES en verzogt
wegen de Staten en den ni ps aan de leden der find en fault',
terVi , om nit hoofde van den aanflaanden hood , de Wet IA
veranderen , geiijk ook tot groot genGegcn van het weidenLendfle gedeelte der burgerij, op den .12, daar aan volgeodtt
gebetirde.
In het zelvde jaar nog, werdt h1 door den Prins tot rev‘ii
hebber over Delft, Rotterdam en Schiedam aangefEeld, In 13,13;t:
belazrtigen van dezen post, 1-,ad hi one ontinotgjDz d ie ilne
3
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weldenkenden in den land deed treuren, el den Prins w ens
lieveling hij was , inzonderheid ter harte ging ; viel namelijk bij de verdediging van de Ileac fchans to
Buis, die hij ingenomen hack, in handen der Spanjaarden , the
hem als Mime gevangene naar Utrecht op het kasteel Vredenburg , voerden.
gaf fpoedig blijken van het belanz,
dat
in hem ffelde, met aan SONOI te fchrijven, dat hij eveneens met den ge-,-angenen Grave VAN Bossy incest handelen, als de vijand met ST. ALDEGONDE. llij zat een
men tijd te Utrecht , tot dat in 't jaar 1574, de overgave van
illidcielburg en het edelmeedig gedrag van den bra :en MAN..'
DRAGON, hem tot mickleicn van on,flaking tilt zijne gevangenis
verarekte. In 't voor jaar van 1575, deed hij coo refze naar
Heidelberg en elders in, om aldaar Bedienaars deswoords en Hoogleraars der goede kunilen, op te zoeken. Dus
was hij telkens en aan ails kanten nuttig, y our Staat en voor
Kerk , door can toeing op de bezorging van de eeifle Hogefchool die 'er in ons varlet land opgerig,t werdt, en bij 't afrollen der jaren, zo vele cieftige inannen voor den Gcdsdienst
en den Burgerftaat uitgeleverd heeft.
De afgebrokene Vredehandel werdt oak in dit jaar 1575 te
Breda hervat, en ALDEGONDE bevondt zig wegens 's lands
Edelen, under ere Gernagtigden daar toe, loch daar doze ondernemng r ook vrugteloos afliep, wierden de Staten in die benauwde tijden genoeddrongen , om van alle kanten help te
zoeken. Tot bereiking van dat doel, zondt de Prins Jumus
en ALDEGONDE naar Frankrijk , ten erode te beproeven , of
men daar enigen hulp Z011 kunnen verwerven. Schoon dit
oogmerk niet bereikt werdt, was de reize egter van die nitwerking, dat de Engeliche Koningin daar door tot andere gedagten werdt gebragt, en de handeling in hear rijk op nieuw
deeds aanvangen; ALDEGONDE werdt wederorn tot hoofd- van
het gezantfchap benoemd, die aan ELISABETH, rids even
kragtdadigen bijitand verlenende, order voorwaarden nailer te
berainen, cle opperheerfchappij aanbood. Maar dot werdt van
Oc.- hand Lewtze .ii, en dus wendden de Staten andermlal. het
00;
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oog naar Frankrijk. ALDEGONDE in i06 in Ti011anci `te hi8
heerd, bevondt zig in het volgende jaar met R3tHoVE1 Pk
Ge:ldfche onlusten. Meer eere bchaalde hij in 15 - 8, door
gezantIchap op den rijksdag td Worms als hoofd Vah 420
bezending, die ondernomen was om de genegenheid
fe Vorften te winnen, deedt_ hij aldadr op den
meij
allervoortreffelijke redevoeriiig in de latijnit taal waar lb hij
met levendige verwen , de ellenden afmaalde, Welke dd M;
derlanders , onder het drukkend beitier van ALVA 3, REQUEW.0
en Don JAN geleden had len. Dech dit verkreeg geen atl(t4p
gevolg, dan dat de Stenden een befluit namen om huntiOn
vlijt ter bemiddeling van den vrede, op nieuw t beftedeil
en dat zijne Redevoering in 't licht gegeven, en door den
i\Tederlandfen digter BAPTISTA HOWERT , in digtmaat
bragt, en gedrukt werdt. Stekte hem dit tot eere , niet
der verdiende hij lof, wegens zijne gematigde begrippen
het iluk van den Godsdienst. Elk kundig lezer, is het orideifcheid der ilaatkundige en godsdienflige begrippen van.
LEM DEN I , bekend , en hoe lofwaardig die Vorst , ten aai3zidn van de laatfte, omtrent de Doopsgezindtm gedagt en gd.
handeld heeft; niet minder is het bekend, dat ALDEGONDE'S
gevoelen met dat van ORANJE y olk' men 1.,,eftrookt heeft,
dat hij dien Prins den woeligen aart van fommige Geestelii.
ken, in een lang gerprek, heeft voorgehouden en aang,edrongen ; ja uit een' brief over dat onderwerp gerchreven , nail
CASPARUS HEIDANus, blijkt, hoe verre ORANJE'S en ALDEGO8DE'S verdraagzame begrippen van dc hunne verfchilden. Met
dit al, was -hij daaiom niet minder getrouw aan de belangen
van den Staat en van den Godsdienst; waar van hij onder an.
deren blijken gaf, met den fpoed dien hij maakte, om op 4re reizen de Staten te berigten, wegens de ontdekking, cliz
bij gedaan bath, met opzigt tot den aanflag die Don JAN
vow.- hadt, OM zig van Amfieldam =ester te maker).
Na dat 's lands Vaderen het befluit hadden genomen,, oh!
den Koning van Spanje af te zweren, en aan .ALENcox .11,7,rt;_cy,
van Anijou ode befcherining der landen op te dIv!r,
I4
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MARNIX wederoni een der voornaamiten , aan wien de uitvoesing van dit belluit, in 1580 wierdt toevertroiiwd. Tien jaTen later , nainelijk in 159o, bekleedde hij op nieuw de waardigheid van Gezant der algemene Staten , aan 't Remiche Hof;
en, bij zijne te rugkomst van daar, werden hem 800 1 .onden toegelegd . , voor het gene hij wegens de aeterffailen van
zi:I ne wedde , tot den jare 1582 te vorderen hadt. In 1594.
werdt ,hij, door de algemene Staten , op ene wedde van 24oa
Guldens en 300 Guldens voor huishuur, aargefteld, oil den
Bijbel uit het hebreeuwsch op nieuw te vertalen; doch met
zijnen dood , die te Leijden, alwaar hij zig met 'er woon gcvestigd hadt, voorviel op den 15 december van het jaar 1598,
is deze arbeid blijven fieken , daar hij reeds een geruimen
tijd aan gerpild hadt.
Met alle regt, worth ALDEGONDE voor een der grootfle
mannen en verhevenfie verflanden gehouden , welke de zestiende ecuw voortbragt. Vele mannen van een uitilekend
vernuft , waren zijne vrienden ; doch de nijd , die doorgaans
de beste en deugdzaamile menfchen aangrijnst , hadt hem ook
vele vijanden verwekt ; dan de gruwelijke lasteringen door
fommigen dezer, hem even fnood als onverdiend aangetijgd,
inzonderheid in een vuil naamloos gelchrift, waar in hij op
ene godtergende wijze wordt uitgemaakt en als even fnoodaard afgefchilderd, heeft hij mannelijk en op ene gantsch voldoende wijze wederlegd, in ene verhandeling ten tijtel vocrende: enticbtabinelic 12cfleib 4ntWoo;bifiticr luti;e/ boor PHILIPS VAN MARNIX, ere ban St. Aldegonde, op am 5,,rt!nip=
fcb;ift/ uitgegctlen in ;tin afive7sn/ ;anticr name bc,0 Autheurs
cube Drukkers, boo; cm ;cher 13;mcc§t / fig cictertflic ben maul
ban een Duitsch Edelman, en nocuicube fpn licierFtb Zocrl
hen Prefervatief of Tegengift, enz. in 't Itwitt bc cerc her
ctileftliwn Wcia7. tg; /
Liam / cube ti,c§ ampt bc
tuafin gefmabct; tocgcfcfmcben aan be Perm'-‘3taten Oetieracii
en;. uI et ftan,Och obermet/ boo? II. Z. / ct te
aliben bij JAN PAEDTS , Ao. 1597. in 8vo., groot 139 bladz.
vindt men
Van flit werkie,
buiteneineen zeldzaam
cell
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een aldervoldoenendst uittrelczel, in het Vaderlandsch Woordenboek van JAC. KOK , II. D. 532-545. Omtrent ter zelver t.ijd , dat hij zo onverdiend in zijn eer en goe:len imam
werdt aangetast, halt hij het verdriet zijne huisvrouw te verliezen; 't Welk hij in een brief, aan een' zijner goede vrienden van den 4 april 1586 aanmerkte, ,, als het alierzwaarlie
0, kruis en finerte van alien ;" ,, niettemin (fchreef hij) hebbe
ik geleerd, mij in GODS handen en in zijnen vacicriijken
„ wille over te geven , verwag.ende met geduld en ;ankmoe„ digheid, dat het Hem gelieve, mij ook van dezen band des
„ zondigen lighaams te ontbinden, en de vrugt zijner belofte„ nisfen to doen geneten.”
Ons befiek laat Diet toe, een menigte andere gebeurtenisfen , waar in zijn vadedandskIver en godsvrugt zo luisterrijk
te piaatzen; alleen zullen wij ten flotte van slit
Artikel, nog een bekorte fchets van 's mans karakter en zielsUoedanigheden mededelen. Hi.) 'was godvrugtig, erg ijverig in.
zijne aangenomene godsdienflige gevoelens , doch teens verdraagzaam ten aanzien van die g,enen, weike daar in met
Item verfchilden; mecledogend van aart, helde hij over, tot
liet plegen van liefledaden; nedrig was hi] in voorfp,..,ed, met
geduid en gelatendheld ver ist hij rampen te verduren ; zirte
dienften aan het vaderland bewezen , in de bijzonciere
kingen waar In hij als Nrijgsoverfle en Gezant is geplaatst geweest, ftrekken tot waarborge, dat hij dapper was , en een
fijn vernuft en oirdeel beg at. Om kort te gaan; hij was cell
braaf, deugdzaarn mensch; een wel onderlegcl Staatsman ;
bedreven en fchrander Rechtsgeleerde ; een, eivaren Theologant, een groot Taalkundige , en in den tijd pen onF,e1:_-.1-;ki,
gen Richter, ja fomtijds zeirs zeer geestig. Om gene op telling
te doen van zijne Godgeleerde Schriften, waar in ene verlievene en gegronde ze]ekunde doorftraalt, behoeft men flegt9
ten proeve aan, te voeien zijne beriirning van de Pfalnien , door
hem uit het hebree.rwsch vertaald, en zijn tocinfrilic
hcqf/ bewijst zijne bekwaamheid in de konst van geestIg fchert.
dell.Dit werkje gai hii uit in 1571, en dreeg Let op, aane
I5
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voornaamfte Inquifiteuien in de Nederlanden; ook nog een ander werkje getijteld: ceafcreci qtr fIcligion0 hct
welk om de vrolijke en grappige verteilingen waar Maio
bet opgevuld is, van het gernene yolk met gretigile,icl wierdt
ontvangen en gelezen; ook wil men , dat de zaak der ROOMSChgezinden daar door gem gerinp afbrcuk leedt. Men getuigd
verders van hem, dat Jij groot verinaak vondt in het dansfen,
en zig gaarne met die uitfpanning verlustigde ; ook heeft
getragt deze lighaamsoeffening, als niet onbefiaanbaar met de
pligten van een goad Christen , te verdedigen, SCALIGER , in Scaligeranis fccundis , voc. .111arnix. TOB. MAGTRI Eponintol. voc. Marnixius. Anisnadverf. Philo!. Part.
VIII. p. 136-,-138. J. F. FOPPENS Bib!. Belg. p. 1036-1033,
C. SAXI, Ononzast. liteiar. Pars IlL p. 466, 467. P. BAYLE,
Diaion. ed. de 1730. T. Art. "VIARNIX. VAN METERFN
Ned. Hill. in fol. bl. 86--93 en 240. HOOFT Nederl His/Ca
bl. 340. Bo p, , XXXVI. Bock, fol. 60-63. WAG. Pi!.
VI. D. bl. 123. 12 5- 377-379 . 412 . 451. 462. 469. 498.
VII. D. bl. '0. 29. 82. 83. 177. 203. 204. 398 . 472. 509.,
VIII. D. bl. 14. 15. 181. 182. 183. 354. IX. D. bl. 16-36.
j. -Leren van PHIL. VAN MARNIX , in 't Leven der NC-ii
tier?. DichterenF-))c. I. D. bl. 3. &c. JONA WILLEM TE 'WATER, Hill. van 't Verbond der* Edelen. I. D. bl. 56-58. Levensbeichr. van voornanie Nederl. Mannen en Vrouwen. IV. D.
bl. 128-136.
ALDEGRAAF (HENDRIX), een Schilder en konilig Plaatfnijder,, geboren te Westphalen in het jaar 1502. Ili) is eel]
leerling geweest van den vermaarden ALBERT DURER en beet
een' geruimen tijd , ook zijne laatfte levensjaren gefieten in de
grote ftad Soest , agt mijlen van Munjter gelegen; ook worden
nog in de kerken dier ftad, vele zijner kunflige werken en
fchilderijen gezien, inzonderheid in de oude kerk, in welke
cinder anderen een zeer fraaij gefchilderd autaarftuk wordt gevonden , verbeeldende een kersnagt. Niet weinige zijner
prenten zijn 'er in zwang, en worden bij de liefhebbers bewaard;
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vaard; Want hij was oolc. een kunftig Plaatfnijder, die 'net het
graveerijzer de portraiten van grote Vorifen, geleerde Manners
en anderen , in 't koper gebragt heeft; ook twemalen zijn eigen afbeeldzel, 't cen 1530 en 't ander 15;7 gelaarmeikt;
dat van JAN VAN LEYDEN , kOrtflOndigell en onwettigen honing van Mt:31.17er en van- KNIPPERDOLLING zeer fraaij
eartig bearbeid en behalven dezen , nog een men gte andeTen. Door de kunftige Lekening zijner prenten, en het wel
behandelen van de naakten, vicemcle kleiingen en zuivere
fnede, verkreeg ALDEGRAAF veel aching; ook was hij onna,
volgbaar in zijne fchikkingen of ordinantien. De Sweedfe
Gezant SPIERING in 's Hage , kogt tot can hogen prijs een
boekje of verzameling van Too of daar omtrent blaadjens,
in welk deze vermaarde =ester zo vele tekeningen van
rijne hand gemaakt hadt. In een woord, onzen ALDEGR AM'
verdiend onder de klasire van voorname Schilders en Piaatfnijders ene rang te bekleden, en in ene lofiijke en fiecJs
durende gedagtenis te verbiljcen. Hij overleed binnen &est ,
en is aldaar op can fobere en geringe wijze begraven; cloth
cen Schilder van 411vIlliiller , voorrnaals veel met hem gen eisd
en verkeerd hebbende, die hem ook nu nog leveed dagt te
vinden en een vriendelijk bezoek bij hem of te leggen, heeft
op zijn graf een zark doen plaatzen, met deszelvs naam en
het teken, 't welk hij gewoon was op zijne prenten te merken. SANDRART, Acad. _pia. P. IL 1. V. MAN..
DER, Leven der Schilders , I. D. bl. Iso.
ALEID, zie ADELHEID.
ALEMANS (NIKLAAS) een geboren BruYelaar , was Cel)
ineesterlijk Miniatuurfchiider, afkomitig van zeer geringe orders , die dagelijks zo onenig leefden, vogten en tierden,
dat de jonge knaap zulks moede, op zijn twaalfde of dertiende
jaar het hazenpad koos, en in Italien belandde , alwaar hij te
Florence het geluk hadt , bij een biaaf olieverffchilder te geraken , die hem nit mededoren in huis Lam, en hem vadulijk
.1/1 de teken• en fchildeilionst ondiA:wees. 111‘.:r o r..innLie hi:
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yig met aanhouciende vlijt, twaalf jaron lang; nemende als totn
affcheid van zijn' weldcender, om elders zijn fortuin door het
Voortzeiten van de konst , te gaan beproeven. Te Rome ge4
raatte hij bij coeval in kennis met Cell overtreffclijk
die hem
bera wist over to haien, om aan do bcoefTening
v 9 L dO fchilderkonst in olieverf vaarwel te zeggcn, ten einde
nig met zj gantiche borst op het miniatuurichildoren toe te
, waar in hij ock een groot meester is ge ,Norden. HiJ
was cen tidgcnoot van den beroemden JAcoo CAm2o WEYERMAN, tve:17-,e verhaalt, te Brusfel naast zijn deur gewoond, en
in :;.•.i-neenzame verkering me,: hem geleefd te hebben; ook
liceft deze vein b:jzoT'derhe:'.eia betrekkelijic dezen fchilder, opgeekcnd , in zijn Leve,'2sbeich-rgv.;,ngen der Nederl:
D. N. 317-327.
Uc.
ALEN (JAN vAr) , icvaarfchijciijk te Amfieldam geboren,
ten minfLen heelt liLj van Z ; 1i \i'Oege jel_1{..,;(1 of, tot aan Ziillell
dood toe, wele ;n 't jaar 1698 voorviel , in die II:ad ge',yeend;
was een vaardig fchiider van linen, hennen en ander gevogeite , waar in hij de fchilderwijz2 van MELCHlOR IIONDEKOE'
TER Zo goestig en net, wr ist near te boctfen, flat g
- ine fluk
ken dikwils Voor HONDETCOETER ' 6 wcrien aangezien.
W AGrN. Befchi.?jving van AWieldam. XI. St. bI. 429, 430. A.
HOUBRAKEN , &howl,. der &killers Et c. III. D. bI. 320.
ALEN (Mr. P. VAN), heeft uitgegeven, ene Beichrijving van
de itad en landen van Kuik , in gefcbrift nagelaten door D.
PARENGET, in 4 Del= in 4to. gedrukt te AnDilelda7n in 1752.
ALENCON (FRANCOIS Da VALOIS, Efertog VAN), ook
flertog van Anjou, en broeder van HENDRIK DEN HI, Koning
van Frankrijk , heeft een al te aanzienlijke rol op Neerlands
Staatstoneel geipee4, om 'hier nit aan enige zijner voornaamfte handelingen die betrekking op onze Gemencbest hebben, te denken , en vervolgens kortelijk zijn karakter te fchet.
2en.

Toen de verfthillende pogingen in het jaar 1576, en verVolgens, ()In vrede met den Spailijaard te maken ) mislukten ,

t—

,Feelhr.

4fri. PV741,..;./rw(.1.5

ALENCON.' (FRANCOIS DE VALOIS, Hertog vAN) 14.1,
zag men met aandrang naar buitenlandfe hulp am; deze werdt
te vergeefs in Engeland men ram toen op nieuw zijn
toevlugt 1)4 Frankrijk. , en het_ gelk,kte, om den . 13 aupstus
1578 (1:1-1 ver:_rag met den Hertog van ALENCON to flint-en ,
waar bri nicer andere voolwaarden, bepaald ,,verLlt
, dat hij voor Befrhenner der NederlanciTh Vi.L:17;eid zon uitgeroe,-, Pen worded, mi.is op zijne kosten den Staten bijifaande,
„ met 10300 krijgsknegten en 2000 paarLn , chic maanc'ea
„ lalig; en zo de vrede dan nog net gefloten ware, al {.en„ hjk met 3000 knegten en sou ruiters." Tiler op verldaarde
den Hertog op den g feptember den oorlog ann Don JAN , en
veroverde enige fieden; dock ongenocen opgevat hebbende,
'dankte hij zijn lever af, en keerde naar Frankrir: te rug. Omtrent twee jaren later, namcntlijk op den 19 feptember 158o,
wc;:dt 'er op nieuw een vcrdrag mot hzin aangegaan, waar
bij hij tot Landsheer werdt aangefteld, en den 13 januari 1581
hem een Read tilt een-en-dertig perioner:, alle uit inboorlingen beflaa.nde, worth toegevoegd. Om ann de hem opgc).egdq
yoorwaardon to voldoen , kwam ALENCON den 16 augustus
op de Nederiandje grenzen, verzeld van eon Leger t it i0000
knegten en 4000 ruiters beilaande, behaiven nos enige benden , die in 's Konings foldije flonden. Hij opende zijne krijgs.,
bedrijven met het ontzet van KanierzUk , welke ;tad door PARMA ,
• omtrent eon naar belegerd gehouden, door hongersnood ,
op hut uiterfle was gobragt, ALENCON noodzaakte hem we!
dra het bcleg op te breken, en hij deedt toen zijne intrede in
de ftad, die, fchoon onder 't Keizerrijk behorende, m als
hared Here hulde dcedt, en zijnen cod ontving. Weinige daen na, dwong hij Cliaceau in Cambre 'is tot do overgave.
De Staten en do Prins VAN O R ANJE, maanden hem op 't zeerst
mall, om overwinningen voort to zetten, en het land van
Alois in to ninon ; dock hot was monite te vcrgecfs gefpild,
doordien ceo oatijdig gefchil onder de Franfche Lcgerhoofden,
die de eon na den anderen, weigerden, tegon den aannaderenden winter, dieper in 't land to trekken, hem noodzaakte zijn Leger tiit een -te doen gam , do vrijwilligen mar
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tuis, e a dc bezoldelingen, over Calais , Tangs de zeeftrand;
Haar Flaanderen zendende.
Intusfchen hadt ALENCON, terffond na 't felieden van zijn
leger, zig naar Eveland begevel, om zijn' aaLgevangene
vrijagie met ELIZABETH voort te zetten , en de bande:i van
zijn hLiweijk met (Fe Koninginne, in perfoon aan te binden.
Zo ver was hij bier in gevorderd, dat de Koningin hem, zo
naderhand verzekerde , in have brieven 31072 creur,, in pints
van Monfieur , dat. is Mijn hart , voor noemde. De
truwelijksvoorwaarden zelven waren reeds federt enigen tijd
ontworpen geweest. Ook werdt de Hertog, die van vericheitien' Areclerla:iders , en onder anderen van jusTiNus VAN NAS.
SAU, nat,turlijken zoen van Prins WILLEM DEN I, en van
IVIARNix VAN ST. ALDEGONDE vetzeld, op den I november
In Elgeland aangckomen was, met, groot be,vijs van hoogacherg, ten Hove ontvangcn, zo clat veien het huwelijk ais voltrokken aanmerkten. Hier to lance twijffelde men 'er niet
;Ian, zedert dat ALDECONDE aan den Prim-e, en deze waderom aan de bijzondere Staten , ender anderen 0.0.11 die van Holland , fe-rifterijk berigt bath, hoe het huwelijk tusichen de
Koningin en den, Hertoge, eindelijk op den 22 november gefloten was , hebbende ELIZABETH aan ALENCON, ten zei.vden
dage, even kostbaren ring op trouwe gegeven. De Staten
van Holland fleiden zelvs, op aanfcbiljving van den Prinfe
VAV ORANJE even openbaren dank- en vreugdedag in over
dit huwelijk, tegen c'en 13 december. Evenwel wisten enige
Engelfe Groten met name de Graav VAN LEICESTER, die de
jufferfchap op zijne hand hadt, door middel derze've, het ha,
welijk te breken, kort na dat het gemaakt fcheen. Zij via
nog dien zelvden dag, der Koninginne aan met fcbteijen en
jammeren, als of het met hare Majeffeit, het rijk en den godsdienst omgekomen ware, zo deze egt voortging: de Koningin
fcheen hie: door bewogen, en trok des anderendaag, in eery
geheim gefprek met ALENCON, haar gegeven woord te rug.

Sommigen willen, dat het huwelijk haar nimmer ernst geivecst zij, en dat zij den handel alieenlijk zo ver bad late
1c.41.
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komen, om Frankrilk met Spanje in oorlog te heipen, en A,.
LENCON in de Nederlanden, met te beteren fchijn te konnen ondei ffennen. Ook is men van gedag,ten, dat de Koning van
Frankrijk het huwelijk zijn's broeders niet clerk gezogt hadt,
hebbende hij gevorderd, dat het voltrokken werdt, eer hij
ee aanvallend en verdedigend verbond wilde fluiten met
ELIzABETn; (loch naar welke voorwaarde de Koninginne geene oren hadt. ALENCON was dan yeelligt, de enigrce die zijne verwagting te leur gefteld zag. De Hertog hieidt zig
ter na deze telearflelling nog in Engeir.nd op, tot den eerflea
februarij 1582 , wanneer hij de refs van daar aanving, door
de Koninginne bijgeleid tot Kantorberri toe, die hem venders
van enen aanzienlijken ficep Enigelle Groten , in Is oorlogfcheoen; verzellen deedt. Op den tienden, tradt hij te Viisfingen aan land, daar hem de Prins vAN ORANJE en vele andere Nederlandfe Heren, met ulthundige tekenen van blijdfchap
en eerbiedenis, vetwelkonJen. Des anderendaags deedt hij
z*.C.I ne intrede te 11,1,1delburg , bezag voorts de andere ftedetz
van Walcheren, en vertrok den i7den, met zrin talrijk gezelfchap in 54 fchepen naar Antwerpen ; alwaar hij twee dagen
later, op 't pragtigst ingehaald, en tot Hertoge van Braband
en Markgrave des Heil. Roomfen Rjks gehuldigd werdt; wordende hem bij deze plegtigheid, door de Prins VAN ORANjE,
den Hertogelijken mantel omha.ngen , en met den Hertogelij,
ken hoed gedekt. Vervolgens deedt de nieuwe Hertog zijne.
intrede in de flad, aan welke hij op den 22fien, nog enen
bijzonderen eed deedt. De Gemagtigden der andere Gewcsten, die van tijd tot tijd te Antwerpen kwamen, werden vervolens aangezogt om den Hertoge hulde te doen. Ook namen
die van Gelderland, fchoon zij te voren niet in den handel met
hem hadden willen bewilligen, hem op den 3 april, tot Hertog,-.: van Gelder en Grave van Zzltpi:en ann. De Groninger-Oinmelanden huldigden hem , kort daar na, ook als hunnen .1-Teer,
en verwierven hier van Brieven die op den 12 jalij getekend
waren. Tot Grave van Flaanderen werdt hij niet voor den
ng augustus te Gent , ingehuldigd. Doch den titel van dit
'Graavt
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Craavfchap hadt hij , zo wel als dien van Hertcge van Lothae;
tingen , Braba nd , Limburg en Gelder, , van Grave van Holland,
Zeeland en Zutphen, van Markgrave des Ileiligen RUks, en
van He e van Friesland en Mechelen , veel vroeger aangeno'nen. De Geniagtigden van Thiland, Zeel4nd en Utrecht, hadden den Hertoge egter gene hulde gedaan; 't -was hen wel ,
tort na zijne aankomst tc Antwerpen, gevergd ; (loch zij hadden 'er zwat-igheid in gevonden, verklarende daar toe gen=
last te hebben van hunnc nicestc..re;1. De Hertog VAN ALEN-,
CON, zig nu beginnendc te feIen tot de rcgeringe, hade
van de Print-en VAN ORANSE en ESPINOI . en andere l eden des
Raa.ds van State, opening verzogt van den ftaat des lands;
waar op hem deze Heren bij gerchrifte daar van volkomen
opening gaven.
De Roonzsgezinden te Antwerpen , hebbende nu aan ALENCON enen Hear van hunnen godsdicnst, hadden vrije oelfening van
denzelven verzogt, die hen zedert agt maanclen ontzegd ger.
weest was. Zij liadden gezien , dat de opzieners der Hery
kerken, ter gehoor geleid door den Pritle VAN ORANJE
od
terilonds no de aankomst des Hertogs, zig zrer beftherming
aanbevolen en genflig antwoord bekomen hadden, en zij
meenden net minder te 1110gell verwa:Jen. Ook bragt de
Hertog te wege, dat de Wethouderfchap hen de vrije godsdienstoeffening toeffondt in St. Michias klooster,, walk zijner
Hdoged geopend was , mids doende vooraf, den eed aan
den Het Loge en aan de flad, met alzweringe des Konings vaii
'Fe Iirzisfei hadden c Roomsgezinen , den Hertog ook
cm vri]e godsdienstoeffening verzogt, waar over zij van de
Onrooc:f,:lien gaireigd waren; hier op beval de Hertog aan de,2en, op den 8 junij, de kerk van Koulvdenberg bin/len 't Hof
te ruimen , alzo hij aldaar haast zijnen intrek dagt to nemen ;
doeh men foeg zijn gebod in den wind. oIntusichca gebairde,
het in I 583 , dat de Hertog zig met geweld meester tragtte
te maken van verfcheidene Nederlandfe fl ee/en , ten einde de
Staten daar door te dwingen tot het inwilligen van al het
gene hij bun 4oude voorfchrijven, dan dezen aanflag, rnisluk
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te hem ; en te Antwerpen daar hij het reeds dagt gewonnen te
hebben, trok hij deerlijk de pot; want de burgerij aldaar,
van der Franfen deltelheid, geen minder onheil fpellende, dan
21j van der Spaanfe wreodheid geleden hadt, vatte eenparig
wapenen op , en 'joeg ALENCON met alle zijne Franfen uit de
fiad, waar van sneer dan 150o fneuvelden, onder welke zeer
vele voornarne edelen waren. Toen 't gevaar voorbij was,
vlogen de burgers, van blijdfchap elkanderen om den hats,
en wenschten zig wederzijds geluk, over de behoudenis van
leven, have, vrouwen, kinderen en vrienden. Men kan gemakkelijk begrijpen, hoe euvel cleze fchendaad van den Hertog, bij alie weldenkenden in den lande werdt opgenomen; en
fchoon de Staten op aandrang van don Ironing van h.ankrijk,
zig tot het aangaan van een verdrag met: ALENCON inlieten,
ging het egter vrij huiverig in zijn -werk, en zcivs fommigen ,
zo als order anderen Flaanderen, wilden in 't geheel van geen
verdrag met hem Koren. Wat 'er verders van gekomen zoude
zijn is onbekend, maar zijne dood brak alle verdere onderhandeling af.
Toen hij, na de mislukking van zijnen toeleg, zig uit Antverpen weg pakte, en zijn leger aan alles gebrek 'teed, moest
hij over` de rivier de Dijle trekken, en bij gebrek van fchepen, te voet daar door waden, doordien hij zijn paard niet
betrouwde, en zeer nabij hem, de Hertog VAN MONTPENSIEa
van het zijne geworpen werdt; hier door wil men, dat hij zig
ene ongezondheid op den hats haalde , die hem altoos hijbleef;
zeker is het, dat hij op den z melj 1584, overvallen werdt van.
ene zware kwale van bloedvloqing uit alle de openingen des
Iighaams, en hier paarde zig een gebrek aan eetlust bij ; door het
een en ander verzwakte hij zodanig, dat hij na zes weken pzakkeld te hebben, op den . Io junij, in den aanvang van hat
Mile jaar zijn's ouderdoms, to Chatcu-Thierrij overleedt.
't hart des Hertogs , hadt men enige plekken van knaging beteurd, zo dat 'er bedenking Tees , of hij ook mogt vergiftigd
zijn, en fommigen hielden de Spanjaards verdagt van deze ondaad; MEZEnAY zegt van hem : „ dat velen zig verbeeidden.
i
,, dat
I. D E L.
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dood niet natuurlijk was; dat zijn godvrugtig en
dat
christelijk uiteinde, den laster uitwiste van ongeftadigheidl
en die van geenen godsdienst te hebben, waar mede hij
onregtvaardig betigt was; dat hij met zig in 't graf de tranen der ongelukkigen voerde, die hem in dan oorlog der
Xidex/a/Rim hadden bijgoftaan; want hij florf met 300003
„ rijksdaalders fchuld, en de Iconing wilde 'er liever 21/400000
„ aan zijnen uitvaart I.Terkwisten , dan an voor zijn fchul„ den betalen." Wat zijne gefTaite bctreft, hij was kort,
doch gezet, bruin van hair en ogen ; cen aangezigt dat bol,
opgezwollen en bijna mismaakt was, zo door de veelhe:d van
diepe pokputten, als door de wanfchapene grootte van zijnen
neus. Zo men zijn karakter door zijne daden beoirdeeld,
Levert het geen zeer gunftig tafereel op; ook vindt men hem
bcfchreven, als veranderlijk van aart; nu te flreng , dan te medelijdend; grootmoedig, en teffcns lafhartig; zeer fchaamagtig
iti gevaile zijne misdaden ontdekt werden, die hij zonder o‘ erleg en met grote drift beging; voorts welfprekend, ftaatszugtig en onrustig. TriuANI, Hilt. Jul temp. Lib.
DUX. p. -273. MEZERAY Hifi-. de France. Tom. M. Boa,
METEREN GROTICTS ITOOFT &C. 1Wderl. Gefchiedenisfen. WAG.
Vad. Hit, VI. en VII. Deel.
ALENDORP (ADOLF vAN), gefproten uit een aanzienlijk
Utrechts geflagt, was in 1595 , Proost van St. Fieters kei . k te
Utrecht, daar na Overfie Luitenant in dienst van den Staat en
Gouverneur van Schenkenfchans ; hij hadt tot vrouwe ELIZABET11
PITHAN hi] wien hij vijf kinderen verwekte, en flierf in 1628.
- A. FERWERDA, Gejl. en Irapenboek, 1785. I. D.
ALENDORP (EGBERT vAN), vindt men in het jaar 144.3,
K. BURS
ls Schepen van Utrecht op de lijst aangetekend.
7aarb. II. Deel, bl. 24.
MAN,
ALNDORP (HENDRIK vAN) , is de eerfle die men van
dit geflagt vermeld vindt, op het jaar 1321. Hij drocg, met
zijne 1111iSVFOUVvr ELIZABETH , in 1327 aan den Proost van Ond
onttqler te Utrecht, de heift van zijne Koorn-tienden op.
A. FERWERDA, Gejl. en .Wvenivek, 1785. I. D.
ALEN.

ALEN -00111'.
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•ALENDORP - (HENDRIK VAN), is in 1481 Schepen der
Rad Utrecht geweest, en ter oirzaak der beroerte, welke 'er
in zelvde jaar in gencemdc ffad voorviel, is hij daar berevens ve:e aanzienTne edellicden en voornamc burgers uitgeweken. - K. BURMAN Utr. yaarb. III. D. bi. 468. 510.
ALENDORP (HENDRIK WILLEMSZ. vAN), is geweest
-Drosfaard van Buren ; hadt tot egtgenote WALBURG, Gravinne
van Nieuwenaar ; hij flied als Overite, in dienst van Koning
HENDRIK DEN IV van Frankrijk , in 1583, Vele kinderen nalatende.
A. FERWERDA, Ge/i. en Wapenboek , 1785. I. D.
ALENDORP (JOHAN VAN) , is mede Drosfaard van Bu,ten geweest , benevens Rand en Hofmeester van WILLEM
DEN I. Prins van Oranje., met Wien hij in 1567 naar Duitschland trok. Hij trouwde MARGARETHA, Gravinne van Heiniii
van Wombregies , en Het haar in i 569 , weduwe met vier kinderen. Ut fupra.
ALENDORP (LUBBERT vAiv), Deer van Blijenburg
Abeijrchoten , in het jaar 1434 , vermeld als Kalenderbroeder,
is in 1441 en 1455, Rand, en in 1446, 1451 en 1453 Schepen der flad Utrecht geweest; in 1455 werdt hij benevens
ge andere burgers, om dat zij met flats baniere gewapend op
de plaatze waren gekomen, ten einde de gemene flads gilder
en weiden in 1433 verkogt, weder tot haar te nemen, ontburgerd; in 1457 werdt 411 wijf GEERTRUYT GRAWERT, met
verfcheidene anderen nit de flad gezet, zijnde hen voor het
gaan nit de flad opgelegd oirvede te doen, en te beloven niet
zedurende hun afwezen -met finds ballingen te fpreken, of te
ilmersfoort of te Rhenen te komen, zullende hen, indien zij de
eirvede nakwamen, en zig wijsrelijk droegen, toegelaten worden, na het verloop van een half jaar wederom in te komen.
Naar in hunne mis iaad bellaan heeft, wordt niet gem&d,
tilleenlijk- ftaat 'er, zuiks on; beste2z wil gerchiedt te zijn. Uit
2.;j11 eethe huweliji: met ELIZABETH FREIS VAN DOLLE, Het hij
bij zijn oveilijden, in bet jaar 1468, due zonen en ene dogter
K

141 ALENDORP. ALENSON. ALEYD. ALFE.N.
K.

ter na.
14. 223.

BURMAN,

264. 291 .

Utr. parb. II. D. bl. 2. 97. xx6.

348.

ALENDORP (LUBBERT vAN), Heer van Blijeizburg
.1:12(jc1iüten, zoon van WILLEm, belchreven onder de riddcr.
ithap en edelen van Utrecht, hadt in zijn eerfte huwelijk tot
vrouwe JOHANNA DE GRUITER , en daar na HADEIVICH VAN
HUCHTENI3ROEK bij welke hij ene dogter p allet, HILLEGON,n , die in huwelijk trail met JOIIAN VAN ABCOUDE VAN WYK.
A. FERWERDA Gefl. en Wapenboek , 1785. I. D.
ALENDORP (WILLEM VAN), die Heer van Blijenburg
en ilbelfchoten , en tevens Kastelein te Duurflede was , trouwde

met HILLEGOND VAN BAARN, flied' in het jaar 1460, en
een goon na, LUBBERT genaamd.
Ut fupra.

ALENSON (HANS), is Leraar coder de Mennoniten ge. weest, eerst to Del f t , en vervolgens te Haarlenz; men vindt
de tijd van zijne geboorte noch fterven aangewezen. Enige
van zijne fchriften, ineest in twistredenen beffaande, zijn in
let tijdvak van 1626 tot 1630, gedrukt, - H. Scam,
HY. der Mennoniten. III. D. bl, 129.
ALEYD, is de naam van eon vrouw:perfoon, die even ala
door het in brand fleken van DIANA'S tempel to
Ephefen , door hare pogingen om in 1588, to Enkhuizen, 's lands
fchepen door vuur, te vernielen, haren naam heeft vereuwigd.
Hare voorgenomen wandaad , wierdt gelukkig tijdig genoeg
ontdekt, am die te verhinderen. Na in hegtenis genomen
to zijn en het felt beleden to hebben, werdt zij verwezen,
door clads dienaars, met een fchip op de borst, de clad te
worden rondgeleid, en voor den tijd van twaalf jaren gebanrien; welk vonnis zij op den 6 jun.) van 1588 onderging.
BRANDT en CENTEN Hij1. -van Enkhuizen, I. D. bl. 25©,
HEROSTRATES

ALEYD LEYSTINGH, zie LEYSTING1-1.
ALFEN, zie ALPHEN.
ALFEN (KOItS JANSZOON vAN), Haringkoper te

Rot.;
ter-

ALKENIFIDE. (KORNELIS v/i')
terdain, was een der faa mgezworen Met WILLEM VAX OLI)EN4
EARNEVELD, Heer van Stoutenburg , jongften zoorl des Adt,;v;
kaats, die om het grievend iced, zijnen braven grizeri vasto
aangedaan , te wreken in het jaar 1622 de fnode onAtoor2i!.,p.
tigheid hadt, van enen aanflag op het 'even van Prins NiuRiTs te fmeedden. Ik vinde ook nog als een medepligtige 'van
dezen aanflag vermeld, KLAAS JANSZOON VAN ALFEN gewezon
Schout van Zevenhuizen , die geld tot de uitvoering vao dL
beilloos bed.rijf zoude verfchaft hebben, of nu den een broe#
der of naastbeftaande van KORS geweest zij is mij niet gcbig.
ken. - WAG., Vad. Hifl. X. D. bl. 451,,
AL1EMADE , is' de naam van ten oud adelijk ridderiijk
Pagt in Holland , waar van het Stamhuis of Rasteel zo Vermaard in 's Lands Geichiedenisfen , in 't oo. steinde van het
dorp Warmond, in ;Rhipiland, niet verre van Leijden is gelegen;'
de tijd van deszelvs ftigting is onzaer, doch het blikt,
't lang voor het jaar 020 in wezen is geweest. net cold gebouw waar van dit geflagt zijnen naam ontieerict, reeds voor
lang verwoest zijnde, is 'er een ander op deszelvs puinhopoa
gettigt, liggende rondsom in gragten, met een fraaije valbrugo
een ruin voorhof, en twee zeskante torentjes op de hoektiL
Lang is dit huis bezeten door de afilammelingen van dit ge.
Ilagt ; in 1725 , behoorde het nog aan FLORI VAN ALICEMA,
DE, Here van Maneger en bud Alkernade,
Ons beak
hat niet toe, bier omitandiger over te handelen; weetgierigo
lezers , Zullen zig ten dezen aanziene kunnen voldoen, met
let Vaderlandsch tVoordenboek van 1. koic te taaciplegen, 416
waar in het II. Deel, bladz. 603 enz., naauwkeurige tafels
Van dit zo beroemd ,geflagt zij' n te vinden,
ALKEMADE (KORNELIS
vva8 in 4 t jaar 1562
fionaris van Dordrecht, en twee jaren later van Haarlem, H4
behoorde mede onder de tekenaars van bet rerbbnd tier Etle4
/en, in 1565. ------- WAG., Vatierl. Hifi, VI. D. 1)14 t26
ALKEMADE (KORNELIS vms7), weydt op den II mei)
1r '
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(KORNELIS vAN)

van
1654 geboren , en was een der oirdeelkundigitt
't' jaar
j
onderzoekers en der iiverigile:nafpoorders van de Nederiavdiche
Gerchiedenisien en Oudheden, wins lettervrugten ooh bij
nakomelingichap, zijnen naam alitocs met eerbied en dankbaare
held zal doers gederken. Te midden van het waarriemen.
ecu's ambt, welkers beoeffening vrij wat tijd fpilde, beileed,
cle hij zijne fnippeluren , om uit bijkans vergetene fchuiihoe.
ken , den fchat van Bataaffche. Oudheden op te ,fporen, dien
hij ons heeft nagelaten. De werkzame post van eerile Korn-,
finis der Convoi]en en Licenten te Roterdaln , verhindei de
hem niet, om in 't jaar 1699, zijne Zcrijanbriiiiq OAT T.
liamprecht / in 't licht te ge7en; behelzende de aloude en opperfte regtsvergadering voor den Hove van Iloilo& , order de
eerfte Graven, midsgaders den oiriprong, voortgang, en 't
einde van 't kampen en duelleren; zijnde dit laatfle, als een
noodwendig bijvoegzel van het eerffe, door deszclvs fchoonzoon, Mr. P. VAN DER SCTIELLING bij de derde uitgave
1740, 'er bijgevoegd; en deze
drub, die na des fchrijvers dood is uitgegeven , heeft men weer als een derde vermeerderd.
Bijna ter zelver tijd, in f699 nanielijk , kw. am door zijrie be.
zorging in 't licht,. de Bien-lfronUk van den alouden MELIS,
STOKE, onder den tijtel, van Vofiallbffle aciartiothrn or
ripm-ftretiph ban MELTS ' STOKE , behelzende de Gefchiedenl.sfen des Lands under de Printers van 't eel:fire flair, tot den
jape 1337. Dit week is voorzien, met de afbeeldingen van
alle de Hollandfche Graven, gefchetst naar de aloode ichildeThender
der Karmenten te _Marion , nevens verfchcidene egte
Bijlagen , betreffendc den waren toefland der geichillen tus*
fchen Graav FLORIS DEN gyp , en de Holland the Edelen; midsgaders de beeidtenisie van GERARD VAN VELSEN ; en andere
oude fraaijigheden , Dimmer te voren in 't licht gebragt; alles
met nodige uitleggingen opgehelderd door ooze ALKEMADE.
Bet is te Leipen gedrukt in hot jaar 1699, in Mein folio.
Schoon nu MELTS STOKE naderhand met een fchNt van taalen oudheicikundige aanmerkingen, door den Beer B. Hu ynrCo

ALI;EMA.DE. (LORNELI S' VAN)
torER , tot dienst der beoeffenaars van de vaderiandfchc
fchiedenisfen, is in 't licht gegeven ; zal egter de druk van
KEMADE altoos hare waarde behouden , door de fraaije en oz.
to afbeeldzels van de Graven, daar het =de opgefiert
Een jaar later , dus in I70o, gaf dien arbeidzamen pest la
bet licht, de alantfpicget ber (3taben ban Volfaub &cos. iTk
Mein folio, te Delft gedrukt ; en doordien dit werk in zi6b
vat ene korte befchrijving der Prinfelijke levensbedrijven
den eerften tot den laatften Graav toe; kan men het to
den naam geven, van ,ene Gefchiedenis der Hollandfche Graven
waar bij de afbeeldzels van alle de Gravelijke Munten zijn
Voegd, van FL0RIs DEN III. af,, tot aan FILIPS DEN IL ingv,.
floten. Ook maakt de fell:diver in het voorbetigt van dit werk,
gewag, van het regt en de voorregten, door de Hollandftho
Graven, ten aanzien van de Munten verkregen ; egter met (110
'voorwaarde, dat de bepaling van 't gehalt en den lopendat
prijs , verbleef aan het gezag en de goedkeuring -der Staten ,
wien dit als een deel der opperfle magt berustte , en door WI,
zelvs onder de heerszugtigite Vorften, altoos is vast gehou,
den.
Hier op volgde in 1713 een boek van, minder vertonipg.:,
loch van geen geringer nuttigheid . , ten tijtel voerende iIry
Icibing tot fit ceremonial ber Zegraafnigfen cri bet IDaperi
kinbe tut be,Otelb§ oirfponlAIphbe0 nangeb3c;cu enopgebett,
4ert / in 8vo., te ,Delft gedrukt, Volgens getuigenis van der1
fchrijver, in zijn voorberigt, firekt dit werk alleen tot eno
inleidinge of fchets , voor hun die meerder tijd en lust hebbeil 3
om uit het overfchot der vaderlandfche oudheden, den land-,
genoot meerder lichts wegens de plegtighecien en . gebruiken
verfchaffen ; doordien zij, die de.kennis van gebruiken en plc,g,
tigheden der voorouderen van klein gewigt achten , grove9
misfen , en tonen van hun eigen vaderland te ontaa,r!i
ten.
In het jaar 1731, kwamen deOeberianbfcte `Zi0131ccbtitbe-i
brn uit, beflaande 3 Delen in 8vo., en verrijkt met veicriekif4
arbeeldingen , inzonderheid van drinkhorens behers, Folipen
„- K 4
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en glazer], die om derzelver ouciheid, en opheldering die zij
aan de gerchiedenis van ons land bijzetten , zeer merkwaardig zijn. Dit werk bevat teffens een keurige befchrijving,
van de piegtigheden , die L i geboorte-, loop-, begraaffenis,
en andere maaltijden in ons land plegen in gebruik te zijn;
zi3ndo daar teffens bijgevoegd, de plakaten en reglementen
door 's lands Vaderen genomen, om de ongeregeldheden en
erregaane flemperijen, die daar bij niet zeldzaam in zwang
gingen, te beteugelen. Dit leerzame bock, waar van ALICEMADE weinig sneer dan de fchets heeft vervaardigd, is vervolgens door deszelvs fchoonzoon, Mr. P. VAN DER SCIIEL.
LING , uitgewerkt en voltooid.
In rang voigt bier op, zijn werkje in 3vo. gedrukt, getijteid : 5onfier 3ranfen oogog/ of notterbantije el enbaben / 00er be tabboogbp ban ffonlicr FRANS VAN BREDERODE , met egte meest ongedrukte bewijzen bekragtigd. In
dit boekje vindt men een verhaal, van bet gene gedurende de
jaren 1488 en 1489, in den zo beroerenden twist der Hoekfen en Kabbeljazovfen, in en omtrent Rotterdanz is voorgevallen.
In deze voor den lande zo langdurige als fchadelijke verdeeldheid, vondt hij in 't gemelde tijdvak, mime froffe, zijne
lezers met wetenswaardige zaken bezig te bouden, voorgevallen, in die ten lien tijde onbemantelde flad. Di verhaal
betuigd bij, famengefleld te bebben, uit de aantekeningen en
handfchriften , van een toenmaals levenden naauwkeurigen
aantekenaar. Zie Sulls (WILLEM VAN DER).
Nu zijn wij gevorderd tot de laatile lettervrugten van onzen
ALKEMADE , die in zijn kliinmende ouderdom, een nog nitgebreider werk ondernam, als alle de vorigen , die wij aan
zijne pen hebben te danken; ik bedoele zijne ZcfrOzviiiiia
ban be stab Ztiete en ben Ranbe ban Pam / een werk
bij alle oudheidminnaars en onderzoekers van 's lands gefchiedenisfen in grote achting,; hetzelve is gedrukt in folio, te Rotterdam in 1729, en met enige hoof idelen, bijvoegzels en aantekeningen, van zijn ineergemeldel fchoonzoon P. v_Ax DEA
SCHZLLING vermeerdeicl,
SehOOn

ALLARD -0-S. ALLART. (HEN= v. )
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Schoon Been werk van hem zel y' zijnde, kunnen V.13 egter
ipiet voorbij te gewagen , hoe veel nuts deze ijverige fchrijver,
2a,'n de tweede en derde veel verbeterde uitgaven van A. PARS,
Katwilkie Oudheden heeft bijgedragen ; men ontwaart zulks in
-de voorreden van dat bock en in het werk zelve; ook blijkt
zulks uit aangehaalde brieven , tusichen ALKEIVIADE en PAPA
daar over gewisfeld; en inzonderheid is voor hem lofwaardig,
bet getuigenis dat PARS 'er zelve van geeft, bier in beflaande : „ de Heer RORNELIS VAN ALKEMADE, voornaam verzame„ laar van alles teat tot de liefhebberij der Nederlandie Oud„ heden behoord , gemcenzaam eertijds met den Heer JOACHIM
OUDAAN; naarftig onderzoeker in 't bijzonder van de onde
„ lands handvesten , brieven der Graven ; opzoeker , nieeg, ger, en konflig aftekenaar met de pen van de Hollandle
Gravclijke Munten, die wij nit de Boekzaal (Nezarnrüi va74
„ Batarifthe Sehrgvers), eerst hebbende leren kennen , zedert
„ op de ernitigfte manier, met onvermoelde brieven te wis„ leen en beeken toe-te zenden, heeft gelieven voorr te dri:j„ yen enz.” Dock te midder van dezen arbeid, bezwet-a
011Ze ALKEMADE, en wdrdt op den 12 meij 1737, door de
idood van zijnen werkzamen post afgelost, in den ouderdom
van 83 jaren en een dag. BURMANNI, Trajedum eruditzan.
rag; 363. C. SARI Onomast. literar. Pars V. p. 511. A.
YARs, .Nrcumnrol der Bat. en Hollandfe Schrifrers , bl. 456, 457ALLARDUS , zoude in rangfchikking geweest zijn, de derde Heer van Voorn , en geregeerd hebben , van 't jaar 1179
tot 1203, dus 23 jaren het beftier over die landitreek in handen gehadt hebben. - K. V.4. ALKEMADE, Beide. Van
den Kriel &c. I. D. bi. 195. aant. I.
ALLART (HENDRIK), een pups man nit den eerften Bur.
gerfland, is in het jaar 1560 of daaromtrent, Schepen te Leeuwarden geweest. Doordien hij de hervorming was toegedaan,
en de burgerlijke vrifieid met al zijn vermogen befchermde,
welke deugden in die beroerde tijden voor majefteitsfchennis
verde gehouden, wierdt hij genoodzaakt, ten einde groter onK5
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1)ei;en te vermij`den zijn vaderilad- te verlateu, en erne vet,
Eger verblVplaats te zoeken. Zcer waarfchiejnlijk veegde hij
zig toen, bij vole andere zijner verdrukte lotgenoten, die de
wijk naar Groningen narnen, met don toeleg,
van die
Rad meester te maken. - Antek. Tan den oz4 Raadsheer
MARIUS VAN DURIVIANIA,

ALLEMAN (JOHANNES NIICLAAS SEP)ASTIAAN), in
level Hoogleraar in de Wijsbegeerte en Wiskun Lie te Leif.
Oen , is te Laufanne geboren , alwaar bij och. heft
deerd, en ais Proponent in de Theoloje aangenomen.
nen akadernircilen loop met room in zijn vaderitad volbragt,
hebbende, begaf hij zig naar Olen, en geraaktc bij don
tot Mentor en
groten Wijsgeer 's GRAVFSANDE in hiliS
Onderwlizer van beide zoons Le vorfirekken. Onder het
getronw waarne.men van de pligten, die zulk con zwaarwigti-.
gen post van hem vorderde, beviljtigde hij zig met , :ijvcr in de
beoeffening van alle do &Ion der wijsbegeerte inzonderheid
vat de proefondervindelp.e Natmrkunde betreft , waar toe hij,
niet weinig wierdt geholpen, door de fchat van natuurkundige
werktuigen die zijn' MECENAS bezat, n waar van hij ook_ het
openbaar en bijzonder ondcrwijs zig met alle vlijL te nutte
inaakte. Op den 3 maart 1747, wierdt ALLEMAN door Fries-,
lands ,Staten beroepen, als Hoogleraar in de Wijsbegeerte, te,
Tranek.er, , in piaats van GODEFRIDUS DU Bois; welke post hij
egter maar twee jaren heeft bekleed, wordende in 1749.
die zelvde hoedanighe:d, aangefleid op Leijdens Hogefetool
daar hij tot zijn dood toe verbleven is Ooze Hoogleraar
was inzon.c'.er1-121iook ceo groot beoeffenaar der Natimrhunde,
waar van hij merkbare blijken heeft gegeven, door zijne aantc:::_eningen, gevocgd bij de ATatizzirkike hi/tone van BUFFUN.
bath ook eon Kabinet van natuurlijke zeldzaamheden, voor
zig afzonderlijk verzameld, 't gene verder door hem ten gemenen nutte, reeds zedert eon' geruimen tijd , in ene zaal,
agter het Akademie-Gebouw en daar aan behorende, geplaatst
was. flit Kabinet is na 's mans overlijden, door deszelvs naEelatene wedui7e, vrou'vve ' MAGDALENA CRomivr4Lty , .in hot
Jr

ALLERTZ . ALMA. ALIVAREZ.

"..5.J

;tar 1788 geheel in eigendom aan de , Hogei-chool argefla.an..
Van weik een en .ander , ,. Curatoren ene, dankbare geheugenis,
bij de Nakomelingfch4p hebben willen bewaren, door het doer
plaatzen van de volgende infcriptie, met . vergulde letter= in
opgemelde Kabinet-Kamer
Hic NATUR/E THESAURUS
Et orti & incrementi d\ebet viro Clarhjimo Proftsfori J. N. S.
ALLAMAND, Mathefi in izac d.l.cadernia , qui fustrat
in eo arnplificando fludiunz non putavat 92aiZIS posfe declarar
gum, luculentis ejusdem generis cop/is, quas fib/met ipfe privatim collegerat , liberaliter in commune conferendis , qualm!
donationem Matrona nobiliorima MAGD. CROMMELYN past
9nortem 9nariti con.fuminavit. Roc Cz:ratores
Urbis Col/Jules.
/we Tabula ad pos:.eros testcztuzn es.fe voluerunt. - E. L.
VRIEMOET , At/i.
p. 863. Boeka., 1747. a'. W..
333. Konst- en Letterbode ,
D. bl. 13.
ALLERTZ (ANDRIES) , een braaf vaderlander, die zlin
leven aan het befehermen daar van opofferdet. Hij bekleedde
gedurende het be i eg van Leijden, door de bloeddoritig,e Spanjaarden in 1574, de gewigtige post van Kollonel en Kapitein
van de Burgerij , en fneuvelde bij ene uitval, dapper voor
de vri]heid. ftrijdende. - Boa, Ned. Oorlogen, VII. Bock,
fol.
ALMA (EILARD VAN), eon Fries van geboorte, werat
zonder enig ander onderwijs als eigen oeffening, zeer bedrevea
in de griekre en latijnfe talon; en hadt - -teliens de roem gekregen , van een bekwaam Digter te zijn, waar van zijn digtauk den nett5cli1xpt genaaind, in 1587 zijnde eon jaar na zija
overlijden, in 4to. onder den tijtel Gigantum enz. is gedrukt. Zijn' dood w,:-;rdt met eon lijkdigt veieerd, dcor
DOTS VAN DEVENTER 't welk tot opfchrift voert:
& honori prcefiantisjimi Poeta EILARDI AB ALMA.
SUFFI3.
PETRI Defcript. Frifire.
ALMAREZ (JODOCUS VAN), geboren in het Brabantila
dip Lonclerzeel , .vv,qs zoik eon iiVC,11g N.-oc,iflaLLler van boo

1 5r; ALAIELOVEEN. (T1-11-1.01). jANSSON. 1,14
kloosterleven, dat h zijne aanzienelijke tijdelijke waardighe'
den en grote goederen, vaarwel zeide , om den inonnikskap
in het klooster der Franciskanen op te zetten. Vervolgens
werdt hij Priester, en bediende de kerk te Zeptereiz , in die
Loedanigheid; eindelijk verkreeg hij de waardigheid als Biegtvader, van 't Nonnenklooster te Steijnart. De tijd die hem van
't waarnemen zijner bediening ovorfchoot, beileedde hij in
't beoeffenen der Godgeleerclheid,
fchreef veelvuldige Boer
F. &MERV', Athenx Belgicce.
ken. ----ALMELOVEEN (THEODORUS JANSSONIUS
werdt geboren to Meijdrecht in bet Stigt van Utrecht, den 24
julij 1657, toen zijn vader als Predikant te Zegveld en Meiidrecht flondt; zijne moeder was MARIA JANssorms. Na dat
THEODORUS door bekwame meesters in de beginzelen der wetenfchappen was onderwezen, vertrok hij naar de Hogerchool
Van Utrecht, alwaar hij zig ongemeen vlijtig oeffende, en het
onderwiis genoot van de vermaarde Hooglerarel GRAVIUS , DE
VRIES , LEUSDEN, VALLAU ell MUNNIKS. Na alhier gedurende vier jaren met een onafgebroken vlijt, in velerleije wetenfchappen inzonderheid in de Grielle taal en de Geneeskunde geftudeerd to hebben, werdt hem in 168o, de waardigheid van Doktor in de Medecijnen opgedragen, en hij zette
zig toen te Amfteldarn neder, ter uitoeffening van die wetenlamp. In 1687 trouwde hij met ALETTA KATIIARINA IMMERZEEL, Wiens vader de Burgemeesterlijke waardigheid to Gouda
bekleedde, werwaards hij zig ook toen met 'er woon begaf,
inakende aldaar enen groten naain, ,door het uitgeven van .ver-,
fcheidene boeken, die bij de iiefhebbers van !ludic nog in
achting woyden gehouden. In 1697 werdt hij tot Hoogleraar
in de Griekfe taal en Gerchiedenisfen clan de Geideore Akademie te Ilarderwijk beroepen; en in 1702 in de Geneeskonst;
met welke waardigheid bekleed, hij in het Saar 1712 te Arafield= overleed, nalatende ene fchone verzameling van handfchriften. Onder anderen bezat hij ook alle de uitgaven van
QUINCTILIANUS, waar van men de lust vindt in de Moire
Critique de /a Republique des Letz: .e,- rye JEJ1N 2,IASSON , TOM. V.
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rt. XT. dien hij bij uiterfte wine aan de Hogefchool van Utrecht verfprak, en zijne andere Boeken, die groot in aantal et/
Leurig verzatneld waren, legateerde hij, aan Deer HENDRIK
VAN SYPESTEIN. JOH. FABRICII Hi?, k. Bibliotlz., Part. II.
p. 268. SINCERUS HOLLANDUS (h. e. PETRUS BURMANNUS,
Fnajor) in Misfellan. Obferv., Vol. V. Tom.
p. 138, 139.
C. BURMANNI, TrajeEturn eruclitum , p. 7-10. C. SAXI , Onomast. literar., Pars V. p. 299 300. DAV. CLEMENT,
CUFICZY-C Tom. I. pag. 202--204. PAQUOT, Memoires literaires,
Tom. I. p. 94-103. bij wren men ene volledige optelling vast
zijne menigvuldige uitgegevene fchriften aantreft. L. VAN
BENTHEIM , Ned. School en Kerkflaat , II. D. bl. 444 en 445.
ALMONDE, is de naam van een aloud adelijk geilagt
Hoilana, 't welk is gefproten nit den huize der oude Baanderheren van STRYEN , en van het Ambagt van ALMONDE 't welk
pleeg te leggen in dc verdronken Weert van Zuidholland „
in 't oosten van Hoekenesfen &c. Verfcheidene voorname manmen heeft dit geflagt, Wiens oirfprong men tot in 't jaar 138o
doet opklimmen voortgebragt, waar van wij bier de voornaainfle zullen melden.
ALMONDE (ABRAHAM vAN), werdt op zijn vaderlijk clot
Atona, nabij Delft geboren. Zijn vader was JOHANNES VAN
ALMONDE, gehuwd aan PETRONELLA VAN DER WERVEN, afkomilig uit het edel geflagt van dien naam. Onze ABRAHAM
zijne letteroeffeningen voleindigd hebbende, werdt tot verfcheidene aanzienlijke ambten geroepen; ook ontmoet men dikmaals zijn naam op de lijst der Burgemeesteren van Delft,
als merle op die der Hoogheemraden van Delfland ; veelmaleri
was hij lid van de Statenvergadering van Holland, ook Raad
van de Admiraliteit te Rotterdam, eindelijk Curator der Lei:la:re
Akademie. Om zijne Hollandfche zedigheid, guile vriendelijkheid, en brave opregtheid, werdt hij van een ieder bemind,
en daaalde in 't jaar 1594 met dien roem ten grave.
VAN LEEUVVEN , Bat, illufir. bi. 845s
ALMONDE (FILIPS vias0, Lt. Admiraal van Holland,
erdt
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vverdt in 1646 in den Briel geboren ; de Vice-Admiraal WIT*
in 't jaar 1658 in den Zond gelhouveld, was
oom. In 't jaar 1665 werdt ALMONDE na alvorens vier
faren de zee bebouwd , en verftheidene proeven van dapperbeid en bekwaamheid gegeven te hebben , tot Luitenant beworden1 op het fchip vain Kapitein KLEMYK dat mede een ooin
van hem was, en een man wiens nagedagtenis lof verdiend,
1oordien hij daar anderen hunren pligt. fchnIcik verwaarkosden, zig als een man van eer en moed gedroeg, wiens
vuetftappen ook door ALMONDE geiirukt wiercien. Kart hier
werdt hij 'tot Kapitein bevorderd, en voerde in den berugten zeefiag die op den i i junij 1668 en drie volgende dagen,
voorviel, bevel over het fchip Dordrecht , onder het eedle
eskader van den Lt. Admiraal M. DE RUITER. Groteiijks
decide ALMONDE in den lof daar bij behaald, zo wel als
de andere zeeflagen, in dat zelvde jaar voorgevallen, waar in
hij zig zelven altoos gelijk bleef, zo wel ten aanzlen van
bedaafd baled, a 1 s onverfehrokkene clapperheid, ter behoucler:is van zijn vacerland; en offchoon niet aloe ondernemin,g en even gelukkig flaagden, v,Terden die egtei- in 'L vclgende
jaar ruimichoots veigoed, door c'Len zegenrijken togt en landing op (Uttar n, waar door &viand als benard, genoodzaakt werdt de vrede te Breda te Iluiten. In het noodiottige
jaar 1672, vondt ALMONDE wederom mime ftof om nieuwe
iauwrieren te plukken; want in den vermaarden zeeilag wale op den yden junij voorviel, verloste hij den Admiraal nt
'RUTTER van twee branders die op hem aanhielden, en zijn fchip
dreigden te vernielen. In feptember 1673, werdt hij Komvandeur van ene vloot, voor Goeree leggende, en in o&ober
-Schout bij Nagt, voor 't kollegie van Rotterdam. Na dat in
1676 de Admiraal DE RUTTER , omtrent Palermo gefneuveld
was, ontving ALMONDE bevel van den Staat, om over land
mar Navels te reizen, werwaards de vloot met het lijk van
den Admiraal, gekeerd was, en het bevel daar over to aanvaarden; na de baaij van Kadix aangedaan to hebben, keerde
met de vloot mar het vaderland to rug. In 1677, bragt
TE WITTEZOON ,
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met weinlg too, tot de g door KORN. TROMP,
do Zweec J'e zeeinagt behaald, waar door. Denemarken buiten
gevaar wicrdt gefield. (i'-roter roem nog behaaide hij in 1692,
toei hi te,g2n3 den FIC677frn vlootvougLi ouRviLLE, c.p de hoog---te van kaap la Hogue 11oeg , en cen' voikomei overwiuning
op hem behaalde, wordende de'golLikkige uitkoinst da:Ir van,
'flan ALmoNDE's goed beleid toegeilthreve2. Niec muder lof
'en e2T, heefc dien zecheld behaald, in de zo bercemle togtcn miar de &mire en Spaailje luisten , inzoncieiheid in de'
vei-overing en vcrnieling van de Sf iaanfe Westin(!ije vloot, te
; want IC110011 den &gym Auniiaai ROOCKE benevens
de meeste viagcfficieren van de beide -vloten, op het gevaar
aandrongcn, om op die gevrcesde kust ., doordien het faifoen
,te eerie vcrlopen was, de Spaanfe en Franfr -Oaten Tan te tasten ; wise egter de Adlliiiaal ALNIONDE hen in zijn gevccieii
ever te halen, met de mooglijkheid der ondcrneining te betogen; cue gelukkige tiitkomst bckroonde ook zijne raadge-ving, en verflrekte hem tot geen geringe ecr , doordien
main zedert dien tijd, door gantsch ELropa is beioeind gewor'Oen.
Men vcrzekcrd dat onze A.Uk2TONDE door het gebulder vat/
*L. gcichut, in cell der zetgevegten (lion hij bijwoonde, tot
zik een' trap het gehoor hadt verloren, dat hij daar van doof
wierdt, 't welk hem tot zijn' dood toe zoude zijn bijgebleven.
Worts wordt hij gercl7etst, als beleofd en minzaam van aart,
ecriijk en manhaftig, doch teffens bezadigd van gemoed; dat
hij oak nog grater blijken van zijne dapperheid zoude gege.
yen hebben, ten minften gedurende het tijdperk dat hij Lt.
Admiraal was, hadt men hem vergund met flerker vloten in
zee te verichijnen; dan de ftaatkunde van die tijd fcheen het
veiiiger te achten, met kleine fmaldeien malkanderen afbreuk
to doen , dan met grotere vloten de gantfe zeemagt op de brillstende waeren to wagon. Zijn leven waar 'aan altoos met
eeibie3 en dankbaarheid voor de dienften aan den vaderlande
bewezen, zai gedagt worden, heeft hij die zo menigmalen ann
doodsgevaren is blootefteld geweest, vreedzaam op de be
AT:MONDE

op

36o

ALMONDE. ALNOSIUS. ALOUD.

fponde geE'indigd, den 6 januarij 1711, op zijne hoMede
Eaaswijk bij Oestgeest , in den ouderdom van 66 jaren en io
dagen ; en is vervolgens in de Katrina kerb van den Briel begraven, alwaar hem naderhand door zijne beide never, zoons
van zijnen broeder j'Acoi3 VAN ALMONDE, ene heerlijke graftbmbe is opgerigt, met een ijzeren hek afgefciieiden.
ALKEMADE Befthr. van den Brief , I. D. bl. 54. 55. 104.
BRANDT , Leven van DE RUITER , op verfcheidere piaatzen,
WAG. Pad. Hifi. XIV. D. bl. 25. XV. 381. XVI. 152. 169.
172. XVII. 170. 196. 267.
ALMONDE (JACOB VAN), was de grootvader van ABRA''.
Delfland , Stadhouder der Leven van
Lek en Polanen , bezat in ejgendom de hofflede Wena in Maasland , en van het Plot zlitona-,puiten Delft; zijne vrouwe wag/
KATRINA EVERSDYK. Men vindt hem opgetekend als Raad
in den Hove van Holland, zedert het jaar 1478 tot in 1504,
Ivanneer hij overfeed, nalatende 7 kinderen. ------A. FEzWERDA, Nederl. Gefie en Wapenb., 1785. I. D.
IIAM , Hoogheemraad . van

ALNOSIUS (JOHANNES), geboortig van Brugge in Flaan47eren , biocide omtrent het jaar 1558. Hij was een groot kennel- der Griekfe en Romeinfe Oudheden, blijkende zulks uit
zijne in druk gegevene verhandeling : De antiquis Nun nnis
Mannoreis infcriptionibus.
G. M. KONIG
vet.
nov.
ALOUD of ALAND , bekleedde ingevolge de Iijst der
Baiijuwen van Zuidholland, geboekt bij P. BALEN, Belch. van
Dordrecht , bl. 7. dit ambt in 1299; het gedrag dat WOLFERD
VAN BORSSELEN voerde met Graav JAN DE II, was oirzaak
van zijn ongelukkig einde, en teffens van dat van Bailjuw
ALOUD. Zie bier hoedanig het geval , ingevolge 's lands gefchiedenisfen van die tijd, zig heeft toegedragen : Dordrecht
hadt, .zo wel als andere fteden, bij brieven van 'Coning WILLEM, Grave van Holland, het voorregt bekomen , „ dat de
misdaden aldaar begaan nergens anders , en door niemand
,, dan door Schepenen der ftad, bcregt mogtcn worden." Dit
viirh

ALOUD of ALAND.

161

vindt men hi.) BEVERWYK Befchr. van Dordrecht, bi. 303, dock
nergens antlers; ook words 'er in ene Handvest, door
denzelvden Ironing WILLEm , in 't jaar 1252 verleend , geene
andere dan Schepenon genaamd, om zelvs zonder Boger beroep
Tonnis te vellen. Hier te boven nog werdt 'er duidelijk in verklaard , „ dat Schepenen biijven zouden in het regt, waar in
3, hunne voorzaten plagten to zijn :" welk regt, naar ale waarfchijnlijneid, gcen ander gewepst is, dan het regt, om misdaden to Dordrecht begaan , ook alleen aldaar , door Schepenen te doen beiegten. ALOUD , aangezet door WOLFERD ondernam in 't jaar 1299, enig inbreuk op dit voorregt to don.
Alen hadt te Dordrecht enige misdaiigen in hegtenis, over
welke de Baljuw gene file wi.-zarheid gelijk
toen fprak,
bezitten Wilde. Schepens van begrip, dat hun dit regt alleen tockwam , wilden 'er zig ook van bedienen; gelijk zij
dezen. TerwijI dezen met de regtsvordering bezig waren,
kWaill WOLFERD VAN BORSSELEN, van den Gi aye verzeld,
te Dordrecht. Hij eischte terflond, dat hem de flukken van
geding overhandigd werden, voorwendende dat de zaak tot
-'s Graven regtbank behoorde. Waar in de misdaad der gevangenen beilaan hebbe blijkt niet klaar, zeker is 't, datSchepenen de' flukken weigerden over te geven, ernitiglijk bewerende, dat zulks met hunne voorregten ftreedt. WOLFERD,
bier over gefloord, dreigde de Schepens met de gijzeling, en
beval enigen van hen den Grave to volgen, die terflond hier
op, over Delft naar 's Hage vertrok. Die Schepens, welken
WOLFERD geboden hadt, to Delft te komen, liepen om he,t
voorflaan hunner voorregten, meest bij hem in 't oog ; men
was hierom to Dordrecht van begrip, dat zij niet onverzeld
moesten vertrekken; hen werden derhalven eon goed getal
van Gernagtigden uit de Wethouderfchap toegevoegd, zo dat
zij in 't geheel den of twaaif clerk waren. JAN DE MOLE=.
NAAR en PIETER Heren TIELF.MANS

zoon, zijn do enigftell
dezer Gemagtigden, welken men met naafi en bijnaam genoemd vindt. Nog Brie anderen, JACOB , HEIN en PAUWELS,
worden naar bet eenvoudig gebruik dice tijden, alleenlijk
L DEE D..
hun.
L
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hone voornamon berclii . even; vaji welken curie de twee laat.
lien, nicest tot befc!lerming van de voorregten ge:ijverd hadden;
ook bleven zij te Delft, terwij1 enigen der anderen den Grave
in 'Is Huge kwamen fprel;en. Na dat zij enigen tijd vertoefd
baden, alzo Graav JAN bUitel1 WOLFERD, de eerst niet ten
Fay e was, befluit ken nemen , vroeg men hen, naar de
andere Afgeviardigden, in 't bijzonder naar HEIN en PAUAVELS dit nog te Delft waren. Dit deedt hen vermoec.'„en
daC men iets args met dcze twee voor hadt, die bier van gewaarichouwd, terflond naar huis keerden. De Qraav en Wor.rEP,D begaven zig ook kort hier op, naar Deft, waarfchijnlijk
met eogmerk om de twee ijveiaars te doen vatten. Koch tarn
111C11 vet-ram dat zij vertrokken waren, werdt 'er voor de.
Dqffilie Wethouderfchap, over 't geichil gehandeld, niet zoncier veel hevigheid van wederzijden. De Baljuw ALOUD boodt
nan, in een kampgevegt te willen treden , tegen elk die 't met
de Schepens hield; doch die van Delft oirdeelden, dat men
der fiedm voorregten, aan den uitflag van een kampgevegt, niet
belloorde te wagon; dit niet lukkende, wendde men het over
een andere hoeg, 1-Igrx en PAUWELS werden in 't ongelijk
gerteld, oth dat zij den Grave niet hadden durven afwagten;
kreet dit voor wederIpannigheid uit, en nam het zo endat de Graav de clad Dordrecht met zijne hoogfle ongenade
dreigde, en verfloord mar 's Hage keerde.
De Afgevaardigden van Dordrecht wederom gekomen
71111de , en verflag gedaan hebbende van 's Graven bedreigingen , nam men dezelven zo zeer ter harte, dat men befloot
zig in ftaat van tegenweer te ftellen, en men nam afle zodanige maatregelen bij der hand, die dienflig geoirdeeld werden om zig tegens den Grave, of Bever tegen Here WOLFEP,D
en de Baljtvw ALOUD, fterk te maken. 't Lee& ook niet
fang ,of de flad werdt beleaerd; en ALOUD, wien 't huis
Kraaffeflein, te Slijdrecht boven Dordrecht gelegen , aanbevolen was, bath den ftroom met paalwerk belemmerd. Eno
enkele kogge onder zijn bevel itaande, bij nagt ondernomen
de flat te nadQten verwekte zo veel opfchudding
on-
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onder de burgerije, dat elk te wapen liep, en zo wel te yeater als te lande , ter ibid flit, naar Kraaijefiein tong, het well,:
zij niet vermeesterden , maar eg-ter verfcheidene aan de zijdc
van ALOUD Bedell fneuvelen. WOLFERD bier van door ALOUD
kennis gekregcn hebbende, befloot deze, met den Grave naar
Zeeia;Ld te vertrekken, en aldaar heirvaart tec,en Dordrecht te
beFelri]ven. Ifij ftelde zu11-,:s ook te werk , doch het vervoe•
reu ties Graven was zo dra niet rugtbaar t_.-;- eworden, of alles
geraakte in 's Rage op de been; men vervolg, de agterhaalde hen ; en de Graav wq:_s ras te bewegen om te rug te keren,
doch WOLFERD die bij hem was moest zig gevangen geven,
en werdt naar Delft gevoerd , en op 't Steenhuis gebra2.t. Intusfchen was de DelfjChe getneente , die met even bitteren
haat tegens hem was ingenomen, op de been geraakt, ell
voor 't Steenhuis famen geichoold; ook duurde het met Lang,
of 'er ging een kreet op: Levert oar den Verrader,, of wif fieken
't SteenhuZs in den brand. Die van binnen , zij zij zo wel als
yolk , WOLFERD ' S dOod zogten, of gelijk zij voorgaven,
voor 's y olks woede bedugt waren, befloten hem ontharnast,
ter deure uit te ffoten, daar hij your de razernij der verbitterde menigte bloot gefteld, in een' ogenblik door duizend
wonden van 't leven werdt beroofd; dit viol voor op den
augustus 1299, en Baljuw ALOUD trof eerlang het zelvde
lot. Die van Dordrecht narnelijk, het omkomeii van Heet
WOLFERD vernomen hebbencle, trokken voor het huis Knzafjeflein , dat zig wel hust op genade en ongenade, overgeven
moest. ALOUD en enigen der zijnen , geva.ngelijk naar D3rdrecht gevoerd wordende , werden door de gerneente, pas voor
de clads-poo p , tot zes in getale, flood. geflagen.
BALEN, .Befchr. van Dordrecht , bl. 7. 125. WAG., Marl.
III. D. bl. 115. 124-127.
ALPHEN, is de naam van een aanzienlijk gellagt, dat in
oude tijden , zo in Braband en Gelderland als wel inzonderheid
in Holland , is bekend geweest; zulks wordt niet alleen door de
oude Gefchiedboeken en Kronijken bewezen, maar ook door
de origine',e Charters en Brieven , van de Hertogen en Graven
dier
L
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Landon uitgagPvC/1 en 111 derzelver Staatsmisters opgeV,IkQnd, En cloordien
velen van dit aanzienlij%: geflagt
zijn, zulten wij van de voornaamften derzelven, die
aani=king, verdienen , ene alphabetifche befchrijving aan
tozrs mer2edAen. vindt bij J. KoK, radezil. WoorderthorA een volledige genealogirche beichrijving van dit gantfthe get, waar van de o:obetwistbare egthcid wordt be,
yqt.rd,
ALPM7.1',1" (ABRAHAM VAN), is geweest Raad in de Vroed,
fchap, vervolgens Schepen, daar na Burgemeester en ook
Tioad-Officier der find Leeden; hij is getrouwd geweest met
vollg pigt MARIA VAN ALPHEN en filerf den 27 oaober
I721, zonder kinderen na te laten.

di

ALPHEN (CORSTIAAN VAN), vindt Men reeds in 's lands
GeCchiedboeken , op den jare 1430 van vermeld ; zijnde getrouwd geweest met LUTGARD VAN SWIETEN, bij wien hij eon
zoon heeft geteeld.
A LPIIEN (DAMAS

van

hadt
voor
en in den jare 1420 in 's lands Kronijken van hem gemeid,
als behorerlde tot de Hoeksgezinden; en is ook in genoemde
bij den aanvang der tegen de Kaltheljataysgezinden ondernomne vijandelkikheden, in de bloei zijnes levens gefneuveld,
nalatende twee zonen.
VAN), vader

CORSTIAAN

tCi't Miij̀ 'CC JACQUELINA VAN MONTFOORT. Men vindt al

ALPHEN (DANIEL. vAN), was een der 56 Hollandfe Edewelke benevens de Gedeputeerden der fteden op den 21
jniij 1468, KAREL VAN BOURGONDIEN, als Graav van Holland,
in Rage ontvangen en gehuldigd hebben; ook vintlt men
hem vermeld als Meesterknaap der Houtvesterij van Holland,
in de jaren 1468 en 1489. Hij hadt tot huisvrouwe
Emma VAN SWIETEN, bij wien hij drie zonen hceft verwekt.
ALPHEN (DANIEL VAN), is eerst geweest Secretaris van
den Bantle van Sto4Ovijk, Wilsreen, Tedingerbroek en den Leljdpriam; daar na Secretaris van de Weeskamer te Leijden„
vervolgens Raad in de Vroedfchap, wijders Schepen en ten
hat-
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intiten 'Burgemeester van die ftad. Tweerna len ig 111) gt..•AA
trouwd ; zijnde zijn eertle vrouwe geweest KORNELIA
SYP , en de tweede TANNEKE DERRAMOUT. Bij zijn overiiktail
't welk op den 31 julij 1673 voorviel , heeft hjdrie zoor0
nag&aten.
.
_
ALPHEN (DANIEL vAN) , is geweest Raad in de Vro014,
fchap, vervo4,ens Sch pet.), daar p a rgeineester edr itaci
Lepen , en teTeis Ontvanger van de gerne:-ie Landsmiddeleri
over Leif den en Rhij:llantl. H halt ten vromve, MARIA, VAll
IlooGEvEEN; is op deli x i odober 1692 over1eck4, nalatdiada
vijC zoons.
ALM-114'4N' (DANIEL VAN) , heeft opvolgelijk de drie vraar.
dighe,:en van Raad in de Vrc,edichap, Schepen en Burgeri..s,;.
ter der fiat Leijcien met zeer veer teem beklecd. 1 -11.1 trouW,
de zijne nig:-e GEERTRUYI) VAN DER MAAtz.scriE, dog-ter (I21.'
Griftier van de ftad bij wien vi 'Orin gcv76n.

liii vths een gcleerd man, ervaren niet ailed' in de griekle en
laCijnie talen, maar ook n deizelver cy,dheden ‘2.n
gioa
nisfen , als mede die van ancle:.e volkeren ; daar ceo
regtsgeleerde 2o wol in „1-let R0913Cinfe als V6. 1a7zdfe yakg en
voegde bij zijn ongoiroe kuii 'e in de othieen latere goithie4
denisfen dezer Landon, en in de -weaige voorregten en ge-.
regtigheden dos vrijen yolks en der fteden, ook one uitmuntende vrijhelds- en vaderlancislWcie, gepaard met een fijn
fchian±'r oirdeel; minzame nederigheid, en vriendelike
tighed ; zo dat hij order de rdet weinige fierraden der Magiftraatsperfonen , op welke de flad Leijdeiz fleeds heeft moger.
roemen, to legt rnag worden get.e'd. Yet zeldzaam beet
ook de regten des yolks, des gehelen vaderlands, en die
't bijzonder van de flad Leij den , gedurende den tijd van 52 ja,,
Ten, in dewelken hij is geweest lid der Vroedfchap van die,
ftad, maranoedig en met kiem van redenen , tegen alien
wettigen aanval, zo bij mohde als bij gefchrifte verded:g1;
waarom ook de Regering diet flad hem in den f are I 7c,6,
hij met de waardizheid van Prealent-Schepen was
L3
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ten Nike

hare erkentenis, voor zijne der ftad bewezedienflen, heeft vereerd met een bijzoncier gefchenk, zi]nde een zilver vergulde Pocaal met zijn dckzel,
fraai gewerkt en pronkende met het gekroonde wapenfchi!d
der clad, ten wederzijden gehouden woidende door twee Haande leeuwen , nevens cen gelijke zilver-vergulde Souco-ape,
waar op geplaatst is deze volgende infcriptie:
Van

ie

Do. D. v. ALPHEN , D. F.
1?gee , ? Jura tuere Seizatus ,
DIM Alit ingenua pagina fcripta 1170,71:71
Munera tea BatLzva, judex licet , accipe dextra,
Ouce dedit hdc , dedit plus tua Leijda,
Welk digtflukje, op last der ten lien tijde regerentJe Burgemeesteren dier flad , doo
r hunnen Secietaris, Mr. JOTIAN VAN
GROENENDYK is vervaardigd; en worth dit . eirchenk nog ten
huidigen dage, als can waardig en dierbaar 1I- oTztme72-tuin
, onder dezes braven Mans nakomelingen zorpraldig
bewaard. Iiij flied te Leijden in het 83fle jaar zijn's oucierdoms , op den, 10 julij 1733.
.ALPHEN (DANIEL VAN), is Raad in de Vroedfchap, vervolgens Schepen, en daar na Burgemeester der fiad Leijden
geweest, alwaar hij ook tweemaal de driejarige commisfie van
floofd-Officier heeft bekleed; hi; hadt ten vrouwe GEERTRUID
TRIGLAND, en ffierf zonber mannclijk 011 na te laten, den
21 jllnaj 1711, in den oudeldom van 73 jaren.
ALPHEN (DANIEL VAN), is geweest Secretalis der Vierfchaar van de Hogefchool te Leijden , en tevens Ontvanr:er van
• den reZlen honderditen penning, vervolgens Secretaris van de
Rekenkarner , en daar na Griffier dier ft-ad. Fiji hawde met
SARA VAN BANCHEM, die hem vier zonen heeft geCchonken,
waar van 'er nog twee in levee waren, toen hij op den
25 april 1727 overfeed.
ALPHEN (DANIEL vAN), Griffier der flack Leijden, is geboren
7 november I 7 T 3 , en getro'av,-(1 den I g november
1742 , met ELEONORA BOINENFANT geboecn den .24 maait
172T.

ALPHEN. (DANIEL i7 2.,1) CDIRK)
jf •7.1. In 't jaar 1734., we,dt hij aangeileld tot Corrt.MisC
van de Huwelijkszaken der ftad Leijden; in 1741 ) tot itaict
in de Vroedfchap ; in 1747, tot Weesmeester ; en in 048
tot Schepen van dezelvde flad; in 't jaar 1749,- afiland
de van zijn Raads- en Schepens-plaats, werdt hij tot Griffin
.
.
dier ftad aangefteld, van welken dienst hij egter, op zijn verl
zoek , bij re ,.bh7.tie der grote Vroedfchap op den g novetiaber
1778, behouderls den eciti,tel, is ontilagen. FIij is een
van grote kundigheid e onvemoeiden arbeid geweest
lid van verfcheidene geleerde Genootichappen. Onder and
en is hi} fcbriver Vail de verhande!ing tot tijre'i voerendti
2cz Ecti)t bcr 0' , 7c1:4Liictl. ma-ant lIerftelijite bcbieningtii; 00k
t:Open/ waar van het
heft hij de
efitziiiirj, tcr
deel -aft de 0:-Nelmoeide hand, van den Deer FRAN6 vri
MIERIS in 1762 t:e voorichijn k-wam, en de uitgave van het
2de deel geheet ag6.;f1Aer, vertnits MTERIS hetzelve nog niet
hebbende afgewerkt, in het voigelde jaar overleed, verder
voltoold, en 'er vervolgens in 1784 nog een. 3de deel bijgevoegd, waar in vele aanmerkelijke bijzonderhcden worden
gevonden. Hij overleed aan Je gevolgen ever beroerte, ile(1
16 ju l ij 1797 9 in den ouderdom van ruim 83 jaren, geene kin-,
deren bij zijne huisvrouw nalacende
ALPI-IEN (DANIEL VAN), is ?eeest Koinmis ter Setetarije van Holland in 's Hage , en aldaa:. getrouwd me MAATA
MAGTILDA SiZLI/OFF hij overleed op den 18 maart 1760,,
twee zoons nalatende.
ALPHEN (DIRK VAN), is ongehuwd geftorven, behoorde
in 1423 onder de -we:geboren Mannen van Lisfe ingevolie
de daa van nog voor handen zijnde bercheiden, van den 15
inLij des gezegden jaars.
ALPHEN (DIRK VAN) , die te Leeiden heeft gewoond, en.
altiaar getrouwd is met ANNA PATDS17- , heeft bij haar nagela,
ten een' zoon, insgelijks DIRK genaamd, weike is geweest.
Veertig Raad der ftad Lellden van 1481 tot 1501 meermalen
heeft hij ook aldoar het Schepensambt bediend, en is in x5(;1.
kinderloos in geimide ftad overieden.
L4
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163 ALPHEN. (DIRK vi:) (ELEERT) (FLORIS)
ALPHEN (DIRK vAis), die in de I5de eeitw lecfdc , 13
een boefemvriend geweest van Heer REINOUD vAN BR EDERO
DE , die in 1473 flierf. Hij heeft ter vrouwe gthadt JOLA NI) A
TEN NOR.TICH ; en is bij de noodlottige burgerkrijg en berGertens, die bet Land tot op derzelver giondzuilen deed daveren „
benevens enige andere Edelen , te Vianen in 1477 in hegt-enis
geraakt, zijnde enige jaren daar na in de gevangenis gettor-yen, enen zoon nalatende.
ALPHEN (DIRK vAN), is gedurende 20 jaren Tang, geweest Hoofdman of Kapitein van de Ichutterij te ,LeijcAwi , benevens Sellout van den Banne van Stomplrfik , IVilsveen ,
gerbroek en den Leffendana ; bij is op den I 2 liovember 1701,
ongehuwd overleden.
ALPHEN (ELBER'r vAN), die zonder manneqlk oir overleedt, is geweest Vrijheer van Thenpell en Gehe:iimaad van
ARNOLD VAN EGMOND Hertog van Care en Gzilik , Graav van
Zutphen, zo als blijkt uit cm' brief vim den 3 maart
ALPHEN (FLORIS VAN) , was in clienst van Graav
LEm DEN IV, en fneuvelde benevens vele andere Edelen en
den Graav zelve, wanneer doze met eon aanzienlijk leger in
feptember 1345, nabij Si/averen in Friesland was ;eland, en
zijn leger, door de Friezen geheel en al wierdt verilagen en to.
taal geruineerd.
ALPHEN (FLORIS vAN), zoon van den vorigen, was in
bet jaar 1363 Hoogheemraad van Rhijniand. Hi] meet in of
nabij Leifrien gewoond hebben, naardien de burgers van die
Rad, wanneer in 1381 tusichen enige Edelen gefchil
was ontflaan , ander hunnen banier zijnde opgetrokken, het
Buis van dozen FLOM VAN ALPHEN hebben befformd, em in
betzelve enige Edelen , waar under 00k DIRK VAN A I pREN
neef van FLORIS dewelken zij meenden zig aldaar te hebben
verborgen, op te zoeken en uit het hues te halen, ten elude
dezelven aan hunne woede op te ofieren.
ALPHEN (FRANS VAN) , werdt geboren den .9 rnaart '718;
i geweest een voornaam Koopman to Fran/'fort can den Main,
al-

ALPHEN. (GERRIT ._) (LENDPJE,)
waar hij in januarij 1746 trouwde , met EATHARINA SOPHIA.
bij dewelke bij geen kroost heeft geteeld , en is,
dus kindertoos , in 1770 overleden.
GOUTARD,

ALPHEN (GERRIT vAN)0 was cerst Secretaris van do
Rekenkamer , en vervolgens G-riffier der clad Leij,/e,;2,; is getrouwd geweest met MARIA VAN Done , bi.) dewe'ke 11:1 Rir i e
zonen hecft verwekt, waar van 'er twec, bekie KORNI.:LIS
hunre ecrffe jeugd zi3n overledcn. re derde die
bij Gin fferven, 't welk in het Jaar 1655 vooiviel, ovetbleef,
was ABRAHAM geheten ; en doze is geweest P..aad in de \Truedfchap te Le7;7 dei2,, vervolgens Schepen , daar na Burgemeaster
en cok HoofU-Offic:cr van die fcad ; hij is getrouwd geweest
met zijne voile nigte .K.4z.i.A. VAN ALPHEN, en is &rem- yen dm
27 oaober 1721, zond'3: kncen na te laten.
is geweit Sc'o7t van
.ALPHEN (GERRIT
en op den .24_ november 1769, ongehuwd te

.7.•)&ter-

rorLie ;

ALPHEN (HENDRIK VAN), werdt geboren den 21 april
1708 ; heeft te 1iinJteldain koophandel gedreven , en is aldaar
getrouwd met TVIARGARETEA KORNELTA VAN PETERSON, waar
bij hij drie zonen heeft vemelq , van dewelke twee in hun
eerfle jeugd zijn geflorven, en de derde jorIAN VAN ALPIJEN
genaamd, thans nog in leven is.
ALPHEN (HENDRIK SIMONS VAN), werdt geboren den
vcornaam koopman
,7 december 6 7 5 en is geweest
ziine vaderftad Handal , cok Rand en Burgemeester aldaar,
believens Kollonel van de Burgerij, 't Welk een aanzienlijke
post is in die ftad. IIij is tweemalen getrouwd gewees; ecest
met SUSANNA VAN ASTEN, Welke hem vijf zone il Le2ft
baard, doch van de laaLfte in het kraambedde ilierf, en alle
deze vijf kinderen maar kortflondig •na lmnne gebocrte hebben geleefd. Op den 30 juilij 1707, hertrouwde hij met
SARA TACOBA VAN DE WALL; erie dogrer van HENDRIK VAN
DE WALL, Raad en Burgemcester van Hanau, d:e hem zevert
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zocn lYaaide, waar van nog zes bij zijn oveijden, 't went
op den ic februarij 1740 voorviel, inleven waren.
ALPHEN (HERMAN VAN, 172rdt geboren den :.".2jull
eerbt te Ottoland en Neder1712. Hij is geweest
Noida:74, dear na to vervoigens te AL fr, en
.laatftelijk, Hoog,leraar in cc Godelec..'rdheid enz. te Ha-m. Op
dell 26 oei stobcr 1748. is hij getroowd met MARIA VAN Musi
dogtcr van den beroernden LeijcPn
Hoogleraar
sel:F.\T .r -1.01,
P.rET E.At VAN M 1,'JSSCHENBROEIC bij wien hij mar een zoon,
heeil verwelit; cloth doze is in zijn teclierIIEND-rx
ite je.1.-,c1 reeds ovc;rTecien. Men heeft van hem 611e Gntle:ienHij ftierf den .25 januarij
de veiVai-ing over Sp; . eztken
zonder inann&ij oir na te lawn.
1 767 te
ALPHEN (ITIERONTAILTS vAN), wcrdt gohoren den 9
mc*.ij rxr.); en is {jewLe5t eon utrouw en \Tee gccit a;eng&ie,dienaar te vervolgens to .11°6)17 .; 1. ,,:1'etC72 en
laallellik to /11:11::C1Ci1N. Ge2rcne zi:jn verblijI te Leerm7r,:',71,
troLzwde hij met JUDITH A.NNA ITUT;ER C:ie kleindogter van
den groten Rechtsge l_eerden ULRICUS ELMF.R ; cloth been geene kindeten bij hear verwela. Beha7ven e y e latijnie vei ha ll
-doling,
de Terra 01,1draCil E Da772aSCO heeft hi] nog one
ittathr 0J-a anattlj. XXIV cn XXV. door den dr,k gemeen
gemeakt, in dewelke 's Mans oirdeelknndige geleerdheid a;lezins doorfirp.alt. Waarfchijniijk zoo hij nog meerder vrizgten
van Z.;nen v1it toll nutte der Christen Rerk hebben voorcgebragt, indico hI1 niet gedurende enigo jaren voor zjrien dood,
ware bezogt geworden met zware ziekten en ongemakicen,
en da.ar nit gevolgde ailanligheid en velerhancie her lighaam
en den geest verterende icv,ialen, wear aan hij can geruimen
tijd heeft gek.v.Tijnd, tot dat eindelijk de dood van zijn
dig aardfciae leven op de:-.1 20 april 1758 cen einde maekte,
en hem in de gewesten der zaligheid overvoerde.
ALPHEN (HIERONYMUS VAN) , werdt geboren den 8
juilj 1714 in de ftad 1.1thiau aiwa.ar hij koophandel dicef; CE'
op
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den 20 november 1738 met SusANNA VAN DER LM-IR
trouwde, waar bij hij drie zoons verwekte, dech die alle
voor hem kinder!oos zijn. gellorven; 1-jj is dus, zonder manLelijk or na te laLen , in het jaar 1777 te kraliaz overieden.
op

ALPHEN (HIERONYMUS SIMONS VAN) , wercit e Ectilen in I 95 geboren, en is te Hanau een bi'aaf en zeer geacht
Koopman geweest, hij trouwde met IDA COURHASE, geboortig
van Worms , bij wien hij twee zoiien heeft verwekt; en filed
te Ilanau op den 26 november 1641.
ALPIWN (HIERONYMUS SIMONS VAN), zoon van den
voorga.ande.n, is den 17 jut-A.) ,I632 to geboren, en 1-,eert
aldaar ook zijne vaders voctiTh_ppeo drunende, met ve'-.A ijyer
en braafheid koophandel geacven. Iii htvwcie met KATHARTNA VAN DER CR-L=1: 7 g4roleil ut CC71 in Kaanderen aanzienlij k r.2,e1Thgt, en °verb:x:1 den 15 fepteinber 1692, nalaten-,
zijne genoemde hAsvrouwe verwekt,
de drie zonen ,
ALPHEN (HIERONYMUS SIMONS werdt te Havazt geboren, op den 23 mci3 1665. Hij is geweest een zeer
Ivaardig aiarigeliedienaar, east op het vermakelijke dorp
1Varmo7id nabij Le,
gelegen, vervolgens te Zvi/An, en bier
na to Amig, &lax , van waar hij tot Hooglcraar in do Godgeleerdheid aan Utrechts Hogefchool wierdt bevorderd; aan dc,
ivelke hij ook, zo door zijne grote gelcerdheid„ ais voortreife.
lijke gavel] en uitmuntende•
geen geringe 'mister heat
bijgezet. Hij heeft drie women gehadt, dien hij alle
leefd heeft. De eerfle was JUDITH VAN DER MAAr.scHE, one
nigte van hem, welke hij op den 19 mcij 1696 in Let kra:,111bedde -verloor , flervecde ook teifens het kind -kort na de
boorte; hie op huwde hij voor de tweedemaal den 18 maart
1698, met MARTINA BILER, die hem vier 2:011C11 baarde, waar
van twee hem hebben overleefd ; deze vrouw verloor hij op
het alleronverwagtite , want met Naar op de to rugreize van
zijn vaeritad Haau daar hij zijn enigflen brooder en veidere
famiiie was gaan bezoeken, reeds tot Kezden gevorderd
wietdt zij aldaar doox enc,
egge,At- , op
f elCi!
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ALPHEN. (JAN

den in reptember 1719. Tot zijn derde vrouw nam hij 1r
hot jur 1721 , KORNELIA VAN DER TOUT , weduwe van den
Hcr CASPAR VAN ROYEN, j fl leven VroeL1fc 1.-lap en Borgemeester der {lad Utrecht-, weike hem na een iegoi'Ljarige et.,,,tverbinciams, insgelijks door don dood op den 9 augustzs 173o
Nverdt, oiltrukt. Na dit voor hem zo trcurg noon al , icefda
Jiij nog ruim twaalf jalen ongehuwd, en ontiLep a's wen zagtc.-lijk to Utreci2t op den 7 november 1742, in het 7811e jaar
ouderdoms. De Hoogielaar AP,N. DRAKENBORCH heert
e: e Oratio .,funebris over hem uitgelproken, cUe ook in druk
uiLgaat; en waar in ouzo VAI‘.■ AT.PIIEN wordt geichetst, als
cull man van ware g---xisviuL.,, t, trciTc:ij e hoesian'ghe:ton, fchrander oirdeci, c-rote geeeidheid , en in een woord ve[fiert met
alle christelijkc de :gdn. Veelvaidig zijn de Werken, dien
.heeft gelebreven en door dock druk gorneen gemaakt ;
vdt 'er ene ii]st van in J. KoK, Yd. WC)ordenb. H. D.
7o1.. e!i 705.
Nova aN Eiudit. 1744. Febr.
54--64.
f-7!) 3116,11,-:!, Pa; Lep. r 52--160. C. SAxI, Onoinast. literare
rafb VI. p. 261. & 2,1 1a1. 6-3.
ALPHEN

(JAN v_AN) , villa men van aange'ekend, dat

in hot jar T,p5 en vervo:gens, Hertog WILLEM VAN BEYEREN , ifl del cutiog tegens JAN VAN ARKEL Leeft geTend. Hij
is gchuwd g?"CArccst aan LYSBETH VAN TEYLINGEN, en beeFt
zes zonen narciaten.

VAN), hceft in 't jaar 1482 Fiertog
Kaptein aan de Vaart
dfe van 'Utrecht. gediend. Hj is gctroawd pweest met JOSINA
VAN NYVELT , en in den jaie 1485 lfl 's liege gcvangcn
Louden wordende, zoncier mannelijk oir na te laten, in d01,
beiker overlcdcn.
ALPHEN (JAN VAN), is ge-rouwd [:eweest met CP,FR'IT.U1D
BUTS, beth te Leijden gewoond , en is na don zo hocg gevorderddn ouderdom van circa ico jaien b-lreikt to hebben , in
1678 in die ftad overleden, nalatende vijf zonen.
ALPHEN

ATILTA,O-T VAN OosTENRYK,

ALPIIEN (JAN vAN), ecu zoca van den bovenilaamjen,
is

ALPIIEN. ( JAN vAN) (JAN DANIEL)
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geweest Opperkoopman in dienst van de Oostindifdie COMop Anboina ; hij bath tot vrouwe EVA GREVERAETS 2 Ln
Leen; bij zijn overlijden een zoon nagelaten.

pag

ALPHEN (JAN VAN) , een zoon van den laatfien , is geMilitair in 's Hagc , en getrouwd met ELIZABETH TEN HAIN ; en beefs bij zijn overlijden , dat in oecobL
. .-,r 76S4 vccrviel, den vulLenden won nageiaten.

Nveest

ALPI1E,N (JAN VAN) , is even als zijn' vaJer geweest Sollicicear Tviiiitair in 's Hags, en lieeft bij zijn eelfte vrouw
ADRIAN. PETRONELLA BOLLANDT , drie zonen geteeld ; en bij
zljne tweede vrouw MARIA VAN DER HAAR , ceo zoon , hij
Ilierf op den 14 april 1759 to Le,:iden, in den oadeidom van.
33 jaren.
ALPHEN (JAN VAN), deze is getrouwd geweest met ANweduwe van Mr. CORNELIE VAN DER M.
Hij was Hoofdinan of Kapitein van de SchutLerij der flat
lic:jden , alwaar hij in het jaar 168o , kinderloos is ovuleden.
ALPFEN (JAN VAN) , is geweest een zeer kundig en geacht Regtsgeleerde, en praktilerend Advo':aat voor de Hoven
van Juft-i'.-.ie in Holland. Hij trouwde in 's Hags, alwaar hij
zijne woonplaats bath gevestigd, met liVILIIELMINA BORT ,
oudile dogter van dor, bcroemden Regtsgeleerden Mr. PIETER
BoRT, Wiens Werken been verzar,-,eld , hij ih het jaar 1681
in een feel in folio beeft uitgegeven; en die door anal.
VAN ALPHEN verrijkt is , met can nauwkeurig uitgewcrkte,
gelecrde, en in alien opzigte ware , en zuivere vrijheids- en vaderlandslievende voorretie. Hij overleed in 's Hoge, den
maart 1709, nalatende
zonen.
NA SWANEVELT,

ALPHEN (JAN DANIEL vAN), is geweest Klerk ter
ngntie van lift,11.z7z2; en overload in 's Hags, zonder gehuwd
gewcest to zijn, den 28 junij 1775.
ALPHEN (JOHAN vAN), werdt geboren den 24 maart
a7Io; en is gewest Raad in de 1,T roedCchap
Schepen cad
der.

T74 (1‘.LPIIEN. (JOTIANNEriS

VAN) (KORN.)

fiad Gouda. Op den T9 odober 1745, trouwde hij met zijna
nigtc WILIIELMINA LUCIA VAN ALPHEN bij wien hij drie
zonen verwekte, waar van de beide jongften vroegtijdig zijr1
toverleden, doch de OLIClite, HIERONYMUS VAN ALPHEN ZO wij
niet beter weten thans nog in levee is, en de post van Prokureur-Ceneraal bij den Hove van Utrecht bekleed. Iiij ilierf
den 17 januarij 1750.
ALPHEN (JOHANNES VAN) , is KOMIT1iS geweest van de
geinene Landsmidde l.en over LeUaiL))1 en Rhijniand. Iii] trouwde met KATHARINA CROMMELJN; en is te Lepen in 't jaar
1655, zeer onverwagt aan een hete koorts overleden, nala7
tende een' zoom
ALPHEN (KORNELIS VAN) , is getrouwd geweost met
JOHANNA MANAART heeft enigen tijd te Brenzen, vervoigens
to Keztlen , raderhand to Frankfort aan den, Mai:1, en laatilelijk
zijn vaste woonplaats to Harlan genomen, alwaar Ili .' in 1(:32,
in den gevorderden ouderdom van bUna 84 jp.ren is overieden,
nalatende twee zoons.
ALPHEN (NIELA..'IS VAN) , werdt geboren den 21 meij1716, en trouwde den 23 oaober 1753 met JOHANNA BONEN.
FANT geboren den 30 december 1725. Hij werdt in 1748
aangefteid tot Regent van bet Weeshuis te Le'ljcien, in 1749
verkoren tot Raad in de Vroedfchap ; in 1757 tot Schepen,
en vervolgens in 1767 tot Burgemeester; ook beeft bij tweemalen de driejarige bediening van Hoofd-Officier in die ftaci
waargenomen. Het was op den 12 januarij 1784, dat hi] zonder kinderen bij zijne huisvrouw te hebben zeer
fchielijk in eon moment des tijds, door den dood wierdt weggerukt.
ALPHEN (PAULUS VAN, heat te Leijden gewoond , en
is aldaar getrou-Wd met MARIA CONSTANT, welke te famen
geen kinderen hebben geteeld, zijnde ook beide aldaar geftorven.
ALPHEN (PIETER VAN), een voornaam Koopman te Zinfi el dam , trouwde aldaar met SAILA MAMA VAN DE CATELLE
1,:k3

ALPHEN. (PIETER SIMONSZOON
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welke hij vijF zone , verwelAe waar van circ.) vrce,gti
L ijn overleden. Hij flied den 6 feptember 1773, in het 8111,J.:
jaar zijnes ouderdoms , nalatende twee zonen ,
NIEL Cil
ARRAHAM VAN ALPHEN.

ALPHEN (PIETER SIMONSZOON vAN) , is con nfet
onaanz ; enlijk Koopman te Antwerpcn geweest; hij was to 5:i:-!7tlen geborcn, en hadt daar reeds MCC 2311 ' va-_':er SIMON ei-,,';e11
handel gall-even; dan vermids hij begreep , dat tot Let ti:C;leiden daar van , zig veel beter gelegenLeid to Antwely:en vcordeed , welke plants in die dagen de voornaamile koopfbd der
Nederlanden was , vestigde hij zig met 'er woon to Antiverjen
in welke aanzienlijke flad, ook gem onvoordelige Mandel, gedurende verfcheidene jai-en door hem werdt gedreven; en zulks
ter tijd toe, dat hij in november 1576, wanneer het mliitende
S'paapfe krijgsvolk die flal hadt bemagtigd , en aidaar met roven, moorden en branden , de allerverfchrikkelifle verwoesting aanrigtte, zig ook door de roofzleKe klauwen der -woedende foldaten, van ale zijne bezittin;ca zag ortzet, zo dat
hem genaegzaam niets zijnde ovec;eb:evon, dan zi1n eerIV; cn
deugdzaam hart, hij met zijne huisvrouwe ANNA HAUWAERT,
be sevens twee zanen , die zij hem liaA gebaard, de wijk naar
Holland heat genomen, en zig met 'er woon mar Leijden . begeven; alwaar vervolgens zijne vrou-.;- is ge(orven en begFayen ; an hare flood ging tai te RI,L-terdcan woven, en is aldaar
in enen zeer hogen ouderdom
MITTEN (SIMON VAN) , weonde in de mde eenw te
en dreef aldaar enige koophandel ; hij trouwde met
KATHARINA METSCHAERDT , die hem een zoon baarde, doch
Y; elke geboorte Naar het leven koste.
Eeulen,

ALPHEN (SIMON vAN), is getrouwd geweest met ELISAtweede dogter van HIERONYMUS MANAART
on zeer geacht Koopman te Aitwerpen. Hij beef gewoond cn
koophandel gedreven te Leijden, en is ook aldaar op den io
junij 1592 overleden, nalatende twee zonen.
IETH MANAART,

ALPHEN (SIMON vAN), is geweest Vecrt 7 g in Rade der
flay
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ifad Leijden, midsaders Ontvanger van de Gemene Landsrniddelen over Leijden en Rhijniand. Ilij heeft twee vrouwen
geha,it, de col fEe was SUSANNA VAN CEULEN, die hem een
won baarde; don hare verlosfing met de dood moest boeten;
uit de tweesie .MAGDELENA DE FIERToG VAN ORSMAEI. , heeft
hij nog vier ZOOM' bekomen; en is geftorven op den 23 oftober 1669.
ALPHEN (SIMON

is eerst geweest Secretaris van
te Leild'_?77,, van
welke bec-Hening hij om zijne hop jaren, in 1733 affla.nd
deeds ; hij trouwcle met ANNA DE MOOR, bij wien hij een'
zoon beefy verwekt DANIEL genaamd, en hij Ilferf op den 12
november 1736, in den hoog gevorderden oudcrdom van MLR
82 jaren.
VAN),

Zoeterivozde , en daar na van de th e

ALPHEN (SIMON SIMONSZOON , is in 1593 te
Leulen geboren; en trouwde voor de cerftemaal Met SUSANNA
J3oEK, bij wren hij drie zonen gewon. Zijne tweede vrouw
was ELIZA=I NozEmANs , welkers fchoot horn Been mannenk oir veifchafte; deze overleden zijnde, trouwde hij voor de
deldernaal met ELIZAOETH RTIODIN, bij wien hij gcen kindoren heeft verwekt, en die hem enige jaren heeft overleeft,
Hij s ge3urende het tijdvak van 32 jaren Raad der Pcad Hanau
geweest, en overleed aldaar in het 8oile jaar zijn's levens;
alleen nalatende zijn eerstgeboren zoon, KORNEUIS SIMONS
VAN ALPHEN, die geweest is Raad en Burgemeester der Clad
Hanau , getrouwd met MARTA GRAAUW, en wijders aldaar
den ouderdom van 7o jaren kinderloos
ALPHEN (WILLEM VAN), Ridder,, wordt in ene ouJe
tot nog toe ongedrukte Hollancife Krunijk , op het jaar 1473,
met room van gefrioken; hij is getrouwd geweest met Sy)3ILLA VAN \T LIET, en filed in 1494, zonder manLelijk oir
Da te laten.
ALPHEN (WILLEM VAN) , geboren te Lejjden in 1608,
wierdt den 20 Icptember 1631 nag maar 23 jaren cud zijnde,
Se-

ALPIIEN. (WILL. BAR. vAN) ALSTEDIUg. 177
ecretaris van het Hof -van Holland in 's The, in plaats van
Mr. PIETER HOFLANDT ; welk ambt hij gedurende een reeks
van 53 jaren met veel'achting en lof bediend hebbende, daar
va,nsop den 27 feptember 1684 afftand heeft gedaan , ten beboeve van zijnen fchoonzoon, Mr. PIETER VAN HURK , die
met zijne dogter ANGELA VAN ALPHEN was getrouwd. Hij
heeft twee vrouwen gehadt , de cerfte KATRINA DOUBLET,
baarde hem een zoon, waar van zij in het kraambedde
en het kind ook kort daar aan overleedt; de tweede JUDITH
VAN CLEVESTEIN, brags twee zonen ter wereld, waar van de
oudfie JAN ARNOLD genaamd, op den 13 junij 1665 in een
zeeflag tegens de Engelfchen, zijn jeugdige leven dat nog niet
Boger dan tot 22 jaren geklommen was, roemiijk voor het vaderland opofferde. Hij ftierf zonder enig mannelijk oir
na te laten,, in junij 1691, in den ouderdom van bijna 83 jaren. Dat hij doorkundig en ervaren in de praktijk van reg..
ten is geweest, bewijst zija uitgegeven Papegaav of Iroptv
lier-Zoch waar van ten minften zes drukken geteld worden,
zijnde de laatfte van het jaar 1720, in twee delen in 4to.
ALPHEN (WILLEM BAREND VAN) , trouwde met PETRONELLA MONTAUBAN , dogter van Mr. NIKLAAS MONTAUBAN Raad en Penfionaris der ftad Rotterdam, bij welke hij

geen kinderen heeft verwekt. Hij is geweest Kollonel van de
Infa.nterije . in dienst van den Staat der Verenigde Nederlanden ,
widsgadets lid van den Hogen Krijgsraad toen ter tijd in 's Ha.
go hare zittingen houdende; en overleedt in die hofplaats,
den 26 junij 1782.
ALSTEDIUS (JOHAN HENDRIK), zag in het jaar 1588
t et eerfte levensficht, hij waA Hoogleeraar in de Godgeleerd.
beid en Wijsbegeerte te Herborn , en naderhand te Alba yulix ,
alwaar hij ook in 1638 ftierf, in den ouderdom van 50 jaren.
Ilij werdt benevens JOHAN BYSTERVELD Hofprediker te Ziegen , in naam der Wetteraufe en .Nasfazife Godgeieerden op de
Dordrecbtfe Kerkvergadering gezonden, alwaar hij benevens
21.in ambtgenoot, op den 17 januarij 1619, in de 34fte zitting.
ont.
I. DEEL.
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fOangen, en tusichen die van Geneve en Zwitzeriand gepiaatst
werdt. joH. HALES zegt in zijn 39fte brief, op deli 29 janual
aan DIMLY CARLETON geichreven „ In de avondfesfie
wierdt het point van de Verwerping , op ene ichoolfe en
3, geleorde wijze verhandeld, door ALSTED1US
pfl van de
l'igfesieTen nit de Pair, ; zi'jne redenen waien de hekwaarn„ fto van alle die ge ,e, welke ik nog gehoord heh." Uiç
4anderei fchriften van dien tijd, is blijkbaar bekend, welk een
hevig voorftander hij was van de onweerflaanbare Genade.
430 5ftC fesfie van gemelde fijnode, deedt hij zig op den Zeivi!
den dag, op Welken de Remonftra,nten hunne veiklãring van
het 3 , 4 en 5 artikel overgaven, door cell breedvoerig yena
toog, pitrnunten, beiledende al zijn' viljt orn de gronden der
Con.i.ra-RemonfIranten , in de lien bewijsredenen op de Haagfe con.
ferevtiie ingebragt , vast te maken , tegen alle de tegenwerpin,gen der .1?nonfiranten, welke hij als een ware Dordfe vader,
gulhartig voor Pelagianen en Godslasteraars fcholdt; onder anOffen zeggende: „ dat het -woord wederftaanbaar, door menfchen was uitgevonden die een naam begeerden te maken."
Aummus is een onvermoeid fchrijver geweest, en een der
vrugtbaarile pennen van de 17de eeuw; het was ook onmoogt
Oat hij zulk een groot aantal boeken nitgaf, zonder van
eq ander zijn arbeld gebruik te maken; maar hij bediende
zig al te veelvuldig van, fchreef zonder de minfte fchroom
.c191.0 fchrijvers letterlijk nit, en raapte van alle kanten,,
JAN HIMMELIUS Luthersch Predikant en Hoogleraar in de
Codgeleerdheicl 'to 7ena, is een van zijne tegenfchrijvers ge west, zijn werk is getijteld: Anti-Alfiediu s, five examen Theo.:
logice Polemicx JOANNIS HENRICI ALSTEDII. Hij heeft niet vele menIchen overtuigd van de ftelling, dien hij in zijn Triumplus A-ibi;cus heeft zoeken te bepalen dat namelijk , in de H.
Schr:ft de beginzels en bouwitpfien, van alle konflen en wetenfcha!)pen imeten gezogt worden. In 1627 gaf hij ene ver.
I:andeling de nil lie "Innis in 't licht, waar in hij zegt, dat de
Celoyigen met CHRISM 'coo jaion op aarde zullen regeren;
mar na de opftanding van alle vleesch en het laatile oirdeel
zon-
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Zoud e volgen. Hij beuzelde, dat dit rijk met het jaar 1694
Gen aanvang zoude nemen; de ondervinding heeft ons zeer
zeker dcen zie:1 , dat hij zig ten aanzien van het laatfte vergist heeft. - F. G. FREYTAG Adparatus litterar. TomIII. p. 146. G. KRANTZIUS ad CONRINGIUM p. 191. J. M.
GESNERI , Proem. Ifagoges. Tom. I. p. 42. §. 2 8. CRENII
Eimadv. Phil. Part. X. p. 200. Jo. FABRICII Bibl. Part.
II. p. 205, 206. Part. IV. p. 84. C. SAXI ()nom. liter. Pars
Iv. p. 21 2,, 21 3. P. BAYLE Diaionaire ed. de '730. Tom.
I. p. 165, 166. HALES , Brieven, bl. 117 en 231.

ALSTEIN (JOHAN GOZEWYN EtERHARD), een Pre.
dikants zoon, oeffende ook die loffelijke bediening, eerst in
i3randenburg , en naderhand te Anzfieldam, aiwaar hij in 1719
werdt beroepen in de plaats van C. STRESO. Hij bekleedde
die post tot op den 25 meij 1740, wanneer hij flied, ralatende zijne weduwe HENRIETTA CHARLOTT.A PHEIFFERIN , die
haren man ruim 17 jaren overleefde, en op den 4 december
1757 overleed in de armen van haar enigite dogter. Onzen
ALSTEIN heeft de bekende Zicberen ban NEANDER met ene
Doogeben en enige c;i1a-igen verrijkt; ook vindt men van
hem een aanprijzend Voorberigt voor P. JANSEN'S werk, getijteld : 'De rtiftborn ban (OttLifi gocbcrticrenficib. - H. CROE.
Kerk. Reg. der Predikanten van Am eldam.
ALTERAS (LAURENS JACOBUS), Vice-Admiraal voor
het Kollegicf van Zeeland , diende in die hoedanigheid op de
vloot , welke in 't jaar 1607, onder bevel van den Holland/ea
Admiraal JACOB VAN HEEMSKERK , in den vermaarden flag
voor Gibraltar, tegens de Spanjaarden zulk ene roemrijke overwinning behaalde. ALTERAS voerde het fchip de Rode Leeztw,
en hij hadt last van den Admiraal, om den Vice-Admiraal der
&am/fen aan te tasten; loch de wind hem belettende om denzelven aan boord te kunnen komen, gebruikte hij zijne magi
tegens een ander gedeelte van de vijandelijke vloot, khoot
twee Gallioenen geheel reddeloos, en ontramponeerde ver,

rcheidene anderen. hitusfthen fneuvelde den dapperen
M2

HEEMS4
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ALTHUISEN. (JOHANNES)
'Mg t Oti ALTERAS wierdt door de fchepelingen in desze/v4
rlaats cot Admiraal aangefteld, en ging op die zijn fchip over,
dat den b.apitein PIETER WILLENTZ. VERIRAF in de hoeda..
nigheid van Vice-Admiraai , op het zijne was geplaatst. Ver.
aligns maakten zij de behooi fchikking, om den vijan4
41 110 mooglijke afbieuk te doen; het minder gedeelte der vloo§'
,setidg , tot then einde onder VERHOEF naar de FlaaInfe
Oen dOCII ALTERAS ging met het ander finaldeel, naar de
aittsten van Portugal, daar hij met geen gering voordeel kruisto, ter tijd toe dat naar 't vaderland wierdt opontboden.
b8 Mans wel verdiende lof betrekkeiijk de bovengemelcle ge.
beurtenis ; vindt men herdag in zekere Decludie van de Statea
van Zeeland, notiens den rang der Vlag-officicrcn, in 1666 aan
die, van Holland toegezonden. Om de waarde der Zeuwfr
2eeheld.en te bctogen , merkten de Staten aan, hoe ALTERAS
(al$ Lie twede van rang in de vloot, den gefneuvelden Admi,raal
In 't opperbevel was opaevolgd, onder zijn bevel de aangeVangen onderneming op Gibraltar benevens den zeeflag, loffeijk
en de vloot zegepralende in het vaderland bade
trug e
gebragt. (Walloon nu aan ALTERAS, door de vlotelinten het opperbevel als Admiraal was opgedragen, fchijnt hij
zogtha.ns geenen hogeren rang van den Staat verkregen te hef)ben, doordien men hem naderhand nog, als Vice-Admiraal.„
under den Hollandfchen Admiraal SW.ARTENHOND tegens de
'Spaanfchen in de Mi,-;delandlche zee heeft gezonden ; bij welke
telegenheld hij, midden in 't gevegt, agter op de campanje
flaande, kloekmoedig flrijdende,omtrent Kaap Molle, op den
xt oclober 1622, uit het fchip van den Spaallichen Schout
Nagt, met twee kogels zodanig werdt getroffen, dat hij dood
ter neder viel. - E. v. METEREN Nederl. Hill. fol. 564.
P. DR LA RUE, Heldh. Zeeland, bl. 119 , 120. WAG., Va.
IX. D. U. 253--255.
ALTHUISEN (JOHANNES) , is geboren to Franeker in
1715. Na met veel ijver zijne ftudien in zijn vaderftad
brat te hebben , wierdt hij in 1748 met alle lof Proponent,'
tn. in /7 50
,rxecliiant in de gecombineerde gemeentens
van
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van youyPe en Bornwert aangefteld; daar hij het welt de4
Veren, met onvermoeide vlijt heeft verrigt, tot kort Voor
dood, welke op den 9 augustus i 763 voorviel in den tinderdom van 47 jaren en 8 maanden , tot grote droefheid van
gemeente, weduwe en ouden vader van 84 jaren ,, Welke
hem inwoonde.
ALTHUISEN is een man geweest die veel lierhetberij Voor
de fludien hadt, daar bij een goed digter; die g ig inzonderhe:d had,- toegelegi op de kennis van de oude Fiksfe of boere
tandtaal. Van zijne ervarenheid bier in, heeft hij mcermalen
cloorflaande blijken getoond, en wel vooral door het uitgeven
van een werk onder de tijtel van 3tlepTC0c filjniferije/ Ziotitt4
1755. ill 4to. ; bier vindt men in die nude landtaal alle dd.
rfaimen , welke door Ziin voorganger GY8BERt jArms niet zijn
berijmt, berevens nog andere digtftukken, alle in bet fris1e
boers.
Boekz,, 1763. b. bl, 244.
ALTING, is de naam van een oud vermaarcl geflagt, orsfpronkelijk nit bet Landfchap Drenthe herkomilig, dat vele be.
roemde Mannen heeft voortgebragt; waar van wij de voor.
naamiten bier laten volgen.
ALTING (BASILIUS), aadsheet t :8'mM-en en Afgezant
bij de Staten; hadt een zoon, GERARDUS genaamd, die Hoofd,
rigter in Oostfriesland was; deze liet mede een' zoon na, na
zijn grootvader BAsmus genaamd ; weike de waardigheden
van Agent bij de Staten , en Ambtman van de Embder
lijkheid groot en klein ‘ Borfum bekleedde; hij overleed in I622i
ALTING (DANIEL); was eerst Secretaris, en daar n4
pirgemeester te Embden AgenE bij de Staten en ondertekenaar
van het Oosthuizer Verdrag in in I; hij overleed in 1618.
ALTING (HENDRIK), derde zoon van den beroemden
1VIENso ALTING , geboren te Ernbden den 17 februarij 1583.
Van de wieg afs aan wierdt hii tot den Predikdlenst voorbet
fchikt, een beroep daar zijn vader ook
in
hadt
rhunt; hij werdt dias vroeg ter fchool gezoridgni in 1602 en
1\1 3
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1603 onthield hi) zig te Herborn, alwaar J43 zo veel opgang
inaakte onder de beroernde Hoogleraars PISCATOR MARTINIUS
en ZEPPERUS, dat hij vrijheid bekwaln, om onderwijs te geven
ill de Wijsbegeerte en Godgeleerdhe:d. Hij floncit op de
fprong om naar Zwitzerland en Frankrijk te reizen , teen hij tot
leermeester van drie jonge Graven wierdt aangefleld , die benevens den Keurprins van de Paitz te Sedan ftudeerden ; ook
aanvaardde hij deze bediening in 't begin van feptember 1605.
Het onweder waar mode den Hertog VAN BOUILLON wegens
Koning HENDRIK DEN IV. gedreigd werdt, was oirzaak, dat
de Keurprins en de drie jonge Heren Sedan verlieten , en zig
naar Heidelberg begaven, werwaarts ALTING hen veizelde,
en alwaar hem vrijheid werdt gegeven, behalven het opgedragen onderwijs, enige lesfen in de Historien en Geographic
aan den Keurprins te geven, wiens leermeester hij in 1608
werdt; en dezen in 1612 naar Engeland verzel:e , alwaar onze ALTING zig bij de Geleen:en beilend maakte, en zelvs de
eer hadt met Koning JAcoBus te fpreken. Na de huwelijksvoltrekking van den Keurvorst met de Princesfe van Engeland,
vertrok ALTING in 1613, met ziken ouden leerling, naar
Heidelberg ; in dat zelvde jaar,, werdt hij aldaar Doktor en
Hoogleraar in de Godgeleerdheid. Hij gaf nitnemende blijken
van kundigheid op het fijnode van Dordrecht, alwaar hij met
andere Godzeleerden nit de Paltz wierdt gezonden. Het doktoraat in de Godgeleerdheid, dat men in die twistzieke tijden,
te Leifden hadt lawn uitflerven, werdt daar weder herfteld;
ALTING maakte Profesfor POLYANDER op ene plegtige wijze tot
Licentiaat, en SCHULTETUS promoveerde hem tot Doktor,
-waar door hij ook het regt verkreeg, om deze waardigheid
aan anderen te verlenen. Intusfchen ontving ALTING veel
hoop op bevordering bij zijne terugkomst te Heidelberg , doordien de Boheemle onlusten de kroon van dat rijk op het hoofd
vat) den Keurvorst hadt genet; maar dit blijde vooruitzigt
duurde niet lang, en werdt van deerlijke rampen gevolgd, doordien Heidelberg door den Grave van TILLY in feptember 1622,
itormenderhand werdt ingenoinen; die aldaar de gruwelijkfte
wreed-
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tvree dh eden Net bedri3Ven Welke te verzinnén zijni
bne verkeerde godsdienstijver den losbandigen foldaat
boezemen, wierdt aldaar gepleegd. ALTING die al 't gena 1'14
daar hadt kwijt raa'iad, ontkwam hunne Woede; als do& ,deh
wonderwerk. Hij begat' , zig. mar zijn huisgezifi; dat dbbr halt
reeds enigen ti3d te voren mar Ileilbron Was gezonden ; in
flu te Schondof bevondt; doch hij verduurde daar een kolt.
inerlijk verblijf enige maanderi tang, ttoordien de LutherIlia
Predikanten , het leerituk der onverdraagzaambeid tegens hi
titoeffénden. In 1623 week hij met zijn huisgezin naar E4;=
gen, en ging cen uititap naar 's Rage doen otn den ongdiuk4
kigen Koning van Bohenien te begroeten. dan deze Vorsthithci
hem bij zig, ten chide zijnen oudften zoon te oriderwijzoni
willende niet dulden, dat hij zig aan Einb&z als PredikAlti
Loch aan Franeker als Hoogleraar, verbond 't was niet zofl.
der grote moeite , dat hij hem in 't jaar -1626 toeflond
iloogleraarambt te Groningen aan te nemen ; waar van hij
zit nam op den i6 junij 1627, en 't welk hij tot op zijn dooct
bekleedde. In 1633 wierdt hij naar Leijden beroepen da4t
iij ook grote lust toe hadt, doch de Staten Van Stad en Land4
*1st= hem te bewegen, om daar voor te bedanken. Nog is
Let waar, dat hij gretige oren hadt geleend aan de
len, die Prins LODEWYK PHILIPPUS hens hadt gedaan, oM Od
flogefehool van , Heidelberg, en de Kerken van den Paltz td
herftellen, en ten dien einde, was hij onder 't dooritaan Van
een menigte gevaren, tot Frankfort gekomen; maar de veldnag
bij Norlinge n door de Keizerfen gewonnen; deedt di tm,
derneming mislukken, en hij moest door verfcheidend antirdi
gen, naar Groningen te rug keren. Nauwlijks was hij bier
rust herfield,, of hij weidt door zware ziektens ge rolterd On
bijzonder door ene bijna onoverwinnelijke droefgeestigheidi
Lem bijgebleven zederd de dood van zijne dogter,, die in 169
overleed. Kort hier na wierdt hij aangetast door edil hard,
iiekkige derdendaagfche koorts, die met he' jaar 164i in
flaapzugt verwisfelde; en nauwlijks was hij dit te boingeka,
Jaen of hij verloor in 1643, zijne huisvrouvie 8vsamt BL4
410:
Pi 4
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LIER; welke flag hem zodanig trof, dat hij op den 5 augustug
1644, op ene allezints godvrugtige wijze, zijne ziel aan zijn. en
Schepper en Verlosfer aanbevelende, den laatilen fnik gaf en
mede ten grave daaldc. ALTING was een man van grote verdienflen, de Boeken dien hij heeft zamengeffeld, verffrekken
tot getuigen van zijn verfland en werkzaa.mheid, en behalven
dat, bemoeide hij zig grotelijks met zaken , die tot zijn's naasten nut konden vcrftrekken. Jaarlijks ging hij den Koning
van Boheinen bezoeken, en onderzogt ais dan de letteroeffeningen zijner kinderen ; ook was hij bijzonder ijverig , in
't verzamelen van lie f- depenningen voor de verdrukte Kerken
in Du!tschland, en bijzonder voor die van . den Paltz. Hij
was een der drie beflierderen van de kolleden in England,
en was eerfte opzigter over de aalmoesfen van LODEWYK
GEER. 1k zoude verre mijne taak voorbij fchreden, indien ik
omftandig wilde gewagen van twee commisfien die hem wierden opgedragen , waar van de ene betreft de overziening van
den Bijbel in 't nederduitsch, 't welk te Leiden gefchiedde,
en de andere betrekkelijk het beteugelen van het Socianismits,
en het in geregelde orde brengen van de Kerken in 't Graavfchap Steinfurt. ALTING getuigd men, was geen twistgierig
Godgeleerde, hij hieldt zig geheel niet op met de beuzelar4
der valfche befchroomdheden; hij was geen liefhebber van
nieuwighejen, maar een ijveraar voor de bepaalde geloofsbelijdenis; een geflagen vijand van de fijn uitgedagte fchoolvosferijen, en hij hield de H. Schrift voor de enige en ware
bron, waar in waarheid gezogt en gevonden moet worden.
Buitengemeen geregeld, was hij in bet beftier van zijne huishoudelijke zaken ; en de algemene kreet verkondigde, dat
daar alles in de volkomenfle orde wierdt gevonden. In het
jaar 1614 was hij to Heidelberg getrouwd, en hij heeft zeven.
kinderen bij zijne vrouwe verwekt, waar van drie hem overleefd hebben, ene dogter namelijk en twee zoons ; den ouciften
bier van , is geweest Hoogleraar in de Rechten te Deventer, en
den tweeden, zal 't onderwerp van 't volgende Artikel uitmaken.
Jo. FABRICII,
Bibliotizecce, Part. IV. p.386,
387.
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7. CRENIT Animadv. rhilolog. Part. XII. p. 162, t63. &
Fart. XIII. p. 159, 16o. P. FREHE1 RI , Theatnini. Part. I. p.
51 2-- 514. KONIGII Biblioth. vetus & nova. C., SAM , 0710mast. liter. Pars 1V. p. 287. Analeet. p. 591. P. PA YU.
Didionaire , ed. de 173o. Tom. I. p. 168--17o.
ALTING (JACOB) , zoon van den voorfchrevenen,
Hoogleraar in de Godgeleerdheid te Groningen geweest. Hij
werdt te Heidelberg op den 27 Ceptember 1618 geboren, terwijl
vader naar het fijnode van Dordrecht was afgezonden.
Tit het voor,7,aande verhaal valt gemakke ltijk op te maken,
dat de jeugdige loopbaan van onzen ALTING, met grote zorg
en mceite verzec.1 ging; en tot Beene be laarde rust kwain,
voor dat zijn' vader het Ho-,c!eraarfchap te Groningen hadt
rtanvaard, op welk tijdilip 1-4; den ouden.iain van ncg;m jai en
bereikte. Met vrugt vorderde hij in zijne letterociieningen
aldaar ; en tot volLiGening van zijnen groten zugt voor de kenflis der Oosterfche tal en , begaf hij zig in 1638 naar En7bden
om aldaar het onderwijs van del teen verrnaarden Rabbi
GUMPHERT BEN ABRAHAM te genieLen. In 't jaar 1643 reiscle
hij naar Engeland, en geraakte aldaar in kennis met de groatfie mannen en verhevenfte verflanden van dat Rijk, hij predikte 'er , en werdt als Priester in de Azglicaaniche Kerk,
door den vermaarden PRIDEAUX BiS1C11.0p van Worcester, aangenomen. In zijn befluit om aldaar zijn levensloop to eindigen
kwam verandering, door het beroep op hem gevallen, als
FIoogleraar in de Hebreuwfe taal to Groningen, vvaar in hij
op den 13 januarij 1643, en dus nog gedurende het levers
van zijnen vader bevestigd werdt; te gelijk met S:3TUEL MA*
RESTUS of DESMARETS, Hoogleraar in de Gocigeleerdheid, mode ter plaatsvervulling van den afgefforvenen GOMARUS , die
deze beide posten bekleed hadt. De tijtels en ambtsbedfenin•
gen van ALTING, vermeerdc,rden door den tijd; want in 1645,
werdt hij Doktor in de Philofophie; in 1647, ALademie-Prediker, en in 1667, Doktor en Profesfor in de Theoloie.
Hij hadt twee reizen naar Heidelberg gedaan, de ene in 1651,,
en de ande.;e in 1662, en aldaar van den Paitzgchen
M 5
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vorst KAREL LODEWYK een menigte blijken van todgeegA'nk
heid en achting outvangen , en d.e hem ook verfcheiciene ma-;
len hadt aangezogt, om aldaar de plaats van Hooglerath : in de
Godgele2rctheid te aanvaarden. Hij geraakte met MAkEsius,
zijne Q ambtgenoot te Groningen in verfchil, en het zou te verwoncleien geweest zijn, indien zuiks niet was gebeurt; dewijl
humid leenvijzen grotelijks verfchilde, en dat zij ten aanzien
Van verfcheidene grondregeen, het gauts niet eens waren.
JILTING hieicit zig vcdgens zijn waders leertra .-1, aan dd Schriftuur, zoncier enig inmengzel van fchooifclie Godgeleerdheid;
Jij rende de loopbaan der eeth in , en fpoedde zig om 'er
Vorde,inge,i in te maken ; het m y brak hem ook noch aan verRand, noch aan geicerdheid, om zijn' gevoelens met kiern te
verdeLligen en fiaande te houden. De cerfle lesfen die hij over
den katechismus hieldt, badden zo veel dat zijne kaTiler te klein zijnde, hij zig van de akademifche gehoorplaata
incest bedienen ; ook waren de meeste vreernde Studenten aan
hem verknogt. Zijn ambtgcnoot intep,endeel, was gem-ion
zig van onderfcheiciingen en van de leerwijze der SthoolgeLerden gebr'eik te makers ; zijn naam hadt reeds veel gerl,gt geinaakt, hij gaf eon menigte Boeken in 't Hat, hij bezat eel
vurig vernuft, en veel kundigheid; genoegzaam alle Propo-;
nenten kleefden hem aan, als de veiligfle weg om een beroep
te bekornen; want alle de Kerken werden door Predikanten
bediend, die ingevolge MARESIUS zijne leerwijze, gefludeerd
had:len. Des waren 'er middelen ten overvloede , om het
vuur van tweedragt aan te floken , en to doen voortduren;
offchoon bunne onderfcheidene gernoedsgefteldheid daar toe al
niet mogte medewerken, ALTING hadt magtige hinderpalen to
beftiliden; de meerderheid van fEemmen, en bet gezag der jaTen waren aan de zijile van zlinen tegenftrever ; voeg bier bij,
dat deze coo konstgreep to work fleide, zeer gefchikt om eon
leder tegens hem in te nernen, en de eerbiecienswaardigile
vooroirdelen tegens hem te verwekken; zulks befiond, om
TING te befchaldigen, dat hij een uitvinder van nieUwighe(Ten was, een man die de gewijde paler deed waggelen,
Le
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ke door onze voorvaders, even voorzigtig a's verflandig, op de
grensfcheidingen van waarheid en leugen waren gevestigd;
kortom, hij wierdt de openbare aanklager van ALTING
ontwierp niet minder dan 31 dwaa:ftellingen, welke hij deze
brave man te last leide. De au-aturen van Groizingeizs Hogefchool , zonden, zonder 'en de partijen van te verwittigen,
Let gefchrift van den befchuldiger, benevens het antwoord van
den befchuldigden, aan de Theologifche Faculteit te Leijden,
met verzoek, van derzelver uitfpraak ter benisfug ; deze velde een aanmerkenswaardig oirdeel „ ALTING wierdt van ket.
„ terij vrijgefproken, doch enkel over zijne onvoorzigtigheicl
„ gelaakt, in het fmeden van nieuwe onderflellingen; doch
„ dat aan de andere zijcie MARESIUS zeer nalatig was geweest,
„ in het uitoeffenen der pligten van zedigheid en broederliefde. " Dan wel verre dat den laatstgenoemden het bij deze
1)
uitfpraak wilde laten berusten , wees hij het aanbod van 1111zwijgen van de hand, en vorderde, dat het geichil door Ferkenraden, Klasfen en Sijnoden zou onderzogt en beoird,--Id
worden, doch de Overig-heicl flak voorzigtig een fpaak in d
twistwiel, en gaf een fcherp verbod, om noch voor, ilech
gen het oirdeel der Leij*Ize, Faculteit te fchrijven; waar cio,r
dan ook MARESIUS gedrongen wierdt, zijne pen ten aanziea
van dit gefchil , neder te leggen; ook wierdt zijn werk, ge.
tijteld : Audi & alum; partem op hoog bevel ingetrolikert.
Deze twist maakte een groot gerugt , en hadt noodlottiger go.
volgen kunnen hebben , door het beroepen van MARESIUS naar
de Hogefchool to Leijdezz ; dan de dood kwain tusfchen beicle,
en verhinderde hem om 'er naar toe te gaan. Op zijn
bedde vondt 'er een foort van verzoening plaats , doch diet
weinig om 't liif hadt ; men zie ALTING , Opera. Toni. V.
Mantisfa. pag. 425. ALTING wierdt intusfchen genoodzaakt
zig te beklagen , dat men hem mislead halt, en genoot geen
rust, zelvs na van zulk een verfchrikkelijken en harclnekkigen
tegenfirever verlost te zijn; de Kerkelijken morden gefladig tegens hem , over het gene zij nieuwigheden noemden; dan den
wereldliiken arm, belettc door hare voorzigtige mautiegelen
(.1;t,
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die fijnodale of confifloriale onweersbuijen, en dreigde die
genen met opfchorting van dienst, welke in enige
loijeenkomst, het gefchil van deze beide worftelaars mogte op,
peren. ALTING genoot weinig gezondheid , gedusencie de drie
laattle jaren van zijn leven; en eindelijk wierdt hij, door een
a' anhoudende koorts , die ilegts negen dagen cluurde, cp den
20 augustus x679 weggerukt; hij flied zeer god yrugtig, en
met gepaste nedrigheid hem oncierwerpende aan GODS beilliite,1 ;
ineermalen aan zijnen neve 'WENS() ALTING , die Bargemeestet
te Groningen was, met aandrang verzoekende, de uitgave vast
zijne Werken te bevordeien; enige jaren daar na heeft men
aan cleze begeerte voldaan, toen dezelve onder het opzigt van
Dr. BALTII. BEN:1MR , te Anbri-eldad, dat zijnen leerling en bij2onderen vriend was geweest, in vijf Delen in folio in I637,1
Leeft doen drukken en uitgeven. ALTING is genoegzaam tot do
dertig jaren toe ongehuwd gebleven; doch als toen verdroot hem
let ongezellige level), en hij zogt ene huisvrouW, bij wien
bij agt kinderen heeft verwekt, doch die op drib na alle voor
hem zijn geftorven; een van die overgeblevene was Med. Doktor , de tweede Advokaat, en de derde hadt zig in den krijgldienst begeven. Indien ALTING nog enigen tijd hadt geleefJ,
zoude hij twee Werken, een in het latijn, en het andere in
't nederduitsch hebben gefchreven; het eerfte zou ene Verantlvoording van TY Ile leergellingen ten onderwerpe gehadt hebben,
en het tweede, ene Levensbefchrilving van hem zelve , zedert
het aanvaarden van het hem opgedragen Profesforaat; en door
dit middel, zou men de onregtvaardigheid ontwaar zijn gei,vorden , die men hem heeft aangedaan, met hem in coon langen
keten uit verdrietverwekkende fchakels g-efmeed, te kluisteren.
Hij was de leerilellingcn van COCCEJUS ijverig toegedaan, en
daarom gehaat bij de meeste Godgeleerden en Predikanten,
woar onder men tot fchande van die anders zo eerbiedenswaardige orden, ZELOTEN vondt, die niet fchroomden hem
Met den laster te bekladden , dat hij een halve Jood was,
die bijna niets van een Jood verfchilde, .'an door den - voorhuid; ten laatilen even man, die ziz veelvuldig beklaagdc,
van
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4fan niet beineden te zijn, en aan Wien de voorhuid tot encn
fast veritrekte. Dan het gelust . ors niet langer in den zwad.
der van deze lasteringen te wroeten, en befluiten Hever het
.Artikcl van onzen braven ALTING, met aan onze lezers to
t)erigten, dat hij meesterlijk in drie talon predikte, namentlijk, in 't hoot- zo wel als 't nederduitsch, en in 't engelsch.
KONIGII Biblioth. vet. & nov. FOPPENS, Bibli. Belg.
498.
G.
STOLLIUS ad HEUMANNI, Conlpeaum. p. 32o. CaP.
tal. Bill. BUNAV. Tom. I. Vol. II. p. 1577. C. SAXI
Ono,
mast. liter. Pars V. Append. 564. P. BAYLE,
ed. dd
173o. Tom. I. p. 171, 172,
ALTING (JOACHIMUS), ftondt te bock voor een zeer
geleerd man; hij was Burgemeester te Groningen , toen de Spanjaarden van voor die flail weggejaagd werden, en over'eed
derloos in 1625. Zijn lof is op welluidende tonen .uitgefpro.
ken, door den Hoogleraar MAKDOWELL , in ene lijkreden.
ALTING (MENSO), geboren in 1325, overleden in hogen ouderdom op zijn' hoeve in het Landfchap Drenthe, was
Geheimraad van R,EINOLD DEN III Her tog van Gelder, en
stet ee11 zoon na.
-4.-ALTING (MENSO), werdt geboren in r476, en is ais
een dapper man onder de zijnen geroemd. In 152o werdt hij
door de Drentenaars, tot Gijzelaar aan Heitog KAREL van Gelder gegeven, en overleed den 6 meij 1526, nalatende twee
zoons.
• ALTING (MENSO), Hoogleraar te Heidelberg, en nader.
hand Predikant te Embden , is geboren te Eelde in het Landfchap Drenthe, den 9 november 1541. Hij wierdt op de fchoIen te Groningen in de write gronden der wetenfchappen onderwezen, ftudeerde vervolgens omtrent drie jaren te Keulen ;
vertrok van daar in 1565 naar Heidelberg, onder het regerings.
beilier van den Keurvorst FR EDRIK ALTING gaf aldaar
zulke treffelijke blijken van zijne geleertheid, dat hij reeds in
't jaar 1566 bekwaam wierdt gekeurd om het Euangelium te
Terkondii,en. Den 13 itmli 1571, trouwde hij met IVIAmA
Ens-
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EPISCOPIA ene dogter van aanzienlijke ouders, die den her.;
vorrnden Godsdienst: waren toegedaan. Hier na werdt hij door
die van Aimberg aangezogt, doch op aandrang van URSINUS,
TOSSANU S en anderen, in de plaats van GEBLNGERUS tot Hoogleraar te Heidelberg beroepen. Na verloop van twee jaren,
beving hem de lust, zijn vaderland te gaan zien; hij uam zijII en weg op Embden , om die fchuilplaats van zo vele vlugte.
lingen , en moeder van zo vele kerken , te bezoeken. Tweeinalen hier gepredikt hebbende, maakte hij door 7T-ie c:eleertLeid en gaven, alle gemoederen zo begerig naar zijn ondervvijs, dat zij zig geen rust gaven, voor en al oar hij een eerlijk ontflag van den Keurvorst bekomen hebbei‘ ;e, in plaats
van den overleden ALB. HARDENBERG , in oetober 1575, zig
aldaar als Predihant liet bevestigen. Na dat Prins MAURITS
en Graav WILLEM , in den jare 1594, Groningen bemagtigd
hadden , werdt ALTING verzogt , den Godsdienst der Hervormtden aldaar te helpen bevorderen; hij deedt 'er den 17 julij
de eerite predikatie, SIBRANDUS LUBBERTUS en MARTINUS LY.
Dins de twee volgenden. Hoe groot een dienst ALTING hier
mede verligac, behaalde hil 'er egter groten ondank mede;
want Graav EDZARD die de Lutherfchen fterk was toege&an wilde ALTING van zijnen dienst ontzetten, om dat
buiten zijne toellemming, naar Groningen was gegaan; doch
die van Embden we!gerden, hier aan te gehoorzamen. Onder
de regcring van Graav ENNO DEN III, werdt onze ALTING

veel moeite verfchaft, bijzonder door den Kanfelier THOMAS
tegen wien iiij egter de lere der Hervormden manmoedig handhaafde, tot aan zijn dood toe, welke voorviet
op den 7 o&ober 1612, wanneer hij bijna den ouderdom
van 71 jaren hadt bereikt. - CRENII, Animadv. Phil.
Part. XI. p. 126. Catal. Bibl. BUNAV. TOM. I. Vol. p.
1020. C. SAXI Onomast. liter. Pars V. 4pend. 5 41 , 542.
FRANZIUS,

ALTING (MENSO), is Burgemeester geweest te Groningen , en een man van veel kunde en bekwaamheid; lIij over-.
Iced aldaar den 2 augustus 1712, in den ouderdom van 76
arcfl. Men heeft van hem ene Heilige Tijdrekenkunde, ers
end!
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Wegwijzer,, bekend onder den naam va.n de (cod of
enen
Oci§haart Win P EUTINGER teffens ook ere uitnemende befthlijving van de Nederlanden , onder den try:ei van Notitia Germanix inferioris , vertoond in vijf kaarten , en aantekeningen
over alle de plaatzen in dezelve, zo wel in griekfe als
tijnfe fchrift vermeld, te Anfleldan in 't jaar 1697 in folio,
bij de WETSTEINS gedrukt. Een arbeid waarlijk, die door
niemand konde worclon uitgevcer.-1, clan door een' man , die
zo als hi..j in de kennis der Aardrijksbefchrijvinge, en de Ge,
fchiedenisfen der Grieken en Romenen, doorleerd was.
C. SAM , Onomast. literar. Pars V. p. 495. A. PARS, Naam,
'ol der Bat. en Roll. SchrUvers , bl. 454-456.
ALVA of ALBA (FERDINAND ALVAREZ DE TOLEDO,
Hertog vAN), werdt in 't jaar 1508 geboi en , mag men zeggen
tot een geesfel van 't menschdom in 't algeincen, en in 't bij
zonder voor de Nederlanders , van GARSIAS Hertog VAN ALVA
en BEATRIX PmENTEL. Na dode van zijnen vader, die 114
twee jaren purl zijnde verloor, werdt FERDINAND onder het
opzigt van zijnen grootvader,, de Giaav VAN BENEVENTE gofield; deze fpaarde niets tot volmak!ng van zijne opv0e3ing.
Reeds van de tederfte jcugd af aan, gaf ALVA blijked van zijne genegenheid voor de wapenen, en hij vermaakte zig nog
maar een kind zijnde, met de verhalen van de bloedigile
oorlogen, zonder dat hem de gevaren verfchrikten. Zestien
jaren oud zijnde, deedt hij zijn eerile veldtogt tegens de fran.
fen. In 1527 verloor hij zijnen opvoeder,, en in 't volgende
jaar , begaf hij zig in huwelijk met MARIA HENRIQUEZ, dogter
van den Grave ALBA D ' ALISTO. In 1531 volgde hij Keizer
KAREL DEN V, naar Hongar! fen ; en in 1542 wieidt hij tot
- Veldheer aangefleld, over de benden die tegen de .Franfera
gefchikt waien. Toen hij in 1547 berevens den vorst door
Thringen trok, hadt de Gravinne weduwe KATRINA VAN
SCHWARSBURG, een fauvegardebrief van den Keizer weten te
vet krijgen ; daarentegen verbond zij zig brood, Ver en andere
benodigdheden, tegens ene redelijke betaling te zullen bezorgen;
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gen; doch zij gebruik te de voorzigtigheid , om de brug daar
bet kriigsvoik moest overtrekken, en digt bij de ftad was, in
allerij1 te later afbreken, en op een zeer verren affiand over.
bet water te laten flaan, op dat de al te grate nabiTheid van
de ftad , hare roofzugtige gasten niet in verzoeking mogt
biengen. Te gelijk wierdt aan alle de inwoonders der naburige plaatzen, door welke de troepen trekken moesten
vergund, om met hun beste huisraad op het lot to Rudol
to komen wijen. De Hertog niet ver van het kasteel af zijn.
de, zond een bode aan de Gravin, waar door bij zig zeiven
odigde op een morgen - onthijte Een zo befcheiden verzoek
a.a.n het hoofd van een leger gedaan, kon niet .wel afgeijagen
worden , en de Hertog beneveus zUn bijhebbend geze/fchap,
wierdt bil zi]lle komst op het fiot, minzaam ontvangen,
ceo weivocrziene tafel; doch nauwlijks was men gaan zitten,
of 'er kwarn een bode in allerijl binrion , cUede Gravin buiten de zaal dap, en do tijcling bragt, dat in enige dorpen,
de Spaaniche foklaten oodervveg geweld gebruikt, en het vee
van de boeren weggedieven hadden ; KATRINA was ene
)noeder des y olks, vat den armilen harer onderdaan weder.
voer, trok zj zg zelven aan; das ten uiterften gebelgd over
dit woordbreken , doch egter van haar teganwoothigheid van
geest niet verlaten, beveelt zij alle hare die,..aren, zig met
de uiterite fpcied en ftiite te wapenen, en de poorten van
bet clot wel te floiten; zij zelve begaf zig weder naar de zaal,
alwaar de borften nog aan tafel zaten; hier beklaagde zij zig
bij hen in de beweeglijkite uitdrukkingen, over het gene haar
zo even was aangebragt , en hoe flegt men het gegeven keizerlijk woord gehouden hadt; men beantwoordde haar al lag.
chende, dat dit flegts een krijgsgebruik was, en dat men bij
cen doortogt van foldaten , dergelijke kleine ongevallen niet
verhoeden hon. ,, Dat zullen wij Bens zien! antwoordde zij
„ vertoornd; mijne arme onderdanen moet het 'mine weer„ gegeven worden, of bij Gon!” (terwiji zij dreigend hare
flem verhefte) „ Voillenbloed vocr Osfenbloed " met deze korte
doch bondige vetklaring, verliet zij de kamer, die in weinige
ova-
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pgenblikken met gewapende lieden vervuld was, Welke met
bet zwaard in de hand, doch egter met alien eerbied, zig
agter de floclen der doorlugtige perfonaadjen plaatften , en
het ontbijt bedienden. Bij het inkomen van dcze ftrijdbarc
fchare, veranderde de Hertog VAN ALVA van kleur ; flora en
bedremmeld , zagen zij elkanderen aan; van het leger afgefneden en van cen overmagtige handvaardige menigte omringd,
bleef hen niets overig, dan het zig te laten welgevallen, en
de vertoornde dame op de best mooglijke wijze te verzoenen.
Hertog HENDRIK VAN BRUJNSWYK die mede van de partij was,
herftelde zig het eerst, en brak in een fchatelende lagh uit;
hij bediende zig van die vernuftige zet, om het gantfche voorval een grappige keer te doen nemen , en pees de Gravin
uiterrnate over hare landmoedeflijke zorg en mannelijkenmoed;
voorts verzogt hij de Gravin zig verder niet ongerust te maken, en nam op zig den Hertog VAN ALVA , tot al wat billijk
was, te bewegen; ook bragt hij het bij den laatften in de daad
daar heen, dat hij terflond bevel aan het leger afvaardigde,
om het geroofde vee zonder uititel aan de eiger,aars weer to
geven. Zo ras nu de Gravin van do teruggave verzekerd was,
verontichuldigde zij zig op de hoffelijkfte wijze bij hare gasten, die zeer beleefd affcheid van haar namen.
In 1567 Mate den Hertog VAN ALVA, tegens het gevoelen
van anderen in 's Konings Raad, FiLirs aan, tot het ceffenen
ener itrenge wraak, over de Nederlandfe Ketters en Muitelingen , zodanig hij die noeinde; ook hieldt zig de Koning aan
zijnen raad, hem daarenboven, 't opperbevel opdragende over
't leger dat naar de Nederlanden gefchikt was, en reeds in feptember 1566, was begonnen verzaineld te worden. Dan de
Landvoogdes M.ARGAREET verwittigd van de toebereidzels,
die men in Spanje maakte, en bedugt, dat een ander gewapend herwaarts komende, den roem wegdragen mogt, •dien
zij door het 'Ellen der beroerten meende to hebben ingelegd; zogt den Koning door brieven en boden te bewegen,
tot het to rughouden der krijgsmagt die herwaarts gefchikt
was. Zij vertoonde hem , „ dat zo zware kosten vergeefs
„ z9uN
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gerpild, worden; alzo de rust bier te lande herfteld,

dc misdadigen geftraft, c onderzaten van nieuws, onder

's Konings eed gebragt waren, en een leger van Spanjaardei
" gefchapen ftondt, gelijk voonnaals, ongenoegen te zullen
,, yerwekken onder de gemeente." Anderen fchreven ook
van bier naar Spanje, „ dat de Hertog VAN ALVA weinig be.
„ mind was, bier te lande, en geheel geen nut dcei zou zo
• de Koning niet mede kwam; dat 's Konings komst alleen,
• meer dap een leger van 50000 man te wege brengen zou,
3) elk fchrikte voor 't Spaaniche krijgsvolk enz." Dan alle
deze vertogen mogten niets bawl]; de Koning hadt zijn befluit
genomen, wear in hij door ALVA verflerkt wierdt. Deze kwani
na vele zwarigheden op zijnen togt herwaards ontinoet te bebben , die hij alle manmoedig te boven ftreefde, met zijn leger
in de Nederlandeiz, en deeds zijne intrede nog voor 't einde van
wigustus te Brusfel. Bij zijnen lastbrief, die hij der landvoogdesfe terftond vertoonde, en behalven welke hij geen bijzondere initratie fchijnt gehadt te hebben , was hem 't opperbewind
over 't yolk van oorloge, als Kapitein-Generaal der Nederlan.._
opgedragen, blijvende de overige zaken, 't bewind der
Landvoogdesfe aanbevolen. Voorts betuigde de Koning te vertiouwen : „ dat de Hertog 's Konings vasfallen en onderdanen
,, zou handelen met alle zoetigheid en goedertierenheid, en
„ zo yea mooglijk ware, genade gebruiken voor ftrengheid.".
Docla ALVA verklaarde, behalven dezen algemenen last, nog
\Tie bijzondere bevelen te hebben, waar van hij ten bekwamen tijde opening doen zou. De Landvoogdes befpeurde bier
nit ligtelijk , dat ook de klem der regeringe uit hare handen
gewrongen, voortaan zou zijn bij ALVA, win de Koning de
wapenen in handen geffeld, en van zo vele bijzondere bevelen voorzien hadt; doch zig niet gezind vindende ona heat
voor fchaduwe te dienen, klaagde zij in hare brieven aan
en Koning, over de brede magt, die hij den Hertoge gegeven hadt, en verzogt op ene ernitige wijze van de landvoogdije ontflagen te worden. Middelerwiji wisten de Hovelingen
nativvelijks , hoe zij zig omtrent den Hertoge en de Hertogin.
ne
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ge3ragen zouden, „ konnende zij," gelijkze zig zelven
uitdrukten , „ de opgaande zon, dat is ALVA zo niet aanbid„ den , dat zij de ondergaaride, dat is , MARCAREET klein„ achting betoonden; waarom zij reikhalsden naar 's Konings
,, last , bij -welken de Hertog, in 't opperbewind over alles
„ gerteld werdt, alzo de tegenwoordige tosfchenregeling, of
„ liever regering van tween, aan menigvuldfge zwarigheden
,, onderheven was.” Doch ALVA bchcefc-le geenen nieuwen
last, Urn elk te tonen, wien men voortaan nicest naar de
ogen zoo moeten zien. Zonder de landvoogdesfe te kennen,
gaf hij op ene verraderlijke wijze last, tot het vangen der Graven EGMOND en HoonNE ; zulks wierdt uitgevoerd op den
9 feptember, terwij1 zij bij hem ter maaltijd waren, en met
bonne perfonen halt men zig te gelijk van hunne papieren
x-erzekerd; ook werden , terfIond hier na, verfcheiden aanzieniijke lieden in hegtenis genomen. 't Vangen van zo vele
perfonen van den hoogiten rang, joeg ene geh c menigte ingezetenen ten lande uit, wel tot 2000 in geta!c, boven nog
omtrent r00000, die naar 't fchrijven der Landvoog-desfe,
reeds te voren geweken waren. Oak waren zij gelukkig die
bij tijds vlugten, doordien ALVA nog voor 't einde van feptember, een nieuw Geregtshof inifelde, onder den naam van
Read der Beroerten , voor welken alles wat enige betrekking
hadt tot de tegenwoordige of voorgaande beroerten , gcbragt
en afgedaan moest worden. Nauwlijks hadt deze Raad zitting genomen , of elk die zig min of racer gemengd bath in
de jongife beroerten , werdt 'er voor gedagvaa d. Die niet
verfcheen , gelijk bijna nicmant deedt, werdt met verbeurdverklaring zijner goederen, die terftond aangeflagen en van
's Konings wege beftierd werden , en met ballingichap geifraft;
die men betrappen kon , i.verden meest alien ter dood gebragt. Invoege Clans de galgen gerist hingen , de ralci-s,
'taken en bomen overladen lionden, en als verzugten coder
den last der gemartelde zo dat 'er w&nig huizen waren, die niet de dood van hunne omgebragte bloedverwanttn beweenden, ja zelvs gehele landftreken door 't banner,
2
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!rl Nweldig woeden des Bkedpaads, of door 't vlugten der in.
woono,ieren, Qutvolkt wierden. Wien zagen met de gevonniste
Qiulero, zig van hunne enigfte broodwinners b,eroofd ;, ande.n-n1 Wien het verbeurdinaken hunner goederen het weinige,
that ze, nog bezaten, ontnam, vonden zig tot den bedelzak
gebriigt; 'cr was faller geene fchuld zo gering, die meil
v, r2, e, lijairaffe waardig Rem-de. , De Road der Beroerte hieldt
4.10 onroomfche Leeraars en _Nerkendienaars, en zulken, die
de wapenen tcgen den Koning hadden opgevat, niet alieen
Voce Joodfchuldig; maar rekende ook .onder de halsitrafbaare
uisciaden, het inleveren en toeftaan van allerlei fmeekfchrif-.
tQn tegens de inquifitie, Plakaten en nieuwe Bisfchoppen,
gehengen der preke, 't niet wederflaan der Kerkplunderin.
gen het zeggen of bewereu, dat de Raal der, Beroerten zig
ria.ar handvesten of vrijheden te regelen hack ; voorts het huis7
vesten van onroomfche Leraren , het maken en zingen van
geuzenliedekens, t bijwonen van Kalvinifche begraaffenisfen,
bet zeggen, dat dc nieuwe Godsdienst Qok binnen kort
Spade opgang maken zou, en dat men GODE freer dan den
ir,crsZchen gehoorzamen moest , met andere dierge!rike ult.
clrukkingen. De ongehoorde wijze, van regtsplegen, welke
men in deze ondeugende regtbank volgde, gaf aanleiding, dat
c3,11 Raad. der Beroerte , bij 't gemeen, wel dra den naam van
Pioedraad kreeg. De Hertog VAN ALVA na het ontflag van
MARGAREET, tot de opperlandvoogdije verheven, flelde ter.,
fond zijn voornemen, om de voornaamfte fleden van kastelen
te voorzien , aan Antwerpen te -werk; Amfieldam kogt zulks af
‘'oor zococo guldens , te gelijk bedingende vrij te moeten
bLijven van Spaar!fche bezetting. Intusfehen bath den Hertog
c.-1.011 24 januarij 1568, de Prins VAN ORANJE , de Heer VAN
BREDERODE, en de Graven VAN NASSAU, VA.N DEN BERGE, VAN
HOOGSTRATEN en VAN KUILENBURG ingedaagd. De Prins werdt
beCchuldigd als 't hoofd der oproerigen, en den anderen dat
zij hem hadden aangehangen. Ook liet hij =trent
FxI.Trs WILLEM oudften zoon van den Prins, met geweld van
de 1-zeichoo1 te Leuven ligten en te fcheep naar Spanje voeren,
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ren, daar hij 28 jiren gevangen gehouden i;verdt-, De Ad.
vokaat VAN DEN ENDE, bij den Grave VAN Bossu in Haggi
ten avondmaaltijd genodigd zijnde, werdt na -den eten
'Louden, en eerlang naar Wilroorden en van daar naar Brits'fr,!
gevoerd, alwaar hij op Treurenburg gevangen gezet werdt 5 011
aldaar op den 12 maart 1569 overleedt. 't Vangen en ver,
volgen op bevel van AL,vA en zijnen Blbecircod hield het gant,
fche voorjaar fterk aan, zelvs halt hij een ontwerp geiineod
om de Onroomfchen , 's na is voor asichcm-woen.s3ag t aan
vele oorden teve.ns , te verra3',en doch fbmmige Schouten
waarfchuwden de lieden tegen doze lage; wear door ve,'..3:1
gevaar ontkwamen. Een menigte egter werden gevangeri
zelvs liedea van aan
genomen; onder welken
zien zwaar gepijnigd werden, om uit hen te Laren 't gene
wisten en niet vcristen3 ja de Spare nfche Inquifitie verklaarde
den . 16 februarij 1568, „ alle de Nederlanders‘, enige weir,4en
„ uitgenotnen, voor betters of kettergunflig , en uit dien
hoofde fchuldig aan Majefleitsichennis:" welk ontrnenst
vonnis door FILIPs op den 26ften bevestigd werdt; die dual;
te boven beval, om zonder enige gunst, genade of aanzio2
van geflagt; ouderdom of ftaat, ja zonder uitvlugt van berceiti
tot hoger vierfchaar of nailer overzigt, hetzelve ter uitvoer te
brengen, ingevolge gegeven last aan de Fiskalen in Neckfr
land. Niet min tegens rent en regel, ging het in 't aanffellea
der Overbe-,len en het begeven der ambten h ziende de bur,
gers en landzaten zig dear van verfteken, of die den zodanigen opdragen; welke breed in tijtel, doch fchraal in middeJen, hen noodzaakten het hunne dear bij in to fchieten, °In
den moedigen gegoeden, bier door uitgemergeld, dus alle godagten en matt van tegenftand to benemen 1 en den verarm.
den lafhartigen, door hope van vergeldinge ter flavernije to
gewennen. KortOm, de geregtigheid fcheen thans geheel dood
en de waorheid in fiervens nood door de geboorte der lyedr!
gerije , van welke velen zig in doze tijd bedienden, en onckir
fchijn van vrijheid van gelAreten te zoeken, zig voor hunne.
fchuldeisfers , .die zij seen leans zagen te voldocn to
llaaX.-r:
N3
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maakten ; terwijI anderen, z'g naar den tijd voegende, met
vairche getuigfchriften van altijd in het Roonfe geA)of geleefd
te hebben, dagelijks vlijtig ter misfe gingen,. daar ze in jaar
en dag nict geweest waren; zo dat ook de onderlinge trouw
ver te zoeken, ja gamch verloren was bij de-zulke, die hunne medgezellen, met welke zij voorheen ijverig plagtcn terpreke te lopen , nu zelvs gingen aanbrengen. Nog client aan,
gemerkt, dat onder alien de zulken wel 't meest ft;afbaar
wierden 'geacht, weike beflonden zig op de 'oude voorregtea
en privilegien des lands te beroepen .,' in weik geval den berugten *VARGAS , dat weerdige lid van den godlozen Bloedraad,'
op zeker vertoog, waar in die wierden aangevoerd en ingeroepen , zoude geantwooid hebben in dit Spaanfe latijn : Nos
CURAMUS VESTROS PRIVILEGIOS ; wf vrazezz naar 2111161 voorregtert
niet ; ja 't reppen van dezeive, was me cloodffrafwaardige misdaad, doordien bij 't voorgemeicie vonnis der Inquifitie , alle
Voorregten en vrijdommen des lands waren vern:etigd; des
wee hem ! die zig tegens de bevelen des Spaanfezz Koning, of
van zijnen Landvoogd ALVA durfde verzetten; en hadt FILIPS
zig leen ontvallen, dat hij liever zijne landen onbewoond
zag, dan daar enen ketter in to geclogen. De Iandzaten dan
ziende, dat het de S1 ;a7ijaardelz te doen was om hen geheellijk
to onderdrukken , flocen tot wanhoop over; want een hoop
yolks in TV,,vifiaande:,1 fa.mengerchoold, zig vindende beroofd
van huis en have, v:ci in de kloostors, plunderde de Geestelijkheici, en fneedt fommigen nit dolle, wraaklust, ne •Js C2
oren af. Men gaf dozen hoop de naam van wilde Gezr;en , die
egier door ALVA wel haast verflrooid werden.
Op den 28 meij I 568, werdt op 's Hertogs naam, door den
Raad der Beroerte de cloodvonnisien uitgefproren over GYS,
BRECHT en JAN VAN BATE.NBURG , JACOB VAN ILPENDAM, JAN
VAN BLOIS VAN TRESLONG, MAXIMILIAAN VAN BLOIS, en de
twee FrieCen SJOERT BEIMA CII HARTMAN GALAMA. De Heren
VAN VILLERS en HUY moesten den 2den junij het moordichavot
beidimmen, en chic dagen later de Graven VAN EGMOND en
HooRNE. in augustus daar op volgende, wierden Burgemeester
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en. de Heer VAikr BAKKEREEEL
om onthalst th . w'orden, een gelijk lot aan &zen ,
inoesten nog een menigte anderen ondergAath Het huis van
den Grave VAN KuiLEinuRd te Biusfel , álwaar 't Ve'rbond det
Edelen eerst ontworpen was , werdt op 't bevel van ALVA ten
gronde toe afgebroken ; en in derzelver plaats den ilenen gedenkzuil opgeregt; waar op de tijd en oirzaak der vernielin.ge , in vier talen gelezen Icon worden. Voorts liet den Herloge, om de verbonden Edelen die nog in 't land waxen , te
ontdekken , hun bij brieven , gerigt aan de Raden der bijzon,
dere landfchappen, vergiffenis beloVen; mits zij zig binnen
so dagen, voor hem of zijnen Raad kwamen vortonen docli
- enoeg, om Op deze nodiging te verichij.,
niemand was dwaas g
nen. ALVA wierdt ook zo trots op 2ijnen Vciórfpoed, dat hi'
ten zegepralende intrede deedt in Brusfel , op den 22 december. Ketters nit te roeijen , die. te vuur en t zwaard te verdelgon , en de menfchelijkheid ten aanzien van zijne medetbristenen , door het plengen van gehele ffromen bloed, ta
vertreden; was zo behaaglijk, zo godvrugtig in de ()gen van
Paus Pius DEN V, dat hij den Held daar van, eerlang, met
enen hoed en zwaard, rijk van goud en geffeenten, befchonk.
ALVA 'S hoogmoed en verwaantheid kende perk noch paal meer;
*ant hij Het zig federt; van het gefchut bij yemmingen verOverd , een metalen ftandbeeld gieten, walk _in 1571, in het
kasteel te Antwerpen geplaatst werdt, , met een latijnsch op
ch r ift , waar bij hem ,,bet ftillen der beroerten , 't verjaf
-„ gen der muitelingen, 't bezorgen van den godsdienst, het
handhaven der geregtigheid, en 't bevredigen der landfchap,; pen ," toegefchreven werdt. Doch dezen trots flak den Arederlandfen adel zo zeer in 't oog; dat de theesten, die hem
tiiterlijk fehenen aan te hangen, de walg van hem Rake!), en
in hun hart allengskens afkeriger van hem werden. Ook was
bet afwerpen van dit praalbeeld het eerfte werk , dat zijn op,
volger in de landvoogdije, Louis Dt REquEsENs in den aan,
yang des jaars 1574 ondernam. In 1569 begost het vervotgen, veroirdelen en ftraffen wederom gew.T1dig an te wakke.,
4
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ten ; doch te gelijk ook het vlugten van vele irgezetenen,
wiliende men dat omtrent dezen tijd, ene giote menigte van
wollewevers uit Flaanderen geweken is, die 's latds bloeijende
handwerken., naar Duitschland en vooral naar Engeland hebben
overgebragt. Het getal der nitgeweke,ien kan men enigerma te peil op trekken, nit het getal der genen die door den Raad
der Beroerten, geregtelijk ingedaagd zijnde, gebannen werden,
belopende die in november van dit jaar meer dan 8o6o. ALVA zig ook belemmerd vindende door de bijzondere vcorregten der fleden, die hem gedurig werden tegengeworpen, om
de verbeurtverklaring van alle de verwezenen te ontgaan , gebood dat elk zijne privilegien in gefchrift ftellen en aan hem
twee algemene oroverleveren zou;- worts gaf 157D.,
in
donnantien op de criminele regtsoeffening nit, die men houdt
veritandelijk te zijn ingefleld. 't Voornaamfle egter, dat den
Hertoge in 't jaar 1569 bezig hieldt, was het ontwerp om
ene nieuwe en zware belasting te leggcn op alle de Nederlanden, 't kwam 'er 'mar op aan om ze den Staten fmakelijk te
maken; ten dien einde raadpleegde hij bier vooraf over met
enige leden der drie Racien , en onder anderen met den Prefident VIGLIUS , die hem het hefFen van een Xden Penning van
alle roerende goederen door den verkoper te betalen, als allerfchadelijkst, ja bna onmooglijk om in te voeren, afichetfte;
en niet dan met zware kosten zoo te heffen zijn, en tot veel
bedrog aanleiding geven. Dan zijn iedenen deden .ALVA niet
van gedagten veranderen; hij befchreef de Staten tegens den
20 maart te Brusfel , alwaar hij door den Raadsheer DE BRUXELLES, den Cfien , XXiten en Xden Penning eisfchen deedt;
doch het was niet dan na vele aangewende middelen en bedreigingen, waar door hij de bewilliging van zijne eis.chen.
verkreeg; dan hij bemerkte las, dat de C.fle Penning de meesten niet geviel ; .00k vreesde hij kort hier na, dat de bewilliging in den Xden Penning wederom zoo ingetrokken worded ,
alwaarom hij van gedagten veranderde , en befloot den Den
Penning voor zekere fomme en tijd te laten afkopen, aanbiedende ZU1kS vocr de .Nedcrlanden in 't algemeen, voor twee
mil.
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iniilioenen, en van Holland in 't bijzonder, voor 27xoco guldens 's jaars voor den tijd van zes jaren, boven enen twecien
Oen Panning in denzelvden tijd., doch de Staten van Holland
zijne ftreken kennende, fliegen den eisch des Hertogs in den
beginne af; enige anderen egter bewilligden in den uitkoop
voor twee jaren; doch alzo ALVA gaarne ene eenparige be.
williging gezien hadt, die nogthans bezwaarlijk te bekomen
was, moest hij zijn geliefd ontwerp 't flick des Xden Pennings
enige maanden laten berusten. 1k zal hier niet dan in 't voorbijgaan gewagen , van de onlusten tusfchen Engeland en deze,
Landen gedurende dit tijdvak gerezen, waar bij de Nedevianders elf tonnen gouds aan geld, of aan goedeien, door de Engelfeii verkogt, en nog zo veel aan 't gene bedorven of verduisterd was, verloren. In Engeland bath men den ingeze.
ten , wier goederen, hier te Lande aargellagen waren, ver.
goeding gedaan uit de Nederiandfe goederen in Engeland bekom.
merd ; dock ALVA flreek bier alles wat van de aangeilagen
Engelje goederen kwam, ten behoeve van FILIPS in zijn laadje.
Deze onlusten met Engeland , welke op zijn hoogite waren,
toen de Xde Penning gevorderd werdt, rnaakten de gemeente
alornme gaande; 't klagen over ALVA'S ftrenge regering werdt
algemeen, en hij zelv' bleef 'er niet onkundig van, &will
hij enige lieden aanhieldt, • bij 't geineen zeven fluivers lieden
genoemd, om dat ze zo veel 's daags verdienden, welke hem
gedurtg berigt gaven , van 't gene 'er ()rider 't yolk gerproken.
werdt. Op den 16 augustus , deedt ALVA te Antwerpen een
algemene vergiffenis afkondigen, voor alle berouwhebbendo
ketters; doch dcordien de Leraars, Ouderlingen en Diakenen
der Onroomichen , zulken die Leraars hadden geherbergd;
die welke de wapenen hadden opgevat tegen hun vaderland;
die daar toe penningen hadden verzameld of opgebragt ; die
enig geweld aan geestelijke goederen en perfonen hadden gepleegd; de Verbondtekenaars en inleveraars van 't verzoekfchrift aan MARGREET ; alle Regenten, Overflen van plaatzen en Ambtenaars, die zig in den opreer gemengd klden,
114,clicten;
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ten ware zij , binnen zes maanden, welke tijd naderhatid ver-'
lengd werdt, in perfoon of door gemagtigden, voor ddri Her-,
Loge verfchenen vondt men nauwelijks iemand die zg op dezd vergifrenis verlaten durfde; want, zij begropen : Fistula du,14
ce canit i'ldluerem duns decipit cwceps. In 1571 zogt .ALVA wederom den Xden Penning in te voeren , , en de afkoping die
door enigen voor twee jaren ingewiliigd was, welke met
augustus ten cinch; liepen, niet langer to gedogen. In junij
trague hij zulks tegen. 't gevoelen des Raads met gcweld door
te drijven, fchoon dezen verklaardën, dat zulk ene foort van
belasting te willen heffen zo veel was,' als teens den firooni
te v,rillen aanroeiien ; hot plakaat tot invoering daar van,
werdt egter op den 31 augustYs gctekend, en federt alomrnd
afgekondigd; dan de eitvoering Bing niet gemakkelijk in zijn
werk , en ontmoette van alio, kanten tegenfland. Hij zelvs begon eerlang zo grote zwarigheden te zien , in 't beffen dezer
belasting, dat hij con ontwerp van inatiging beramen deedt;
toen dit in den Raad kware , vondt men 't ftelii hog al
netelig en verward; 't ontwerp werdt dan nog eens veranderd, en de Xde Penning eindelijk gelegd op een verkoop
alleen van zulke waren, die geen verancicring inter behoefden te ondergaan, eer ze gebruikt konden wordem Doch
't geviel es ter den Staten niet, die voor eon gedeelté in december te Brusfel gekc;men waren. ALVA ziedende van gram:fchap, om dat men 't des met hem uithield , liet zig verleicien
zig van 't krijgsvolk zou bediencn , om den Xden Penning te doen opbrengen , en zo de landzaten hem niet voor
Ontvangers dienen wilden, dat hij 'er Italianen en Stanjaards
toe gebruikcn Elk zidderde toen voor den fcbck
die den ftaat des lands dreigde. Enigen hadden zig laten ontVallen, dat ALVA zeiv' enen aanvang behoorde te maken, met
bet heifen des Xden Pennings to Brusfel ; wanneer de bijzonderd
Stadhouders , veeiligt zijn voorbeeld voigen zouden; dit zeggen geviel den Hertog. Na dat men dan, in 't voorjaar van
1572, bier te lande tijding gekregen hadt, dat de Koning zelv'
den Xden Penning wilde opgebragt bebben Mast hij der Wet%;
hoe.
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bouderfchap van Brusfel die te doen heffen , en zij beduge
ongenade, begint hand aan 't werk te ilaan;
maar vleeschho ,we . s, bakkers en brouwers fluiten bier op
bunne win:Reis , zeggende Diets te koop te hebben ; toen ging
'er een algemene kreet door de {tad, dat men 't op 's lands
ondergang gemunt hadt, en elk geraakte op de been; dan
VA nog niet gezind om 't ituk op te geven , befluit enige winkeliers te doen vatten, en in hunne eigen' demen te laten opbangen , van begrip zijnde, dat de fchrik voor zulk ecn lot,
de anderen gedwee maken zou; en wil men dat de Beal reeds
last hadt, om i 7 flroppen en ladders van io of 12 voeten goreed te maken, ja dat de bezetting in de wapenen , en zijnea
zoon Don FREDERIK , bezig was de vonnisfen te ftellen , teen
de tijding dat de Watergeuzen den Briel ingenoinen hadden
den Hertog van befluit deedt veranderen , en 't hetfen des
Xden Pennings itaken. Teen nu door PIMPS de Hertog VAN
MEDINA Cm.' tot Landvoogd in ALVA'S plaats benoemd was,
boodt ALVA om als 't ware, de gunst van de landzaten voor
zijn vertrek te herwinnen, nog voor 't einde van junij aan,
den Xden Penning gantIchelijk te willen affchaffen, Lids men
de twee millioenen, te voren voor dit lopende jaar beloofd,
opbragt; doch dit aanbod ha 3t de gewenfle uitwerking niet.
't Verdriet dat ALVA hier over gevoelde, werdt vermeerderd
door de ipljtige tijding, die hij een weinig later nit Duitschland
ontving; dat namelijk s0000 ponden buskruid, welken hij
van daar verwagtte, op bevel der Hertogen JoAN KAZIMIR
KRISTOFFEL zonen van den Paltzgraav , FREDERIK DEN HI
die met den Prins VAN ORANJE verbonden was , op de held*
ontladen, en in brand gefleken ware. Zulk ecn opftapeling
van rampen, kost het trotfe hart van ALVA niet vcrzwelgen,
inaakten hem ten laatflen wars van 't bewind; en deden hem,
order voorwendzel van zwakheid en hogen ouderdom, aan..
}louden om zijn ontflag. FILIPS vatte hem bij zijn wcord,
deedt Don Louis DE REQUESENS, als zijnen opvolger in alien/
iji naar ,Nederlana vertrekken. 11)eze Landvoogd Twain op den
i7
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.17 'november 1573 te Brusfel alwaar hij met groot betoog
van blijdfchap werdt ingeha.ald. De Hertog VAN ALVA , die
zijnen opvolger op de grenzen was gaan ontmoeten, maakte
terftond zijn werk, orn 's lands zaken , zo als 'hij ze inzag,
voor hen' open te 1eggen, hem zoekende to bewegen , om in
dezelvde maatregelen te treden, die men tot hier toe gevolgd
hadt ; en hij droeg wel zorg , dat nauwlljks iemand gelegenheld hadt, orn den nieuwen Landvoogd te onderhouden. Men
gaf hem, in verfcheiden heimelijke gefpreleken, ene hatelijka
befehrijving van 's Konings Arnbtenaren in AThderland; Wier
fommigen van onervarenheid , anderen van ontroow verdagt
gemaakt werden ; 't yolk in 't algemeen werdt hem als ketters
of wederfpannig afgemaald. En nademaal de Hertog van begrip was , dat de oorlog die 'er thans plaats vondt , door 't
vorderen des Xden, Pe117thigS veroirzaakt was , cieedt hij 41/1 best
om REQUESENS in te boezemen, dat de Staten alien in deze
belasting bewilligd hadden ; wear uit vOortvloeide , dat z j zelven, niet de Hertog, de felauld hadden van de beroelten die
'er uit waren ontftaan. Vcorcs gaf hij zijnen opvolger te kennel] , dat hij bij 't aanvaarden der Landvoogdije grote gebreken in de regtsocirening beipeord hebbende, en dezelven
niet wetende te herftellen door de Neder:andfthe Resters, hij
genoodzaala was geworden, zig van Spanjaarden te bedienen;
't welk hem ten onregte, bij 't yolk in haat hadt gebragt.
intusichen verfchoof ALVA , het overdragen der Landvoogdile
van dag tot dag, 't welk fommigen bi'j na dealt wenn, dat
hij met dezen Landvoogd eveneens handelen zoo, als met den
Hertoge VAN MEDINA CELT , die hij "lit den ANT hadt weten
`te ruimen; don eindelijk droeg hij evenwel op den 29 november 1673 , 't bewind van Krijgs- en Regering,:zaken aan.
REQUESENS over. I-113 bleef egter nog te Brifsf-el , tot over 't
midden van december, niet zonder misnoegen des nieowen
Landvoogds , begevende in lien tusfchentijd vericheiden'
openftaande ambten, de dagfekening der lastbrieven tot de.
zelYen vervroegende, tot voor den tijd dat hij 't bewind hadt

ALVA of ALBA. (FEED. ALV. D$ TOL., Hertog VAN) 205
Men dagt voorzeker , flat den Raad der Beroerten
ook zou afg,eichaft zijn geworden, doch ALL iwist zijnen,
cpvolger te overreden, om die in fraud te houden.
ALVA verreisde dan tot groot gencegen van de Nederlanders,

afgeftaan.

op den 18 december 1573, vergezeld van een goed aantal.,
paardevolk. , en nam zijnen weg te lande, tot op Genua, van
waar hij te water in Spanje kwam ; hij wlerdt bij zijne komst
zeer vriendelijk door PILI p s ontvangen, die hem over zijne
gruw,:ame handelwljze in 't minst niet beftiafte, ten bewijze
dat alles met 's Konings bewilliging gefchiedt was; en fchoon
hij eerlang in zijne ongenade verviel , ter oirzake van een
huwelijk, door zijnen noon Don FP.EDERIK op zijnen raad,
tegens den zin van Fru ps aangegaan , en te Uzeda g,evangen
gezet werdt, ffelde FILip s hem na de flood des Konings van
Portugal , niet flegts in vrijheid, maar gaf hem 't bewind over't leger dat naar Portugal gezonden werdt, om F1LIPs de kroon
van dat rijk te verzekeren , waar toe de Hertog \Teel geholpen
heeft. Hij is in 't jaar 1582 , den 12 december, in ded' ouderdom van 74 jaren aan een bete koorts overleden. Zijne
tijdgcnoten befchrijven hem, als rijzig van postuur,, met een
tang uitgerekt aangezigt antlers vrij wet gemaakt, fchoon
niet bevallig, holOgig en lb-4f van,gelaat. Voorts getuigen
zijne vrienden en vijanden , dat hij een doorflepen en geoeffend krijgsman geweest is , doch racer met loosheid daft
dapperheid en voorzigtigheid handelende, zonder wederga
wreed en bloeddorflig, doorkneed in hooffe ftreken en listen;
eergierig en loos van aart , een gezworen vijand der Onroomfchen , en van alien die hem tegenftond dat zijne trotsheid en kleinachting voor anderen, en zijne niateloze Pcreng'acid, die niet zeldzaam naar verwoedheid zweemde, den Koi]ing wiens gezag hij hier te lande, in top zogt te vijzelen,
meet fchade dan voordeel gcdaan heeft. Men geeft hem op
goede gronden na , dat hij zig op de reize uit Nederland, bij
Grave LODEWYK VAN KONIGSTEIN, WILLEM VAN ORANJE'S,
room van moeders zijde , beroemd zou hebben ., van gedurende zijn bewind over deze 'andel], Welk maar ruim zes jaren
,ge-
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geduurd hadt , I8600 . menfchen, oiii 't geloof en wederfpan.;
nigheid, door Be !dishanden te hebben doen ombrengen.
Res in Ecclefia & Politica gesta, ai an. i soo ad an. 1600. Aut.
J. SOFFING, Rudolft. 1676. De meeste Nederlandfe Hifloriefchrijyers, als BOR , VAN METEREN HOPED ellZ. WAG. , Vad.
Hifi. VI. Deel.
ALVA (PIETER vAN), heeft zig in de Spaanfe bezittingen
van Anerika zeer berugt gemaakt, door vervolgingen uit verkeerd begrepene grondbeginzelen van den Goisdienst, voort-,
fpruitende. Hij keerde ten laatilen naar Europa te rug , en
onthield zig een gemimen tijd in de Nederlanden, daar hij in
15(j6 ook is overleden. Hij heeft verfcbeidene Boeken ten
dienfte der Roomfche Kerk gefchreven. - ANTON. ,
.Uisp.
ALVERINGEN (JOSUA VAN) , Heer van Wivegen , Rekenmeester in 's Hage , was een groot voorftander der vrij.
heid, waar van hij blijken gaf, zo door 't aanvaarden en te.
kenen van 't Verbond der Edelen, als door de middelen, die
bij ter voortzetting van 't zelve, te St. Truijen hielp bekragtigen, en verder door de ondertekening van 't fineekfchrift
den Koning„ met belofte van Soo kronen, waar toe hij teffens
ook anderen in 's Hage en elders aanmoedigde ; ook gaf men hem
na, dat hij zig beroemd zou hebben, de Haagfe Beeldflormers,
met 600 Edelen te zullen beCchermen , zo iemand ondernam
bun tegenfland te bieden. Dit een en ander was genoeg, ont
hem het banvonnis van ALVA op den hals te halen, 't welk
op den 17 meij 1568, tegen hem werdt verleend met ver..
beurdverklaring van alle zijne goederen; doch zulks verkoeide
in genen dale zijnen ijver voor de eciele zaak der vriiheid.
in 1572 werdt hij tot bevelhebber van Hoorn aangeifeld
't welk hem des te weer gehaat bij de vervolgers maakte. In
1574 onthield zig deze edeie banneling in 't geheim te AntIverpen, in 't huis van den thiffier MARTINI, met oogmerk
om den aanflag cp die {tad voor OR ANTE te begunitigen ; dan
op dit pas werdt i er op bevel van den Landvoogd ece huis.
zo

ALVERINGEN. ALWA. AMAMA.

2o7

foeking gedaan ; de Griffier fpoedde zig naar hwis, toen het
-bevel gegeven werdt, en gaf 'er kennis van aan zijne egtgenote. Deze vrouwe gehatd in tegenipoeden , verbergt deft
Hear VAN HOFWEGEN ifl een tafeikas ; hij ontkwam het, ea
beaf zig fpoedig weer naar Hoorn, daar hij in 1576 zonder
kinderen na te laten, overleed.
TE WATER , Verb.
dci Lielea ,
D. bl. 152. WAG., Yd. HA VI. D. bl,
127. 174. 185, 186. 20 4 . 364
ALVERINGEN (SAMUEL) , een broeder van JosuA, i4
geweest Schout van Mechelen , en had; ter vrouwe MARIA,
VAN DER AA.

ALWA (SIEVERT) , een Fries Edelman , verdronk op enc)
ongclukkige wijze, in den zo geweldig-en ftorm van, den 26
foptember 1509, die inzonderheid Friesland zo deerlijk teisterde; want de meeste zeedijken braken door, en het water
vloog met zulk een ijsfelijk geweld daar over, dat men begc.st
te vrezen , dat gantsch Friesland door 1-et fchuimend pekelnat
zoude verzwolgen worden. Daar verdronken ook een groot
aantal menfchen en vee; een menigte huisraad, fasten en kis,
ten, ja zelvs gehele huizen met al wat 'er in was, dreef weg;
en hat hardvogtigfte hart moest breken, op het zien van die
ellenden. De fchade die hier door wierdt geleden, is naauwlijks to begroten., Bet was gedurende deze florm, dat SIEVERT
ALWA zijne bedienden hebbencle uitgezonden, om zijn becs.
ten op to halen, hij zelve ook kart daar na toerchoot om hen
te hulp te komen; dan hier mede bezig zijnde, klom hat water eensklaps tot zulk cue hoogte, dat SIEVERT met vier van
zijn knegts verdronk. Bet komt mij niet onwaarfchijnlijk
1,7oor, dat men hier in plaats van ALWA moot lezen AYLvA.
WORP VAN THABOR, Gelchreven Kromjk.
AMAMA (JOACHIM vAN), Generaal-Major van het \met.
yolk, Kolonel in dienst van den Staat, Kommandeur van
1-mist en deszelvs Forten, werdt geboren den 14 november
1657 in bet Fort de Bourtange. Zijn vader was GERRIT AMAMA, eon man van edele afkomst, Kolonel van cell Fries Reg74.
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.giment, en Vervolgens Kommandeur van Embden. Zljne nioe.
der BERNUNDINA VAN VIERSSEN, was elle dogter van den Gee
reraal Muntmeester van Friesland. joAemm, de enigfte van
hunne overgebleven kinderen, genoot de tederfle zorg hunner
welbeftierde opvoecling ; en nauwlijks hadt hij twaalf jaren
bereikt, of hij verkreeg een Faandel onder de Compa gnie van
zijnen vader. In het jaar 1681 werdt hij tot Kapitein aange.
field; en in het volgende jaar trouwde hij met de dogter van
eer l Burgemeester to Hoist, PETRONELLA DE VRIEZE genaamd.
In het jaar 1689 bekwam hij de rang als Major, in 1693 als
Kolonel, in 1703 als Brigadier, in 1709 als Generaal-Major;
en na de batailje van Malpiaquet waar in hij zo als in andere
voorvallen, zig met roem gekweten hadt, werdt hij in 1713
tot Kommandeur van Hoist aangefteld. Hij verloor ZijEe huisvrouw in 1684, en hertrouwde in 1693, met de dogter van
ILIPS VAN HUMALDA Raadsheer in 't Hof van Friesland. Hoe
vele wreedheden en losbandigheid, 11 in den oorlog ook hadt
bijgewoond, werdt egter zijn minzaam, bedaard en eerlijk karakter daar door niet verbasterd; hij blee: altoos de menfchenvriend ; de christen en de krijgsman fchenen in hem verenigd;
ceffeude pligten als foldaat en gebood als oft -icier ; vergctende ook nimmer , 't gene hij aan GOD, aan den Staat en aan
zijne Medemenfchen verfchuldigd was. Dos den oudeidom van
63 jaren bereikt hebbende, ftierf hij, in het bijwezen van zija
ne kinderen en kindskinderen, den 3 1720. -------- JAN
HUYBERT JUNGIUS Lijkreden op AMAMA, Rotterd, 1720 ill 4t0.
AMAMA (NIKLAAS), cen zoon van SIXTINUS AMAMA
volbragt naar alle waarfchijnlijkheid den gantfchen loop zijner
letteroeffeningen, to Franeker. In 1645, halt hij reeds tot zij.
nen meester in de Wijsbegeerte, Jon. PHOCIL1DES , in wiens
vrije redeneertrant hij bijzonder behagen fchepte; Louder zig
ook door ARISTOTELES aan banden to laten leg` en , bragt hi/
die van zijnen meester in oeffening , in de bijzondere lesfen
dien hij zedert over de verfchillende de!en der Wijsbegeerte
bield. Dan die vrijheid en enige andere oirzaken van ver.
fchil-
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aart, verwekten hem onaangenaami eie g van fommige Hoogleraren, en wareli ook hinderlijk tot 1-_et bekomen
van enigen post nan .die Akademie. Hij hadt nauwelijks 28
jaren bercikt, tom in 1656 de dood hem in 't gra y rukte.
Men heal van hem in druk: DiYertationuin Marinarzon decas ;
in qua prate,' Marina problemata , varia past fiti7damentalia,
folidioris Philofophice prindp:is clethifta , dogmata discutiuntur.
Era/leg. 165r. 8vo. Deze verhamVingen, kondigen zeer veel
belezenheid aan; en de Schrijver zonder zig aan de nieuwe
w:i1sbegeerte te verbinden, verwijderd zig verre van de oude.
J. FOP PENS lint ten enemalen den bal daar hij hem in.
zijne Bibliotheca Belgica , pag. 299. a!s Profesfor in de Regten doer voorkomen, doordico hij nimmer enige akademife
waardigheid heat, bckleed. - E. L. VRIELI0ET, Athen.
pag. 172 , 173. 176, 177. & in Addend. p. 4. PAQUOT
Tern. pour fervir a l'llifloire litter. Tom. IX. p. 133, 139.
AMAMA (SIXTINUS) , is Hocgleraar geweest aan de Ho.
gefchool te Fitine,er , en eon man die in zijnen den naani
hadt, van zeer ervaren te zijn. • IIij wer,it geboron den 13.
offober I 593 te Franeker, nit JAN AMAMA en zijn tweede huisvrcuw IMKIE. Zijn varier was de zoon van HErtmus, Meinsoon van SYTSE , en agter-kleinzoon van Timc /11.4AmA, die
twemalen Burgemeester te Franeker is geweest, en lid van bet
Kolle:;ie der Gedeputeerde Staten van Friesland. SIXTINUS was
een geliefd leading van den geleerden Jon. DRUMS onder
Wien hij zig met veel ijver op de oosterfe talen toelei, en daar
zulk een voortgang in maakte, dat hij griekfe en hebreeuwle
digtflukken vervaardigde. In 't laatst van julij 1614, ging hij
naar Lei jden , om inzonderheid bet arabisch , onder den geleerden Tn. ERPEWIUS te bcoeff'enen. Vervolgens reisde hij nog in
dat zelvde jaar naar Engeland , en kwam den 8 december te
Londen; den 5 januarij van 't volgene jaar, be of hij zig naar
Oxford , alwaar hij door den Hoogleraar Jon. PRIDEAUX en
einen DUitither FREDERIX D ' ORVILLE genaarnd , in het Kollegie
van Exeter wierdt aangenomen. Dc bezigheden die hij aan deze'
Ho.
I, D EEL.
0
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rogcrehool w3arnam , befionden in de beoeirening, der 009,1
te ,Ict talen, de Godgeieerdheid, en het geven van lesien in de
hZ_)ieuvire taa l , Gelurende die tijd, maa1t3
kennis met
Arrzns,
Eciiierder van St. lilarifs Hall , met WILLEA1
LAUCTON , Cpperne van 1it Loileg:e van .11a,gdalcna, e met
Hoogleiaar in de Regten. Terviji dat Lt1ii
JAN
aLC,ei en olld . :1-wees, vorderde 1j zetven in cc 1;elmis der
tae n en Gorigeici-,cid. IntusfcLen op (j e:1 16 nit
=:(..lva.nDausincs zija onveivvaL,: t overiijden vernortlen
f;
eta C,at die Ilborjeraar Lem eon aa.rizienlijk legaat
.11,1_It be pioken, benevens de viijheid cm van zijne handfcl,rTrn c licbretrwle boollen geb,iiik te mogen inaken,
1;1'1 2ig naar Fries..14721, en kviTam in 't laatst van genoeinde.
wand in E-anc7cr om de lecnilael van zijnen ineester te ver2ocken. Dan hij ontmcctte h'.er omtrent meerdcr tegenkan.
ing, als hij hadt verwog, t, want Sian. LUBJERTI en Jon. BoGtRmAN, hielden hem van Arriainiancrij verclagt, zo als z:j
ook reeds DRUSIUS gedaan haddon; doch door do gimst van do
Curatemen der Akaciemi,;, en die van den 11;e:3f-en Stadhou(der Giaav WILLEM LODEWYK ZCilde hij het hoe::je te boven,
Zuiverde zig van de hem aarigewreven blaam, en wieidt HoogIcraar in DRUSIUS zijn plaats. Den 16 januaiij 1626 vocgde
men bij bet Profesioiaat, die van Bibliothekaris der Uriivefite;t, op enc behoorlijke wedde. Die van Le!jcien zcgten hem
met aandrang tot haar te
on de plants van den bercernden ERn..NIUS te
clan de Beller:1es van Eieslaiztis zijne ver,i:enfien kel-inende, verhoogeell zo
aanzienlijk zijne wedde, dat bij niet in bedenking earn, cm
Frai:der voor Lydell te verwisfelen. Dus biagt hij 't overige
van zijne dagen te Fraiwker door, en hij flieaf 'er den 9 november 1629, ter naauwer nood in het 37c1e jaar van zijnen
leertijd gerrejen zijnde.,
AMAIVIA was in juiij 1617 getiouwd, met eec zi;ner nigten,
v1EiNARDA VAN ADELEN VAN KEONENBURG genaamd , doter
van NIKLAAS en van MARIA VAN WYTE AMA Zijilde deze
NitiLAAs, eva 20011

van jAcosus vAN KRO.NENBURG , Cell 01.1d
aide-

AM AMA. (GIXTINUS)

an

gdelijk geflagt in Holland. lTij heeft drie kindei:en bij den
yrouw Lagelatell : I. JOHANNES AMAMA, eerst Faandrik , ver-

volgens Convoimees'xr van de Admiraliteit te Makkum, welke
ten vrouwe heeft geliadt, MARIA HUBER, ene zuster van den
groten Regtsgeleerden ULa1K HUBER : 2. GELLIUS AMAMA
E.CaOr der latijnie fcholen te Dokkzon : 3. NIKLAAS AMA1VLA
vaar van bier boven is gelproken.
Onze Hoogleraar was van een driftig en oplopend karakter,
en verve vervreemd van die zagtaartigheid, welke zo grotelijks aan zijnen =ester DRUSICS tot cferaad verfirekte: voor
't over:ge was zijn gedrag zeer regelmatig en gefcreng; wat
zijn vernuft betreft, hij was geen fchrandere van geest, maar
een buitengemeen werkzaam mensch, die door veal te blokken oneindige kundigheden hadt verliregen.
AMAMA. heft zeer veel gelc;ireven; het eerile work dat 111.1
in 't licht gaf, verftrekte ten proeve van een zeer nuttig ontwerp dat hij gevorm..1 halt, om namelijk aanmerkingen te maken, op de gemene latiji-ife vertaling van den gad., die op
het Confilie van Trerte . was uoe:Inekeurd ; met dezen ar_eld
maakte hij eon aanvang in 1620 , door de uitgave vnn zijne
Cenfura Vulgatce &c.; doch intuslchen antler work ,,ter hand Ilemende , waar van zijne (Z.3!, elfite CelifaCtitiC nog voorhandert
is, die in 1623 het licit zag ; hervatte hij eerst een geruimen
tijd daar na, zijnen vcrigen tank. Aan de Hogerchool verdiende hij den roam , van vele ongeregeldheden te hebben
keel' gegaan ; de gunst die hij zig daar door, en door ander°
bekwaamheden verworven heeft , is na zijnen flood , met
voile luister,, tot op zijne kindcren ilaande gebleven. Men
vindt ene volledige optelling van zijne uitge,-;evene fchriften, met
bijgevoegde aanmerkingen in PAQUOT Men3oires pour fervir
Friillo!re littera:re &c. 'Corn. IX. pag. 118--137. – J.
VRIEM0ET, Admix Fri'''. pug. 166-179. FOPPENS, Bib!. Belg.
pag. 1104, 1105. F. G. FREYTAG, Ana/eFia litteraria. p. 2I
22. Jo. FABRICII, Hifi-. Bibl. Part. I. p. 3 25. & Part. IV. p.
86. 88. CRE,NII, Ani#nadv. Phila. Part. III. p. 83, 84. C.
SAM , 01/011faSt. likraf. Pars. IV. p. 274. BAY,LE, Diaionaire,
ed.
02
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AMANDUS ZIERMZEUS. AMELIA,

r.4. de y73 0. TOM. I. R. x y3. D. CLEMENT, Biblioth, curiefila
p. 250, 2514
1 -ro1i1;
AMANDUS,, Disichop van Worms, heeft in een gedeelt
Ne4riande 4 den Christelijken Gcdsdienst voortgeplant.
dat ij verfcheidene Ke:ken bediend hadt, bcgaf hij zig naar
D.2ornik, a!waar hij dc Abtdij die zijnen Imam
zoudq
hcbben; hoewcl fornmigen bc,-werett, dat zulks door
ancielen AMANDUS zoude Lerch:edt zijn. Hij is omtren
9!- jaw, 669 ,in bet 9oae van zijnen ouderdom geftorven.
GAEL

Ecclef. des Pds-bas.

AMANDUS ZIERIKZEUS, dus genaamd naar de plaats
%Ijner geboorte, was Minderbrocder en Vooilezer in de God.,
gcicerdheid te Leuven. Als Provintiaal bevlijtigde hij zig met
ar!eri voorbeeldigen ijver, cm de gethe i ,.en der Gcestelijken ,
4JC Ctari zijn' opzigt waren toevertrouwd, te hervormen en te
veikteren. De tijd bepaald tot het waarnemen van dit ambt
1tbe1de uitgediend , heeft hij dat van voorlezer weder her,
vat , en gedurende het overie van zijnen leeftrid waargeno,
wen, Hij heeft de roeln vetworven, van in vcrIchcidene we,
tenfel-.:aFpen crvaren te zijn gewecst, en vrij wel bedreven in.
de tqten, want hij verflond de grickfc, hebreeuwfe en chah
cieeuwie, toe n Kauwiljks hare boekilaven nog in Ne6"eria721!
bQkend waren. Volgens eioofwaardige Schrijvcrs, been:. hij
Itiet ne geleerde be‘knoptheid en zeer zinrijk , een Kronijk
ichreven , van het begin der wereld af tot op 1534. Den
Kroniii- is in VI Eceken erdeeld , en voert ten tijtel: Scruti
taw five ivenaL;o verfra4is Ififlorica, in 1534 in 8vo. gedrukt,
bij enen SI1ON COM-. In de voorrede geeft FRANC. TITELcno levenfchcts van AMANDUS, benevens ene opgave
van zijne andere veivuldige fehriften. Hij ftferf te Leuven
den 8 junij 1534. - Kerk. Oudheden van Zed:0d ,
II
1)1. i LA R.UE Geletterd Zee:an1, bi. qos,
AlVELTA , Gravilir,e van So?nzs, dogter van JOAN ALBERT ,
Gi'a\ e van Solms , die in 't gezellehap der Koninginrie van Bo-

h.onem , in Keiliaild was gekomen ver.lt in 't jaar 1625 op raa-I

Afrrset.—A•firr .

bra:.

27.0:

T

.

A

't!

•

vca4

401 aandrng van Prinfe IVIAtmiTs, Inet clezelVs breeder FltzDERIE.: HENDRIK in den egt verbonoen. Het huwelijk i:NL
zeer haastig in 't begin van april voltrokken; hebbcnde 01committeerde Raden den ondertrouwden ontflag van de gewone huwelijks-geboden velieend, welk ria.?erhand door cic
Staten, ten overvlocde beagtigd weak, Prins ETENDRIE: hact.zo men verzekert, kleine gelie-genheid getoond tot deze vet
bindtenis. Maar MAURITS was 'er zeer op geze r geweest;
20 fommigen verzekeien, zijie brceder gedreigd zo hij
jorAvrouwe, bij welke hij eniweigerde, zelve
ce natuur:ijke kindeien liaJu, te zuilen trouwen; waar doe;
deze kinderen ge ,,vettigd, en Plins HENDRIK van zijn broedeis
erffenis verfleLm zou zij gevorden. Kort na het voltiekIen
haa
Gemaal
naar it Staten legzr,
van het
nog in dat zevde jaar,
De Staten van.
Princesfe een gc,-fclienk van 20000
voor een huwelijksp.x4
te doen. Up den 27 ITIC:::, 1626 :)eviel 7,].3 van enen zoon
nadeilland, onder den naam
LEM genaamd, die ziji-Jen
opg-evcig,1 is; ZJJ bragt vervolgens
van WILLEM DEN
vif:r dogtel s en cnca Dunn ter we;eid, welke zoon maar knit
,Teleefd heeft.
Na dat doze vorfTin, east haten gcmaal, op den 14 maart
1647, en daar na haren zoon, op ,:en 6 november i 650, met
veel fmertc hadt zien
yen , fder en a ge hate zorgen
itaatzugt, zg te bepalen tot haren kieirzoon, die ac
na 's vaders overlijden ter v.-emid kwain. In het volgendQ
jaar, ontfiondt 'er tusfchen de bade vothinnen wedukven
groot verfchil, oer de voog,iijfc:iap van den iont,,,ge7o!.en
Prins WILLEM DEN III
weA na veal haspelens, door
Staten van Holland wierdt bernaleit, die de Koninglijke Prin,
fes in de voogdij , die zij reeds aanvaard hack, handhaafdelli
vvordende de Keorvorst van Erandenburg haar toegevoegcl als
medevoogd , en de Princesfe AMELIA als toez:cnde vosvdesfe.
Deze Prinfes beet zekerliik v4,,ens ve!e wederwaardigheden mce:en aanwo.,ftelen, , l aar ht thanjel-mi$, in deszc.',,,t1
0
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aanzienlijken flaat, ten tijde van haren gemaal ten hoogften
geeerbiedigd, doch na het overlijden van haren zoon, alomme
gehaat,..en gedurende de minderja:igheid van haren kleinzcon,
met de hoogfte veragting behand.eid, doch ook eine1ik Lot
hoofd weder heeft boven gefloken. Zj fUerf in 's Hage , op
den 8 augustus 1675, in den ouderdom van 73 jaren. „ Zki
„ was" fchrijft TEMPLE , „ ene vrouw van zulk een groot
„ verfland, als ik 'er iminer ene c,e 3 s:end hob." Ook ruemt
bij haar over hare fpaarzame en deftige hofhouding. Doch
zij is door alle hale ti]dgenoten , zo gunftig niet beoirdeeld.
lemand, die naar zjn eigen getuigenis een vriend en dienaar
van het Oranjehuis was , heeft zelvs gefchi even ,, dat deze
„ vorfledjke weduwe van zulk werkzamen aart was, dat
„ zlj liever kwaacl gedaan zou hebben, dan ledig geweest zijn ,
„ en dat als zij maar mcestele; blijvcn kon, het haar om 't
„ even was, wie 'or door verongelly.It wierdt."
Schrifrers van dien tfd. Worts, WAG., Vad. Hilt. X. D. N.
498. XI. D. b1. 3. 44. 233. XII. D. bl. 131. 138-143. 171.
327. 443. XIII. D. bl. 5 , 6. 43. 166. 197. XIV. D. bl. 378.
TEMPLE, Twee j. Cych. bl. 714. TEMPLE , Menwr. bl. 393,.
Memoir de GUICIIE, Livr. II. p. 206.
AMELIA VAN ANHALT, I'm de Gemalin van I-IENDniv
CASIMIR , Erffladhouder van Frie.claild en mceaer van JAN WILLEM FRISO. Z trad in het huwelijk met dien vorst op deh

3-6 november 1675, ton hij nog maar *jaren hadt bereikt.
Van haar vbrdt getuigd, dat zij fchoon en bevallig van lighaam
was; oneindig vecl geest en vernuft bezat, doch dat de zugt
tot pragt en een weicifen zwier, na dode van haren Gemaal,
hare geldmiddelen viii wet belemmerden, ook dat 'er een ongeregelde wijze van beftier aan haar hof plaats vondt.
AMELING (GERRIT), is Boekverkoper op de zaal van
't hof in 's Hoge geweest, en Faandrik van de Schutterij; heeft
zig verdienflig gefnaakt, met te tragtcn den btaven P,aadpenionaris JAN DE WIT, in 1672, de Gevangenpoort tc dcen uit
c;een, en hem ut cie j-1:1 1,1C.:1 van zJjne b1oeddoriii3e in -;or,
Cc.

AIVILLONG.L.N. (P,NTOIN‘;')
PLerizars te verlosien6 -------- WAG., Vaderl.
bi. 163.
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AMERONGEN (TAETS VAN) , is de imam van cell
gellagt in dc p:ovintie va:a Utrecht het welk, fedo.rt 't ;r
i6o met luister is bekend geweest, en zig zo Sour
keti met de eethe en voornaamil:2 famiEen van den land 2 , u'8
door het voortbrengen van kundige Staatsmanrien heeft bc
roemd gvemaht. Wfij zullen ons vergencegen met enigQ dc
voornaamfte Mannen uit dit genagt, aan oi:ze lezers, tt cioen
kennen. De zodanigen die 'er meerder van begeren te wz!ten , verwkizen wij naar bet Ge,ilaa- en Wopenbcek van ABt4.a.IL
FERWERDA I 785. I. Dcel, daar men ook berigt over d 1701,
gende Artikels van dezen riaam zal vinden.
AMERONGEN (ANT01,4Y TARTS vAN)
7er7ifalem, werdt Kanunnik van St. Marc to Utrecht , den -23
december 1523; vervolges van den Dom, op den 24 febri)
1524. Hij is Kamerling van Pans ADRIAAN DEN VI. gewc,
en overfeed den 20 0a-ober 1555. - K. BuRmAil,
yaarb. HI. D. bl. 432.
AMERONGEN (ARENT TAETS vAN), Vtndt men
malen op de regeringslijsten van Utrecht van de jaien
tot 1449 ingefloten, als Raad, Schepen of Dur,Temeester.
bet jaar 1426, {.)r edurencle de twisten tusiTchen de BiSfe1101)}:0141
ZWEDER VAN C:ILENEORG en ROELOF VAN DIEPCIOLT,
iij benevens DIRK GROWERT, door den Rand nangefteld, Q111
de palen van bet Stigt to vrijen en te belcheimen zeer zeker
met oogrnerk , om ware het mooglijk, Amersfoort weer tot
Stigt te brengen. In hat volg,onde jaar, anC.at hij Burgen-ie;,:ster was g-eworden, werdt hij te1,7e,-s tot eon der Bevelhebbi:.,,rs
of Hoofdmannen van Utrecht aartgeflold. In 449 hiec.it
l.. do
ilaad zo ',Dude als nieuwe, zig ilandvast ig tcgen den Eisid-lop
R. VAN D1E1'1101:1' , en deedt cm al:e vooizorg to g-ebrui',4- 1-, 5
hij klokkengelui ene bekendmaking afkondigen ,
hoofdzaaklijk: „ dat de Rand zig eondragtelijk met 'a icC.I.t
Gildens JaDdt vcibonden , cm het; 1.)c,;(„miela
C)
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AMERONGEN. (DIRK) (ERNST)

hunnen Heer van Utrechl, betrekkelrik de gebreken, die zr)
op 't gemene land, als in de tia:1 Utrecht aanwezig waren,
2) en inzonclerhe i d van de Heerlijkheid .11/1Cp z-loort; , vervogen
zoude, mar 's lands
e: dat zij zuiks met clullaad
en Gildcn, trouwajk zouden ter uitvoci- brengen. En ten
cinde de ftad in goe ‘.e eendragt mogte biljven, verbood de
,, Raad, dat niemand enige Me\ en of boodfchappen zou zen,
„ den, aan of ontvangen van huiinen Beer van Utrccht, of
„ die bij hem zijn , bij pcene van can bannisfement van tien
jaren gut de flad, behalven andere itrafien geregeld na den
inhoud van de brieven of boodfchappen, ingevolge des
Raads goedvinden." Da'a desnietteg,enflaande daze voorzorg, volgde kcrt daar op ene fpoedige verandering, doordien
de Bisfchop middel vondt, de flad te overrompelen, waar door
ARENT VAN AMERONGEN, beoeveas enige anderen gevangen
geraakte, en kort claar na onthJufd werdt. -. K. BURMAN,
Utr. gaarb. I. D. bl. 162. 200. 225. 321. 332. 340. 398.
D. bl. 12. 97. 116. 130. 143.
426. 447. 494.
AMERONGEN (DIRK TAETS vAN), was in het jaar
1408 en verfcheidene volgende jaien, Schepen te Utrecht, en
in het jaar 1406, getrouwd met HADEwm, dogter van HEN..
Lb. I. D. bl. 119. 163. 201.
DRIK WALVISCH.
AMERONGEN (ERNST TAETS VAN) , was in isr8.en
1524, Schepen en BI:rgerncestor te Utrecht , en als zodanig
nam hij het ambt van Hoofdichout, op dien tijd onvervuld,
waar. In I 526 was hij Marfchaik des Overfligts , en werdt
door Bisfchop ITEN T)RIK VAN BEYEREN , tot Clien van zijne
Stedehouders aangeJeld. Twee jaren later, heeft hij bet hais
ter Horst nabij dat hem als .Marfchalk ter bewaring
was aanbevolen, aan den Hertog VAN GELDER overgeleverd,
die het liet afbreken, en met derzelver ifenen, de muren van
Rhenen Tweemalen is onze ERNST getrouwd geWeeSt; tot zijn eerfle vrouw hadt hij MAEELIA DE RIDDER
welke op den 31 meij 1540 overleedt; en in 1546 ver 7arrgen '4verd'.-. door AGNES VAN ABCOUDE, weduwe van GEERIT
ECK.
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Ecx. Hij il'erf in 1562 ; en zij Wee weduw3 tt in 1582,
toen de doed ook een eitide van Laar ie en maPkLe. -II% III. D. bl. 45. 143.
AMERONGEN (GERARD GODARD TAETS VAN),
werdt geborel zijn ve.der was JOOST VAN
AMERONGEN , en zijne moeder ENTERnsITIA GEERTr,UID VAN ZUILEN. A's Rider in de athiche Orden in de Bd..lij te Utrecht ,
werit hij in 1723 Kommandeur van Doesburg. ; en Leeds een
geruimen tijd te voren , tamelijk den 5 fepember 1708 i tot
Houtvester van den lande van Utrecht aang2fleid; vervolgens
den 29 julij tot Kant-Lula van St. y- an te Utrecht
toren ,
en den 12 feptamber daar op volgende tot Gagcerde Raad,
in het eerfte lid der Staatsvergaderir g te Utrecht en feiert
dien tijd afgezonden in de vergaderirg van Hon Hoog Mogen...
den. Hij flied ongehuwd den 12 itlriii 1730.
AMERONGEN (JACOB TAETS vAN), vindt men op de
rcgcringslijsten te Utiecht gemcld van 142o tot 1449, ais Read,
Schepen of Burgemeester. in het vonnis door den 11!siop
van Utrecht in 1449, -Liitgeipro- 1,,,en over hen, die 0.,ecl hadilea
in den opifand tegens hem, en -wear bij aan elk en een
verboden werdt, de vlugtenden te berimrgen, vincli men ook
dezes mans naam gemeld. Met nicer andeien egter, vierdthij in
't jaar 1455, vaia dli, vonnis van ballingfchap onEl-lev ,m, en
het verlorene burgerfchap hem filet aileen wedeiLeicliDiten,
inaar hij zelvs langzarnerh . thd tot zijn vorigen fiaat hcifleld;
wordende 10 1460 tot overfle 0:3!..-Term.ma., ter 1:e.le van den
Domproost, en va den Licer VAN PREDERODF. , Rand Burgemeester; welke aanzieniijke waardigheid, ill cok 13,1-c.!ce.'!de in
- K. BURMAN, Utr. yaarb. 1. D. bl. 234. 286. 438.
459 . 480. D. bl. I. 56. 107. 131. 2 95 . 399. 4 2 5. 45o.
452. 481. 512. III. D. bl. I. 71. 127.
AMERONGEN (JACOB TAETS VAN), was gedurende
de Leicesterfche faWc in “86 Rand, in 1587 Schepenr
ffal Utrecht. HP is tweemaal gehi,wd t-cweest, CeFt, in 1576
ket ALEID Vi ZUIT..7.N VAN rTILVI , en (,aar I a yet
0

e ,3

(JAC'OB) (Ti

r)

zijfl huis te
Rdschfiaai in 't Gooiland , in april 16.19; zijn tweed vrouw,
r zijn eerie huwelijk vev,
november r62o. De kindcren I a
wekt, zija alle jong genorven; uit het tv,e2de, heeft hij een'
Zoon en ene dogter nage:aten.
TINA VAN BLOIS VAN TRESLONG. Iiij OVerleel Op

AMERONGEN (JACCB TAETS VAN) werdt Kanunnik
van St. Marie te Utrecht den i fbruarij 1582, (lc ch gaf zijn
prebende weer over, den 12 december 1600. Na dode van
zijnen ouder broeder ERNST, werdt hij op den 33 jalij 1658.
beleend, met de Riciderhoffcad Groenewoude. Hij hawde in
1601 , met KOP,NELIA DRENKWAARD , dogter van WILL EAT VAN
CIESSENZURG 7jr,th.: de hul,vedjksvcorwaarden geilote:i den,
7 januarij van dat jaar. Door dit huwelijk, ichitc.f hij zIg
Vriiheer van Giesle:thurg , liner van Gieffen .Ariezzykerk, 1\7a=
tres , Hooge'al:de , Grcn,,cvozicle Hij fferf den
28 feptember 1622, C11 Zi,C. wcdiwe den 2 december 1632,
nalatencie verfcheiderie Linde:en.
AMERONGEN (JACOB TAETS \TAN), werdt den 6 april
aangeficid tot R.aad en Vrcedfchap der cud Utrecht, en heeft
aldaar in de jaren 1675 en 1676, 1633 en 1631, Let ambt
van Schepen bekleed. Hij trouwde den 26 april 1648, met
ANNA VAN RYSSENDOORN, die den 23 januarij i66o overit!ed.
Den 18 feptember 1661, hertrouwde 11 2. .1 met LUCIA Ruiscr
'OT DEN ET.ZG, Hij ilierf den 12 jUllij 1686, nalatende twec
zoons en ene dogter.
AMERONGEN (JAN TAETS vAr), ontmoct men in de
jaren 1423, 1425, 1427 ell 1 4 33 ale Schepen tc Utlecht , en
1435 als Raad; 1437 ale 01.1d.2.rman, en 144.3 wederom als
Schepen; op welk jaar hij om enig verichil met BurgemeL-ste.
Ten voor de td van twee jaren WL den Rand gez,et werdt.
Ook moet hi) gemengd ijn geweest in de oniustcn van het
jaar 1449; want op het jaar 1455, yin& men hem ender
getal dier genen, aan wien bet burgerieciat werdt we.lergegeven; zijnde hij ill 1457 op nieuw. tot Ouderman aangefield. In het volgen.de, jaar, waar in de bastaard ANTon.. VAN
',0114,
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-)3ouRGoNbtril zijnen broeder DAVID den oorlog aarzeide,
met I0o0 paarden voor Utrecht kwam , werdt hij tot Schat..
ineester aangcrceld; welk ambt beflondt, in het fchatten en op
prijs Mellen van die genen, welke de Utrechtenaars gevangen
kregen ., en die hunne vrijheid begeerden. In 1459, vindt men
hem wederom a!s (Merman genoemd , cn in 1461 als Raad
en Burgerneester, welke gewigtige post hi..) ook in 1465 bekleedde, en in 't jaar 1468, regeerde hij als Schout te Utrecht. In 147o werdt hij door den Bisfchop gevangen genomen , en allerwred(Aijkst gepijnigd.; vervolgcns werdt hij over
Bergenopzoom aaar Kortrijk t., ebiagt, van waar hij vermits 1hrtog KAREL in 't veld was tegens den Koning van Fran,krijk,
op het not Rupelinzonde is vervoerd , in 't welk hij =trent een
jaar is gevangen gehouden, en is naderhand onfchuldig verklaart, en op nieuw tot Schout van Utrecht aangefteld. Door
dien hij dikwerf verzuimde te regt te komm, door welk wangedrag, verfcheidene zaken niet konden werden afgedaan, hernieuwde de Raad een zeer oude vcordragt van den jare 1310;
waar bij werdt bepaalt: „ dat ingevalle de Schout, 's mord.
„ gens te 9 en 's avonds te 3 uren, niet ten regte en komt,
„ dat als dan de oudfle Schepen Schout zal wenn, en daar
„ van dubbelde hoge of falaris trekken, enz." In 1481, was
JAN v.A.N. AMERONGEN Raad van den Bisfchop, en wierdt beEevens anderen, door hem, aan den Aartshertog MAXIMILIAAN
gezonden, om van vrede te handelen. - K. BURMAN , Utr.
7aar7.). I. D. bl. 269. 301. 334. 421. 437. 459. 481. II. D.
bl. 24. 295. 342. 39o. 410. 439. 460. 515. III. D. W.
17. 24, 25. 428. 519.
AMERONGEN (JOHAN TAETS vAN), werdt in 155r;
Beemraad van den Lekkenciijk bovendams, en was van 1556
tot 1566 verfcheidenmalen Schepen der clad Utrecht. Zedert
die tijd tot op 1577, in het hevigfle der Nederlandie bercerten , heeft hij meemalen het ambt, zo van Schepen, Burgemeester , al s Raad behleed; zelvs geraakte hij door den moedwil der Spanjaarden in gevaar, cm :Tin leven onge l_tikkig te eindigen. In 1576 werd t hi 1:-.;;,e as Ce";.-IsiZr.; ter hande1in
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i\iERCING-EN. 11:1\I ESI trSS. (W1LI4E1)
beyreliging g,ronien. In 1538 trad hij

'het Imwejt Met JOILANICA v_AN GA ASBEEK weduwe van JAcoit
SCiI IMLPfN2'tNG.. 7.11 overieel dcn 2/5 ffthl-lialij 1578, ei
2',C3 Linleren.
iij ze i v, den 13 ja:-..aarij I .S89
wel fir den 1.3,
mEROINT GEN (TI-TO MA3 TLE ES
5 7 4 gebchen , en op dn 17 2-neij 15c4
Kanunnik
1574
Kaliunr::Laat
van de Dome?: te Crzr.Jt aat„ieiL3 1 .1, van
te
afiLans!,
aa he 61 jarcd
faar ea Mar.nci, na den
op den 12 JIj 1655.
te 11,)be;:i, trouvi,12 Hi met
t--)L .. (ierdoni van 81
een meisje van 15 ja47/..J.ILEN
FlIZ7DERTYA
11:3 overiec_i ci e , a 5 aug'..;stuS 16 3 7, in cl en ouderclom
van 84 jaien, zon:ler 1ne bij zijn jong wijfje vcrwekt to
hebben.

AMERONGEN (WILLEM TAETS VAN), is in de jaren
492,
1 493, 1495, 1497, 1499 ICTi , Sci_tepen der ilai
3
Utreckt gcweest, en ge ll-luwd met' Mu-LAA N 1\11,:.Aux
Vor.sz.LAAR. 'Foca hij op den r a -gas:-us in 1503, als Ikea],
Taad op de fchouw van de: Lekizenjk boveuciams tensvroordig was, wieidt hij onvoolziens doer de Ceicletichen niettzgcnfiaande men teen in vre2e methm leerdz, gevangm gent:MEC"), en naar het hot te Iiim gevoerd; aiwaar hij na verlopp van can ma.and, in gella,-lige krankheid doorgebragt te
hebben, op den i feptember
.A.I\IERONGF.,,N (WILLEM TAETS vAN), werdt door affind van zijnen vader, Beer van Groeizendaal , met die helilad
beleend, den 29 aplil 1566. Flij was Kar,;tein in dienst van
FILIPS DEN II. honing van Span je , en flief in 't leer vo3r
riaarlmn , wanneer die itad doof de Spaq,;(larrkn be'egeid was,:
Zijne weduwe die hem 51 jaren haeft overleefd, is .-.ief-tor-k7en
bina 84area. Zij hebben te
den 24 august-us 1627,
Z'e eve; fo:nmige dazes Arfamen vijf hinderer.
tikels VAN AMEROING?..N. , J. hoc, Vad..,71. Trocrd. III. D.
AMESIUS (WILLEM), Floogleraar in de Go igeeerdheid
te Franeker,, was een E72gelsci:mot of Sala van geboortc; iiij
bce

AMESIUS. (WILLEM)
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11:20ft Cambridgc gef1Ldeerd, en woonde akiaar in het Kol.
hgie van Christzis. Zijn voornaamae onderwijzer in de Godge...
leerdhe:d, is geweest WILLEM P?.. 1 :KIINS. Hij* was de PUrit1:01$
zeer Red; toegedaan, en verfoiL:e de p:egtigheden bi do Epis.copale Keik in gcbr-l-i1T.; tit hragt te wege, rat en op- c-j'ng in
En, c:, e,',a7vikunnende
1-,1) in 1613 na:A-i.r
In het berogte fijna.:e van DorZyecht in I .5 f 8
IC99
thette hij dej rie-":dent FociErmA-AN tot icaJinan, doordieri
hij
wat tot do Contiovels betiek:.ing
tcngemee veel 011 daar bij Ejn van eir(lei
was. In 't jaar 1.'522 wit:J1dt 1j tot Hoog 7 ei aar in de Gucl...a.
deeidheid te Fro;;Z:rLang,afte,l. Ij bemoeido zig gioxiij.ks
met de twist-en der Ai. ;;;inia;2-en, en fchreef vericheideDe boeken tegens hen. Te vorn nal-I-lel:1y:: in 161o, caf hij con werk
't licht tegers de Ey.icrip71(13, war in hij zoekt te betogen,
dat'er geen andeic brave lie-le: in Eng..elciy!d warea, C.an
do _Pl:riteinen; „ dat dozen zIg decen kenren, door bunion
„ atleer tegens de korneJ:en, bet vIceken, het dai slen, let
,, fpel enZ." Me de ovrip:en waren geene ancleren ,, dan
lcindeien van Belial; daar was cen
„ frccaiers,
midden tusfchen deze ',wee -,:iter gen , of de Bisfehcppei,,yr,ef
„ Kerk moest verrieti:'„d viol den , of men moest het Roomfenc
„ geloof uit de hel te rug ioepen.” Voorts was hij cen van
die Cereformeerde Theologanten, welle met de meeste navv y
7d en ene gevol,g-de il cerve, de Gewetensgevallen be--kel.si:L
harLle:a Leeft. Bet is bijna cveito111g can te merken, dat hiJ
tegens BFLLARIVIN fchjecf; want let is aan niernand gencegzaarn orbekend, dat in die ti.;*(.1 de wc.'rlien van dezen Jefuit, de
algemene fleen des nanfloets van Cc Protentantiche Controverlisten was. Anzsius \,er\ card-igde een werkie dat hij Medulla
TLeolegim noern :c; hij fchreef eok ere ncrtjanteling teeng
Ik zegge niets van zijLe
S:73ccitvj airen en de
rmcn it tech van zijne rod-g oring obey
nh
be 6:2:-1=cl'at in PETRITS. Iiet is zo niet, dat hij in het jaar
1 639 ft:lel, zo els door IILINNING WITTE ill zizIn Diarium
Rograihictits worth verzekerd ; de opi; agtLb-ifef voor zi'ne

le*

71

- ) ANIST7I„
AMPZING. (SAME! a

Ecgen eller b p iannen geplaatst bewi,`st dat hilj in 1635
reeds overleden was. Men worth alt die zelvde brief ontwaar, ckt hij na 12 jaren Profesfor to Franeker te zijn geweest, zijn afrcheid heeft bekomen, om te Rotterdam die
Zie ene optelling
2eivde waardigheld uit te oeffenen.
uitgeg3vene waken, bij E. L. VRIEMOZT
van alto
thence FiViace , pag. 212. Venders P. BAYLE
ed. de
1730. TOM. I. p. 179.
AMPZING (SAMUEL) , was in 1628 Preclikant te Haarcitc le? ivitt tc_:„'EtT4,i)in 4to.
lem, teen hij zne
gedrukt, het Edit deodt zien. FT j fs digter, el, en grout
liebber en kenner van de Nederduitfe taal gcwee et. Ann het
100fd van gemelde belchrijving, vindt ran enc-, veihan,leling, tot tijtel voetende: ctIcterfaziti§cli Zoct-Z'crictit-/ waar
in Lij inzonderheid handeit over do
de ci,erix:ani
het ot1aftfjci.batzr3citlift !oati be 4/ at 11/ van de ft:Tit:tat- of
Doefbfcttercn/ van de wiitit:triia of enz, ; gewagende hier voorts met 'of, van de1"i vl',orlf:t door KRIS'.
TIAAN VAN ITEULE gefchreven. Verfc i-ieidene andee wcihjes
20 in digt als ondigt, die in druk zijn uitc,ekomen , heeft men
aan de pen van dozen vlijtigen man te danken; vindende men
alle deze lettervrngten opgeteld , bij A. PARS, Naanirol van de
Ilatarffeez Hollandfe Sam:kers , bi. I 53-15 5. 35 2 , ;353.
AMSTEL, is do naain van eon zeer cud en vermaard ge, van ouds genaamd AEMSTEL, v AN AMSTELLE en ook
VAN AMSTELLA , volgens de uitfpraak dor oude Kronijklaiijvers. Onder deze Stigtfe Edelen, vindt men in Brieven van
het jaar 1105 en 1126, gewag gemaakt, van enen WOLFGER
VAN AMSTEL als Schout van Anfielle , zonder meer. Wij zullen de berchijv:ng van enige der voornaamfte Mannen uit dit
Eeflagt, aa onze lezers mededelen.
AMSTEL (ARENT VAN), is de oudffe broeder van G ysMECHT DEN III. gec'eSt hebbende tot vrouwc ene dogtcr
van den ricer VAN IL, Lnczto3,1, bij wiell hij vier zonen heeft
ge teed. Van 's moc,lers zijde, was hij erfgenaam van de goe.
de,

AMSTE,L. (EGBERT VAN)
1crcn van 17 !irei.fl5!z, waar van hij ook van Icings af aan altoos
e naam en 't wapen voerde. In 1279 gei aakte hij benevens
breeder GYsBREcHT gevangen, en werdt naar Zeeland ge=
zonden , daar hij naar zcven jaren in den kerker doorgebragt
te hebben, ten laatiten zijnen zoen met den Graav float. Men
vindt r:et dat hij zig met het ee.i..T.efl-,an teens Graav FLORIS
DEN V. bellOeld heea. I1 fEerf in 1298.

AivisTEL (EGBERT VAN), wordt gehouden voor den eerbei_enden Ileer va3 Ainftel , \viers geboorte men zou mogen ficilen, op het jaar III°. Met hem namen ook de gefehil,
de zk cen langen reeks van fiji, tusichen de
len ccn
Eisichcppon van tii,;6-.7,1; en d Jcteu va hebben
plaats gCvOiaden, en \vaar van WAGFNAAR orLs de volgende
orp:ong cpgc2i't. GODErnm B`Zehop van Utrecht , was van
en
grootin,
,:cc:::i aar's, ci zo zees 7ezet op de
ee
bevestiging e ultbreiding zijn's
gcbiels, dat hij
z:g in een iijner Brieveil
„ dat hij geen gevaar
„ antzag, en zelvs niet fchroomde, ton 111,:tde tc treliken, ter
„ vcl-dediging lviet dezen naam, weidt
thans het berchcrir,en der tlj:Er.-,V,;,-,?, inLorarten eens Bisdorns
veigimpt. DC Stigtfe E-con goc,ied-el bezit_ende, welke de
Bisrchop oirdeaidc dos hede te te 1-2e:a0iT11, lagon gedurig
met hem overhoop. EGBEaT vA.N. eon der voornaam,
fle Scigtfe Edelen, had;.. bo y en ay e-ten, al met BIsichap HERBERT g r-2 ,r-chil gehadt, 't welk wcderom bielegd was. Doch
CeDzi,p,ID op nieuws in mocite proaitt zijnde, moest
LIPS, Ate tsbisichop van Ke!den , tusichen beide komen, onj
den twist b*.ij te leggen. De Bi:311-.:1:-,p be:chaldigde EGBERT,
dat hi; alle de inkamiten , die der Utrethfe Kerl:e, nit Aipliel
en het omleggende land tcekwamen, aao zig getroklen bath.
Hier over was hij, eerst doer den B'isCci , op gedagvaard;
niet ve:ichijnencl e, ten Keizerlijken hove a.angeklaagd; zedert
werdt ht.:, in den Rijksban geiaan. De Aartsbisichop van Kezzicn bcwerkte eindedjk, cen nadelig verdrag tr,sfchen hem en
den Utrechtfen Bisfchop, van 'rya nog cell gebrekkeiijk
fchrift
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/thrift voorhanden is, en waar uit de Heer WAGENAAR de von
gende bijzonderheden ontleend heeft. 1 De Beer VAN AW
„ sTEL, blj cede afftand hebbericie gedaan, van al wat hij te
„ voren in Ainfiel en daar =tient, ter leen bezeten hack,
„ beloofde beLzelve voortaan als Stedehouier des Bisfchops te
zullen 'louden, onder die voorwaarden, dat alleon cen zij„ ner zonal GYSTIZECET gencemd, het zelvde arnbt na
• doc-A, van de hand des Bisich4s zoa laulnen
„ mids dat hij del?. MAARTEN, dat is het Bisdora van Ut„ r2c12t , zou bii3ven dienen. EG),317.11T moest winders de moons
„ Bencleneri;Foek , .fclert acht ik, de .Eflonenneer geLue.md,
, met het gene 'er toe behoorde, en do heh`-.1 vaa de tiencien
e, in Weesp die hij in 2f6n bezit go:lumen hack, {,:thc-elli .;k en
„ voor altoos, aao de Utrechtie Keik afilaan.” Men wcet
niet , wanneer dit verdrag getioffen werdt; doch indien BisfC110p GODEFROI in meij 1177 overlecien is, meet, het vcor
dien tijd geplaatst worden. Men ziet 'er den grond in der hevige geichillen, die in later tijd tusfchen de Heren VAN AIVISTEL en de Bisichoppen van Uin.ecLt ontflaan zijii. De na.
komelingen van ECRERT hebben ook zo veal dcci gehadt in de
taken van Holland, dat wij Hover hier cen weinig uityceriger
van lien gefproben hebben, dan zclvs in de beCchri:ivingen
van Anfielland gelchiedt. WAG., Vad. Rift. IL D. bl,
264-266,
AMSTEL (GOZEWYN VAN) , kleinzcon van GYSBERT
DEN I, was eerst Proost van Utrecht, en wierdt ill 1249, met
eenparige flemmen gekoren tot Bisichcp , zijnde de 3711e in
• getal diet Kerkvoogden. GOZEWYN, de een man was, welke
beter den bijbel wist te handelen dan bet zwaatd, eon onnodig vereischte in die trjti, verkreeg daar door den ilaam van
zagtzinnig, eenvoudig en fimpel to ziju. Men berchuldide
hem, dat hij in de tijd van eon jaar, vile de zaken des Bisd.oms hadt laten vlotten cn drijven, waar door die deerlijk
verval geraakt wai en. Dit bmgt oak te wege, dat hij in te.
genwoordi8hid van Koning

van den Kardinaal PzTR%
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en van den Bisfchop van Keulen, door het
gantfche Kapittel onbekwaam werdt geoirdeeld , om de zaken
Haar behoren te beflieren. GOZEWYN was egter zo een7oudig
niet, of hij vermerkte wel, dat Boning WILLEM hem gaaine
van den zetel gebonsd zag; om reden, dat die vorst vreesde,
dat onder zijn beftier, het geflagt van AMSTEL hem te magtig
2oude worden ; hij befloot dan ook liever vrijwillig afifand
daar van te doen , dan bedankt te warden , en gaf den Utrechtfen berderftaf over , in handen van HENDRIK VAN VIANPEN , Domproost to Keulen, die in zijne plaats verkoren werdt.
VRUS CAPUTIUS

AMSTEL (GYSBRECHT VAN) , de eerie van die naam
en zoon van ECBERT Windt men in 's lands gefchied.enisfen
niet eerder van gemeld, dan tusfclien de jaren 1174 en i i

76,

wanneer hij tegenswoordig was, bij 't waken van den zoen van
zijnen vader met den Bisfchop van Utrecht GODEFRIED , op
bevel van den Keizer , zo als wij bier boven zagen. Beroemder werdt hij , door zijne verleende hulp aan de ongelukkige Gravin ADA en de Graav VAN LOON Karen gmaal , met
die van Haarlem naar Utrecht te doen vlugten. En fchoon
GYSI3RECHT bier niet anders deedt, dan waar toe hij als Stadhouder en Leeman van den Bisfchop verpligt was, zo kwarn
hem dit egter zeer duur te if aan, wijl de Kennemers en Friefen , nit wraak het clot of kasteel van hem, in 't aar 1204 in
brand flaken , en door het vuur ten enemalen vernielden den
dam in den ilmftel doorifaken, en gantsch Amflelland afliepen. Hij die voor en dapper doch ongelukkig krijgsman
bekend flaat, werdt ten dienfte van den Bisfchop, andermaa1
in 't jaar 1227, in den oorlog tegens den Kastelein van Koeverden gcwikkeld; de eerftemaal kostte het hem zijn goed, en
ditmaal bijna zijn leven. ROELOF de Kastelein , lokte den
Bisfchop en die met hem waren, in enen moei asligen oord,
en verfloeg hen geheel en al; velen waar onder zelv' de Big(chop, fchootten 'er het leven bij in. Onder de gevangenen
bevondt zig GYSBRECHT, die deerlijk gewond was. 'Er wordy
verhaald, dat de Graav van G21der en GYSBRECHT van hunnei
Over.
L DEHL.
L
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Over-Hilmar verlof verkregen, om in 't Kapittel tegenwoor
dig te zijn, bij da verkiezing van enen nieuwen Bisfchop
la; zil ter oirzajce van hunne wonden op bedden in de Vergatiethlg gedr2gen wierden, aidaar een ieder door hun geklag
tot piedelijden bewogen , en fmeekten, dat de Kerk tot wier
decline 21j gefireden haddcu , hun ontflag bewerhen zoude ;
dat de Vergadering terftond overging tot het verkiezen van
WILLEBRAND 3 een wijs ell verflandig man, die dapper Cli in
!bat was om wraak te oeffenen; dat de Vergadering bij de
komst va.n den pieuwen Bisfchop uit Lalien , befloot, dat do
gevangenen van bun woord om te rug te konien, zouden ontfagen zijn; aizo de Kastelein niet alleen een Onderdaan maar
et-ii Verbannene was, en niet hoger dan als een oproermaker
gehouder weidt; welk befluit den nieuw gekoren Bisfchop bevestigde. Men vindt weinig meer van dezeu GYSBRECHT, dat
hoer reeds een bedaagd man moet geweest zijn, gemeld, als
Cat hij in /233 tegenswoordig was in ene onderhaudeling met
PI:qaV WILLEM, over enige goederen in Beibrchop waar uit
teAns blijkt, dat hij zig tocn al met den Graav, over de
zaak van ADA en den Giave VAN LOON-, moet verzoend heb
ben, Twee jaren te voren, leest men, dat hij zijn ftenen
te Utrecbt aan Grave FLORIS bath opgedragen , en weder van.
hem ter ontvangen , en daar voor hulde en manfchap verpligt was, In 1225 was hem, door Bisfchop OTTO, zo al$
enig melden 't gerecht van illuijden , Weesp en Diemen alleen opgediagen. 14i; Brie zoons na, EGBERT, WILLEM
en DIRK, zijnde de laatfte volgens VAN LEEUWEN die gene,
-y aw; iit het geflagt van BEVEREN s voortgekomen.
AMSTEL (GYSBRECHT vAN), de twede van dien naam,
oudfle zoon van EGBERT, worth genaamd Stedehouder van
41q.fiellalid. Hi] heeft in 't jaar 1225 ge!eefd, wanneer hij
tot fcheidsman gekoren werdt, in een geichil tusfchen den Big(chop van Utrecht en den Graav van Gelder. In dat zelvde
jaar, flondt hi] als getuige in een ander geval, tusichen Bisfchop
OTT.) en Giaav FLOR/S DEN IV, Zo ooh vind: men hem ge.
noemd
de
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,oemd in een Brief van 't jaar 1228, in welk tijdvak ook zijn
dood bepaald wordt. IIij hadt ter vrouwe BERTRAND VAN Ys.
SELSTETN, Heer JAN 'S erfdogter , bij wien hij vier zonen teclde , GYSBRECHT DEN III , ARENT , WiLI,EM en OTTO.
Door genoemde hawelijk, zijn de goederen-van Tsfolfletn, aan
't geflagt van AMSTEL gekomen.

AMSTEL (GYSBRECHT VAN) , de derde van dien naana
en oudfle noon van GYSBRECHT DEN II ; was zeer onvergenoegd, din den affiand die zijn neef GOZEWYN van den Bisfchoppelijken zetel halt moeten doen , doordien zijn oogmeric
was, de magi van zijn geflagt daar verder door nit te breiden;
ja hij nam zulks zo zeer ter harte , dat hij bencvens enige anderen , HENRIK VAN VIANDEN , die na hem tot de Bisfchoppelijke waardigheid verheven was , terflond den oorlog verklaarden. OTTO DE III, Graav van Gelder, hadt zig met hen
verborden; en 't Stigt werdt dos van verfcheidcn kanten met
enen inval bedreigd. Koning 'WILLEM die toen inn Duitschland was , begaf zig met een leger herwaarts , voorgevende
den Bisfchop met zijne vi,janden te willen bevreiigen; dock
pas voor dat hij binnen Utrecht kwam , was de Bisfchop mat
213n yolk ter flad uit, en den vijand to gemcct getrokken.
Digt onder de clad vi gil een gevegt voor, in welk de Bisfchop
de overwinning behaalde. De Heren VAN AMSTEL en VAN
WOERDEN werden gevangelijk binnen Utrecht gebragt;
firengelijk gebonden, elk aan ene zijde van hct paard des
Eisfchops; loch geflaakt ter beck van Koning WILLEM, die
kort bier op naar Holland verreisde. Dit ontilag gerchiedde
egter niet zonder harde voorwaarden te ondergaan, en zij
moesten met goede ogee aanzien, dat Bisfchop HE:Numm, alle
zijne wrraak op OTTO VAN GELDER verharilde; want hij
in de Vellove , en behaalde daar zo groot eon haft, dat
nit denzelven fe, ert, voor een gedcelte ten miilfzen , het. flot
Vreeland aan de Vegt ftigtte; waar door zijn Bisdom tegen de
invallen der Aniftellandfe opgezetenen beveiligd werdt. De
zoen die ter dezer gelegenheid tusfchen den Bisfchop en CY:4P2
BRECliT
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VAN AMSTEL getrofren werdt, beflond bier in : „ Glroi
PatmuT, moest met zijne aanhangers tut 5 00 in getal , on.
der welken GYSBRECHT VAN GoorJEN was , blootsvoets erg
„ir wolip kiedingen „ den Bisfchop in de Domkerke, op def
„ verEgfenis verzopken, en hem voorts als zijnen
„ I cenheer trouwe zweren." De Bisfchep verzoende
vaafchijnlijk ook met den Grave van Gelder; en 't Stigt
gedurende tiet leven vin Bisfchop HENDRIK, ene tameUjT Tug-.
Enigq wren hier na, werdt GYSBRECHT veldheer van de op,
1ce_rige Kennemers. Dezen bedienden zig in 1268 of vobns an.
derenin I 7 2 van de minderjarigheid van Graav Flom's, en bij
de afwezigheid van deszelvs voogd „ OTTO VAN GELDER , oin
er.en ()Oland tegpn den Adel te beginnen , door wen zij naar
bun depkbeeld te veal gedrukt warden. Hun oogmerk was, hen
Allen pit _Holland en 't Stigt te verdrijven ; ten dien einde be.
gonnen 24 met het plundei en der adelijke, huizen en floten, en
toodzaakten de Edelen, blimp Haar/em te wijken; daar na
lan z4 in Ainftelland , en dwongen Heer GYSBRECHT zig aan
tin hood te plaatzen. Daze hoe ongaarne ook dit bevelend
erzook aannemende, alleen um Amitelland en Holland voor
liunne woede te beveiligpn voerde dien dollen hoop naar het
wethe 1ij ter oirzake van enige Edelen en vporgaande
ermicr in gc geen gunftig hart toadroeg. Na het verwoesten
van enige floten , beflorrnde hi) 't clot Vreland, cloth dit niet
podig genoeg na zijn zin bukkende, trok hi) naar Utrecht,
welke flad hi1 door de yerbaasdheid der burgers, waar onder
'er verIcheiden waren, die een kwaad denkbeeld van hunne
i-egering hadden , innam; de Magiftraat en Edelen werden gebannen, en ene nieuwe Tegeringe aangefteld. Na het maker
van een verbond met de Kennemers, toog iij naar Amersfoort
cia;: hem fpcedig in hancien vie!.
GYsnr,EcHT geen kans ziende, orn met de woeste hoop d:e
hen vprzgide, jets van belang te kunnen uitvoeren; fchoot
zig door zagte woorden, deze muitemakers van den hals;
doer een we' verzonncn list \ 'an deer JAN VAN PERSYN bra.
1,:ea
„,
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iij 't beleg van voor Haarlé'in olp; wdat na de Ei8rehop
Utrecht en Amersfoort weder bemagtigde, en 'de afgezetie ).c,
genten aldaar berftelde. Het was ook oni.trent dezen tijd, dat
den Utreckfen ICCrkV0C ,-.;d JAN VAN NASSAU het flat Vi-clan$
aan GYSGRECFI T VAN AM TEL, en dat van Meny'bort tan HER,
1AN VAN I VOERDEIN • verpandde; &eh bier door VerwOv(10
hijgroteliji,.3 de genei:enheid, die het yolk heal teedroeg; Welke afkerigheid nog merkelijk toenam , toen GYSBRECHT eni*
jaren daar na, de Utrechtenaars door het leggen van enen nieu'wen tol, bez-waarde; dit vuurde den ontftoken haat wan, Qi).
zij nairin met hevige klagten hunneh toevlugt tot den Grave.
Men tragtte in den beginne GISBItEcHT te bewegen, otn de
verfchotene penningen te rug te nemen, loch dit niet
de gelukken , namen zij hunne toevlugt tot de wapenen4
Mallneliik. te keer;
STEL en WOERDEN trokken die van 't
't welk Graav FLOBIS bewoog, cm ingevolge zijn gemaakt ve;•.'
bond met die van 't Stigt in 1277 gefloten, de wapenen
te vat= , en 't beleg voor 't flot Vreland te flaan. Lit werdt
bij AREND broeder van GYsBREcirr mannelijk verdedigdy wale
deze alle zijne magt verzameld hebbende, trok daar mode oV
am het te ontzetten; dan tot Loenen gekomen zijnde, werdt
hi.) door de Zeeuwen ander aanvoering van KOsTYN REMES$F,i
met zulk enen razenden woede aangevalien, dat hij niet atleen geflagen, maar ook gevangtn werdt; 't welk de verave-,
ring van het (lot ten gevolge halt, en ook de gevangenre:.
Ming van GYS3REcHT, 't flot van Amersfcart moest merle in'
12 79, bLkken. HERMAN VAN WoERDEN hadt zig, ,aleer cat
voorviel, dm 's Graven haat te ontgaan, buiten 's lamp
begeven ; de beide broeders VAN A'Al g TEL werden als gevangenen naar Zeeland gevoerd, en de goe_ieien van AmsTEL
WOERDEN verbeurd -Verk1aard, Zeven jaren lang duurde
hunne gevangtnis; in wielken tijd de magen der gevangeli
Heren, ijverig aibeidden, am hen met Grave FLoRis
(chop JAN, te verzoenen. De Graav liet.zig bezwaarlijk
wegen; hij e : schte zo veel, dat de onderhandeling verCclieiden' jaren flepende gehouden werdt; dan de blacdQr$ fa
P 3
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ne langdurige gevangenis verdriet krijgeride, befloten elndelijk alles toe_ te geven, en maakten den 27 odober 1235,
hunnen zoen op de volgende voorwaarden : „ GYSBRECHT
„ VAN AMSTEL ftond zijn recht op Narlingerland, Midden en
„ Muiderpoort-, Vindellnerebrook , en het bosch daar de reigers
„ in broeden, af aan Grave FLORIS, die wiles van het Stigt
„ ter leen zou houden, gelijk GYSBRECHT voorheen gedaan
„ hadt. Hier tegen zou de Graav 2000 ponden vallen laten
„ van de 4000, • die hij voor de Heerilitheid van Antr?el hadt
„ opgefchoten; de andere 2000 pond beioofcie GYSaRECHT den
„ Grave, bij een bijzonder handfchrifc, in den 1„vi:iter des
„ volgenden jaars 1286 te zul - en voldoen. GYSBRECHT beloofde, ‘ geene vestiugen te zollen waken, tuclien de ilad
,,
„ Utrecht en het Giaavfchap van Holland , noch ergens an„ ders , buiten 's Gravens Ook zoude hij en
„ zijne broeders, ARNOUD en WILLEm, zig nimmer tegen
„ den Grave of teen den Bisfchop, in enien kiijg laten in• wikkelen.; mar daarentegen de verzoenii-ig bezorgen met
,, de maven der gdfneuvelden in 't p,evegt bij Lcenen, ales on„ der verbeUrte van al hun gced, ten behoeve des Graven.
„ De broeders zouden tragten brieven tc verwerven van de
,, Graven van Gelder en van Kleve , van den Hertoge van
„ Brabant, en van den Bisfchop van Utrecht, in welken deze
„ Heren zig verbinden zouden, den huize van .flnylel nimmer
„ tegen de Hollanilfe, Graven te zullen bijitaan. De verdere
„ goederen der Heren. VAN AMSTEL, werclen hun wel wederom
,, gegeven ; doch zij moestenze voortaaij van Holland ter leen
„ ontvangen. De gift van Anzileiredannne , aan JAN PERSYN te
,, voren gedaan, werdt door de Heren VAN AMSTEL, beves„ tigd. Drie Ridders en negen Knapen uit Holland, en zeven
„ Ridders en vier Knapen uit het Stigt verbonden zig als
„ borgen, voor de Heren VAN AMSTEL, onder verbeurte
„ hunner goederen; doch bedongen, dat zo de Graav over„ leedt, zijn onmondige won of ,deszelven voogden Beene
„ verandering in dit verdrag zouden mogen makcn, voor (14
„ cieze:ve twintig ijaren bereikt zoo bebben. Of lief hij cue
,, dog.
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dogter na, die zig in den egt begaf, dan -zou 2.ulks Dok
niet dan zes jaren na haar huwelijk, mogen gefehiede-r.:44
Doch alzo deze borgtogt den Grave nog niet voldeecit
bonden zig enige andere Heren, „ cm den Grave tegen die
„ van AMSTEL zo dezen den zoen fchonden op eigen kos„ ten, te fchepe of te paarde , te dienen te wtn HE1YLRix
VAN DE LEK , met 25 mannen WILLEM VAN STRYEN',
HERBAREN VAN DER LEEDE en GERARD VAN VELZEN' i.1/
,, "Mt 20 , JAN VAN DER LEEDE met 15, DIRK VAN WASSZ3, NAAR en HENDRIX Burgg,raav van Leijden leder niet Ic);
„en dus alien met malkanderen met 120 mannen." Daarenboven beloofden. de Heitog 'van Brabant en de Graven Van
Gelder en 'Cleve , de AMSTEL' S niet te zullen helpen, als z den
zoen t'enigen tijd fchenden mogten. Nu werdt GYSDRECHT
die reeds in 1270 als 's Graven Raad bekend was, zo we!
als WOERDEN in die waardigheid erkend , en voigens het zeggen van MIRIEUS nevens anderen, tot RUder van de Orden
Van St. yacob verheven,
GYSERECHT hadt ook geed geeing deel in het vloekverwantfchap tegens Graav FLORIS DEN V, en fchoon het niet
dat hij in het gevangen nemen en den daar op gevolgt4en
moord, de hand aan den Grave geflagen heat, fpeelde hij egter op dat treurtoneel , de verfoeijelijke rol van verrader. Want
de Graav onder voorwendzel Van zeker gecchil te vereffenen
naar Utrecht gelokt zijnde, nodigde hij hem de vogeljagt met
andere Edelen, te willen bijwonen. Flom was bier toe ter;
;ren AMSTEL bevolen hebbende vooruit te rij.
fond
den, beloofde hij hem op de hielen te zullen volgen. In 't af-,
fcheidnernen, bragt hem de Graav, een' vollen BERKEMEVEn
toe, Sint Geerten Ininne genaamd, waar op AMSTEL befcheidt
deedt, en toen als een anderen JUDAS, de vloekgenoten van
's Graven komst ging verwittigen. Waar hij na deze euvel,
daad gebleven is, en zijne dagen geeindigd heel, blijkt met
geene zekerheid, noch ook of het waar zij, dat hij omtrent
het jaar 1300 weder in het land is gekomen, zo als
r 4
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D. bi. 397, 398.
gen beweren. --- WAG., Vad.
14. 36. 39. 62. 69. 77. 83.
III. D. bl.
AMSTEL VAN MYNDEN (AMELIS VAN), werdt bij de
oprigting van den Hogem Raad in den jare 158z in Holland, in
's Hage hare zittingen hebbende, dock ilalert de revolutie van
1795 afgefchaft , tot Raad daar van aangefleld. In 1584 was
bij wegens de provintie van Utrecht medelid van de commiswelke naar Frankrijk werdt gezonden , om de beerfchappije dezer landen aan derzelver Koning aan te bieden.
WAG. , Vad. Hit. VII. D. bl. 451. VIII. D. bl. 56.
AMSTELDAM (ALARM'S vAN), wierdt geboren in 't jaar
1494, in die zelvde ilad waar van hij de naam draagt. Alen
vindt van hem aangetekend, dat hij van zijn geboorte af,
doofagtig geweest was, waarom men hem in zijne jeugd dove
Elle noemde. Daarentegen was hij wederom zeer vaardig van
fpraak; voorts bedreven in de Godgeleerdheid zijner eeuvve, en
in de ladjnfe en griekfe talen, uit welke laatile hij den brief
van HIPPOCRATES aan DAMAGETUS , In 't latijn heeft overgezet.
Men vindt ene optelling van zijne godgelcerde, philofophifche
en taalkundige werken in J. F. FOPPENS , Bibl. Relg. I. 38.
Ook wordt hij gegist, de oudfle befchrijving der flad Atnfieldani
te hebben opgefleld. Nog heeft men van hem enige verzen,
en onder anderen een lofgedigt op Keizer KAREL DEN V , ter
gelegenheid dat deze vorst in augustus 1540 , de Kapel der
Heilige Stede te Angeldain bezogt. Verfcheiden van ALARM
fchriften zijn gerigt tegens de Lutherfchen, op welke hij zo
zeer gebeten was, dat hij niet gefchroomd heeft , hen , ,zonder grond en tegen alle waarfchijnlijkheid aan, te berchuldigen van voorbedagte brandfligtinge in het Klooster van St.
Maria in de Nes te Anflelciam. ALARD , die te voren een
goed gedeelte van zijnen leeftijd, te Keulen en te Leuven halt
doargebragt, fchijnt zig kort na den brand , wederom na de
laatstgemelde flad begeven te hebben , daar hij in 't jacr 1544
everleden is, in den ouderdoni van 50 jaren , en in de Fr:1i:
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ciskaner Klooster-Kerk aldaar begraven is. Hi; i]eeft ziThe
Boeken, bij uiterilen wil , gemaakt aan I-et But gei -Weeshuis te
Anji-eldam. WAGEN. , Belohrijving van ilmjield. 1. St.

170Jrr. II. XI. St. bl. 191-195.
AMSTELDAM (HERVICUS vAN), mede geboortig vad

it:fteldam, wordt geneemd order de voornaamfie Heidelbergfche Godgcleerden , die in 't jaar 1479 gernagtigC, wercen, oin
Doktor JAN VAN WEZEL , die te Mentz wegens ketterije te regt
werdt gefteld over het fluk der lere , te onderzoeken. Hij is
ongetwijffeld de zelvde, die onder den raam van FIERWYCII
GYSBERTZOON , in d_n jare 1477, dcor Burgemeesterm van
genodigd werdt, om de boiliering van het .BegiPzWAGEN.
hof te diet flede op zig te n&ren.
Tan A-nft. XI. St. bl. 184.
AMSTELDAM (JOANNES VAN) , heeft laatst van de
XINde eeaw,, in de flail van zijnen naam, daar hij ook gebolen is , gebloeit. Hij was een leerling van WESSEL VAN
GANSFORT, een Groninger,, (Le, terwiji men zijnen vriend Doktor JAN VAN WEZEL, dien fommigen met hem verward, en
voor een en denzevden pet loon gehouden hebben, to Mentz
te regt fielde, ook met de Inquifitie gedreigd werdt. En dit
was geenszins te velwonderen, alzo hij ointrent de opperhorry=
dieeld van den Paus van Rome , de Misfe , de Aflatun , het
ongehuwde levee der Geestelijkheid , en andere puriten, dinged
leerde , die velen niet verdragen konden. \T ool is was hij zo
bedreven in de talc!) en andere delen der Ge:eerdheicl, dat hij
den bijnaam van Licht der Wereld verkreeg. Doch Welke vor.
deringen onze Amfleldammer,, onder zulk een meester gemaakt
hebbe , is onzes wetens nergens aangetekend. Alleenlijk vindt
men , dat hij na overlijden van Dr. WESSEL , Welk op den
4 oftober 1489, voorviel, enen brief aan den Kloostervoogd
BERNARD VAN MFPPEN gefchreven heeft waar in bij WESSEL'S
gevoelen over 't bidden voor de levenden en doden , breedvoeriglijk voorfteld en verdedgd. Men vindt dezen brief, en
enige anderen, door Dr. IATESSEL aan omen ..1;illeldammer
,e.
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A A1STELDAn CNTELAAS vL:s) AMYS (JAKOB)
gelchreven , odder d Werkel van Dr. WESSEL door LUTHER
uitger even. Andere blijken der geleerdheid of bekwaamheid
van JOANNES VAN AMSTELDAN, zijfl rnij niet voorgekomen.
WAGEN.,
XI. St. bi. IS9. Dr.ANDT
kforn. I. D. bl. 5 3, 54,
AMSTELDAM (iN.TIKLAAS VAN), Mede een Anlie;lainmer
geboorte, heeft dit weet men ondor 't opzigt van twee
bekencle meestcrs in de Godgeleerdheid van dien tijd, GM:AR:N TS en jOANNES, 24 keiterlijke fiellingen van zckercn FERRAND wederiegd. Hij was Baccalatireus in de Codgeleerdheid;
en de opentlijke- twistredening, waar in hij dit
zijner
kwaam:leid gaf, werdt in 't jar 141.6 te A-mien gehouden.
WAG., &fair. van Angi,, XL St. bl. '88.
AMVS (JAKOB), Predikant te Ter Areiure op Walcile:ven in
Ze71a77d , is geboren. den .1-7 augustus 1664 te Middeiburg ; zijne
oLiders zijn geweest SERVATIUS AMYS, Koopman in gemelde
fiad en FRANCINA HOEVERS; zijn ene broeder JOHANNES is als
Pi ed i kant te Aagtekerke ovelleden, en zijn andere SERVATIUS
genaami, zui l en wij bier beneden van fprelcen.
Na (-tat JAKOB, het fof der triviale fcholen liadt doorge,
1ropen, heeft hi verdere akademiiche kundigheden opgedaan
b.,j de voornaamile Iloogleraren welke als toen te Utrcelit aanwezig waar na hij Proponent zijnde geworden, den
23 awl.] 1692 te Ter Nude als Predikant beroepen is, hebbende hij den tdd van ruim 41 jaien bet d'enstwerk des Heren
bij daze gemeente , met veal ijver en licfde veriigt, wanneer
de dood hem in 't laatst van november 1733 in zijnen arbeidzamen kring ontmoctende, zijnen verdeien arbeid flaakte, na
69 ja.ren en ruim drie maanden geleefd te hebben.
JAKOB Alvvy-s, heeft drie vrouwen gehadt; bij zijne
TANNEKE BLAsEn dogtcr van cen Koopman te Vilsfingen, heeft
hij geene kinderen nagelaten, ook niet bij zijne tweede MARIA BOUIVMAN van eerlijke ouders te Veere herkomilig, loch
de derde ANNA DU BON, dogter van den Kommis Generaal
N an Zeeland te 1111(1(i'eLburg JAN u Bali, was vrugtbaatc-ler,
waut

AMYS. (SERVATIUS)

235

grant Zij baarde hem twee zoons en ene dogter, die MARIA,
geriaamd , .huwbaar zijnde, getrouwd is met JOHANNES DE Coo,
SecieLalis van Kapelle en , Biefelingen in Zuidbeveland ; de beide
zoons JOHANNES en JAKoi AMYS oeffenden zig bij 't overlijden van deli ouden man te Breda in de latijnfe taal, o, der opzigt van den Reaor MONTANUS ; van hunne verdere lotgevallen is mij niets bekend; doch het is niet on-waairchijnlijk, dat
een van -beide die jongens zig in den krijgsdienst heeft beteyen, doordien ik enen Heer AMYS omfireeks het jaar 176o als
Alai& of Lt. Kollonel van de Kavallerij hebbe gekend, die
te Leeuwarden in guarnifoen lag, een fonderling mensch was,
en aldaar is overleden; zeker weet ik dat hij uit Zeeland zijri
Boe,:z., 1734. a. bI. 107--1c9.
oirfprong trok.
AMYS' (SERVATIUS) , Piedikant te Kortgern, op het et.
land Walcheren in Zeeland, was de oudire broeder van JAKoa
AMY, en is geboren te Middelburg in april 1658.
Na dat SERVATIUS zijnen klasfieken Ioopbaan in zijn wader.
Clad ten ein3e was gerend, begaf hij zig naar Utrecht om door
bet onderwijs van de Hoogleraren welke zig aan die Akademie
bevonden, bekwaam gemaakt te worden tot het dienstwerk des
neren, waar toe hij zig hadt voorbeichikt; ook dezen loop
volbragt hij naar wensch; wierdt te Middelburg te rug gekeerd, voor het Klasfis van Walcheren, in ruimen gemoede
door de Broederen tot Proponent aangenomen, en vervolgens,
als Predikant in de gemeente van Kortgem op den 29 april
1697 door zijnen broeder JOHANNES AMYS Euamceliedienaar
te Aagtekerke in den dienst bevestigd, alwaar hij den ak1'.er
des Heren heeft geploegd, en de kudde aan hem toeveltrouwd
met alle liefde en waakzaainheid heeft gehoe,i, tot op den
6 november 1739 , wanneer oud en der dagen zat, na
80 jaren en 6 maanden te hebben geleefi, ene kortflondige
ziekte . hem in de eeuwigheid door een zagte dood deed overgaan.
SERVATIUS is tweemalen getrouwd geweest,
eerfle vrotiwe die Iffi den 22 october x692. huwde, Ras- AGATHA. HEERDEAS
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AMZWEER. ANA'S TASIVS.

Mits wien hij een zoon heeft verwat, KORNELIS genaamd,
die Brouwer op Kolijnsplaat is geweest; zijn tweede vrouut
' Was ADRIANA VOORWOUDE 7 waar bij drie zonen en twee dog,
tens heat geteeld, cloth die alle benevens derzelver moeder,
Lang your 's mans dood, overleden zijn.
Mg,
a. bl. 130-135.
IXMZWEER (DODO of bO.EDE vivAN), is geiproten uit
een voorliaam geflagt te 4ppingadam, het Welk den ftamnaam
halt ontleend, van ene buurfchap niet verre van deze ftad geDoor den trouwlozen afval van den Grave vAlv REN°
NENBERG in 1580, wierdt AMZWEER bCileV611S vele andereni
die der Staten en Prince partij toegedaan waren, genoodzaakt
door de vlogt lion levee te recIden; velen namen honnen
Haar Oostfriesland, dit deedt DOEDE ook; en verbleef aldaar
tot op de ieduaie der provint:e van Groningen, waar na hij
het jaar 1595, wet;ens de Ommelancien , lid der Gedeputecrde
Staten van dat gewest is geweest. Ook heeft onze zelvde man
in do jaren 1595, 1596, 1597, 1593, i600, 16o1, 1602 en
1609, de provintiale Sijnocle van Stad en Lands, als Kommisfaris politijk bijgewoond. Worts was hij Burgemeestcr en Ouderling te Appingadam, zijnde niet onwaarfchijnlijk gcitorven
omtrent het jaar 1620. 's Mans fchriften, ten tijcle zijner bar)ingfchap, en daar na in de node landtaal en in 't latijn uitgergcven, firchken tot getuigen van zijne kundigheid, en 'warden
hier en daar nog, dock zeldzaam gevonden, en gretig gezogt.
ADArTI, Nuainlij st der Predik. bl. 22. 26 enz. E. ITAR's
ICENROTH Oostfr.
bl. 159. 269, 270.
ANASTASIUS, bi)gcnaamd VELTANUS, befiootd cinder het
getal der ecrf'c onroomiche PreRcanten, in Gelderland. In de
verregaande twistcn die 'er tusfchen de Remonfiranten en Geretformeerden hebben plants gevonden, worded dikwerf zijne leer'ilellingen door de eeistgemelde aangehaald, om te betogen,
dat hunne begrippen ten aanzien van de zo berugte ivy Arti.
kelen , geene nieuwigheden, maat reeds voor Lange in Nederland geleerci zijn. De partij merkt bier op aan, dat het wel
waar
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*say is , dat hij order de tijtel van der Zertell VcOtip;cr een
boekje heeft gichr,even, het welk die lere icheen te
gen; doch dat dit enkel was gerchied, cm den Rcomsgezin-.
den ten aanzien van de groodle dwalingen des Pausdoms de
ogen to opener , en geenszins , cm hen tot de, zuivere lere
der waalhei,l op te leiden; ook fle:nden zij toe, dat hij daar
in het gevoelen der Reinonfira:iten, inzonderheid ten aanzien
van het leerfluk der Fredestinatie en dat der vrije Wil ten klaarlien voorgefteld en betoogd. Dan zij merken hies op
aan, dat hij Rooms Piiester is geweest, die zijue Gezindheid alleen hadt verlaten, om de grootfte dwalingen die daar
in plaats vonden, en data hij in den aanvang der Reformatie
alleen bij gebrek van anderen tot Leraar van de Gereormeerde Belijdenis was toegelaten voorts, dat het hem aan
oircleel mangelde, om alles wol te onderfchciden, en hij ook
ten enemalen in vei ichilftukken onbedreven was; verders,
dat hij niet beflendig was in den Godsdienst, doordien hij
door de Inquifitie gcvangen zijnde genomen, zig tot even
fchandelijken afval hadt laten bewcgen. Dat men wel diende
in acht te nemen , dat hij den Me.3113 .0;er niet hadt geichreven,
ten tijde dat hij In dienst der Gereformeerde Kerk was , maar
na ziinen viugt uit .Nederland naar Straatsburg ; voorts voegen
zij 'or bij , dat hij bijna zes jaren te Garderen hadt gepredikt,
toen hij door de Inquifitie in den kerker werdt gefincten,
dat hij zijnen Arteamj3cr in 1554 heeft uitgegeven; en nimmer
zeggen zij , zullen de Remonfiranten bewijzen, dat ANASTASIUS
als Geiefornieerd Predikant geleerd, of als afvallige gefchreyen heeft ; doordien hij in zodanig geval ontwijifelbaar, gelijk
andeien, in 't openbaar daar over zou gefiraft zijn geworden.
BRANDI" , Hitt. der .1-Zeformatie. L D. hl. 16. 577.
ANASTRO (GASPAR ID') een Biskavyer van geboorte
die veal fchade bij den koophandel geleden hadt, en ene
bankbieuk maakte van 20000 Guldens , lies zig door zijnen.
landsman , JAN D 'ISUNCHA die te Antwerpen woonde, door
glote beloften, bevestigd door Koning FILIPS eigen' hand, in
het
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het jaar 1582 overhalen, OM WILLEM DE Prinfe van Oranfe ;
van het leven te beroven. ANASTRO egter zeer bevreesd, hadt
eerst zijnen Boekhouder ANTONIO KENARO , en toen deez' het
wzigerde, enen anderen zijnen dienaar, JAN JAUREGUI, joiegeling van 22 of 23 jaren , tot den moord aangezogt. JAuREcur , fchoon hij zijn &gen leven verloren rekende, toonde zig
egter gehartigd , om 't fchelmfluk te ondernemen. ANASTRO
voorziet hem van een tafelboekje met enige gebedekens en p-,e.
loften, indien hij in 't leven bleve; ook van zeker gefchrift,
tit 'S Konings naam , der Wethouderfchap van Antwerpen grate gunnel belovende , indien zij hem heusfelijk handelde;
van welk gefchrift hij zig moest baenen, ingeval hij gavan
gen raakte. De 18 maart een zondag , was befletnd, om die
bole ftuk uit te voeren ; voor welken tijd ANASTRO , over _Brugge naar Duinkerken geweken was. JAURI:GMI hadt zig vrijdag
te voren , gebiegt aan ANTONI TIMMERMAN, enen Dominika.
Tier Monnik , gewoon in flute Nlis te doen in het hu gs van
ANASTRO. Zelvs hadt hij hem zijn voornemen tegen den Prins
geopenbaard; en de yonnik hadt bet fluk geprezen , mils bet
niet uit eigenbaat, maar ter eere GODS, en ten dienfte dos
Konings en des Vaderlands, ondernomen werdt. Voorts fterkte
hij hem , met de kwijtfchelding zijner zonden, en des zon,
sags daar aan , met het misbrood. JAUREGUT dus gehartigd,
neemt den Prins waar, zo als hij omringd van enen drom van
Edelen , van de middagmaaitijd opftond, en zig gelatende beta
een verzoekfchrift te willen aanbieden fchiet hij hem eett
pistoolkogel door 't hoofd, die ander 't regte oor
door 't gehemelte des monds, beneden 't flinke kakebeen uitkwam. De daad was nauwelijks gefchiel, of den moorder
wierdt door enigen die den Prins verzeLlen, met verfcheidene
rapierfteken gegriefd, en door de hellebardiers voorts afgemaakt. De Prins bedwelmt door den Ichoot, dagt gelijk hij
naderhand verhaald heeft, dat 'er een fEic. van 't gebouw inflorae. Terftond hier op viel hij in zwijm, waar op het gorugt van zijnen dood zig reeds verfpreidde; nogthans bckwani
hij kort hier na wederom , en herftelde eenlang geheel.
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sER0 en den Monnik TIMMERMAN wierden vborts bier op in
begtenis genomen , en ontvingen loon naar werk. AN ASTRO ,
fchoon zijne beteuterdheid op de reize, en dat hij ellen trom.Mager , d;e hem van Duinkerken naar Grerelingen geleiden zoo,
o pints van enen dukaat, wel dubbele Spaanfe pistuletten vei6erde, hem in kv,'raad vermoeden gebragt 11-22,t, geraakte nogthans op ene vcor hem gelukkige wijze, bij Cen
Hertog VAN PARMA te Doornik ; daar hij wanende den Prinfa
gel-net:veld te zijn, gelijk de ecrite gerugten liepen, zig openla van 't aanftigten dezes moods beroemde. PARMA zeiv'
hot zig door hem bepraten, om aan verfcheiden' fleden van
Bral'and, Flaanderen en Holland te fchrijven, dat het nu tijd
was om zig met den Koning te verzocnen. Hij en ANASTR0
vaardigden cok brieven af, aan enige bljzondere perfonen
al le Welke brieven, het omkomen van den Prins w..-rdt
field; dat ook baiten lands , enen tijd lang geloofd work.
Doch elk verfoeide den growelijk.en aanflag, eta niemand toonde zig gezn)d tot wankelen. AN A STRO zogt federt zijn Leal
aan 't hof van Spanje , al yvaar hij enige vrienden, doch ook
ziine vijanden halt, en nict, of zeer bezwaarlijk flaagde.
VAN METEREN , fol. I 07. enz. I1001 T, Ned. Hifi.
Oorl. fol. 15 enz. WAG.
fol. 814 , 8r 5 en 116. BOP, ,
Vad. Lift. VII. D. bl. 438-442.
ANCI-111,US (N.), eon Konstfchilder, geboren to Altwerpm
in 1683, cnbekend bij wien hij hot fchilderen geleerd heeft,
doch waar van then met zekerheid kan zeggen, dat hij con
lionliig meestcr is geweest, in bet taferelen van moderne ge.
zelichappen. Hij reisde in 1719 naar Louden, doch maakte 'er
in de eeri're agt jaren van zijn verblijf weinig opgang, dan door
nocsten ijver en onvermoeiden arbeid, zoilde hij het hoekje to
boven. Inzonderheid won hi.) de gunst der Engelfchen , door
de manier van TENIERS , met wiens konst zij veel op hebben
zeer natuurlijk na te bootzen. Ook fchilderch: hi] Engelfe
marktgezigten , met een drom van boeren en boerinr_en, alles
ge-

ANCHILUS (N.)
gereg&t naar de wijze der Engelfelie landaart, zittende
vrouwen te paard , aan weerzijden voorzien met een mande,
daar ze haar te markt bl-engende waren in te hoop veilen;
en de mans op wagens, met drie en vier paarden beipannen.
De Konstfchilder VAN GROL getuigd, dat hij te Londen zijnde,
itukken van dien aart van onzen ANCIIILUS hecft gezien ookbocregezelfchappen, die rijk en geestig van ordonnan6e waren en kunflig gefchilderd.
Iij kieeg gel egenheid om in kennis met den Ridder RonEaT WALPOLE te geraken, die hem,
tot een goed MECENAS verfirekte , en hem vier flukken naar
SNYDERS, geftoffeerd met beelden van RUBBENS , in 't Mein
gay te copideren, dit bragt hij naar genoegen ten uitvoer.
De originelen waren hapitale flukken, verbeeldende de vier
rnark ten van Brusfel , name7 ijk de vieesch-, vis-, vogel- en fruitmarkt, ook behoorden die WALPOLE in elgendom toe. Bebalven de manier van TENIERS moist onze Schilder ook die van
WATTEAU natuurlijk te volgen. Dan wat is 'er onbeftendiger als
een mensch? dit bleek volledig ten aanzien van onzen
CHILUS , want op zekeien avond met enige zijner confiaters iz
een heiberg zittende te pooijen , raakten zij aan 't kouten
over Rome en derzelver uitmentende kunst-oudhecien; hij be=y ens twee andere Schilders , bekreop hier op zo warm de lust
om die met eigen ogen te aanfcinuiven , dat zij een verdrag
aangingen, om met malkanderen biLren drie 2,agen naar Rome
te vearekken , ook binnen het jaar te rug te reizen , op verbeurte van Lien guinies tot laste van c-i ;e genet! , die zijn ver.
bintenis brak, alvorens den bepaalden t i VC; fb el:en was;
20 gezeid zo gedaan , men toog op reis, maakte zo veel
fpoed als mooglijk was ; doch ANCHILUS wierdt op weg ziek,
en nam de reis naar de eetwigheid aan, alvorens zij nog te
Lions waren gekomen; zijne reisgenoten volvoerden egter hun
voornemen. Deze fchielijke onderneming en dodelijke verhindering, viel voor in 1733, teen hij 45 jaren bereikt bait.
J. VAN GooL ,

iVieuwe Schozhwburg der Konstfchilders

II. D. bl. 138.
AN-
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ANDALA (RUARDUS), geboren den 3 januaij 1665, in
dorp Burgwerd IIT1 Friesland ; hadt tot vader GERLOF RUIRDS ,
en moeder TRUYKE of GEERTJ7, WIGLES ; brave, eerlijke, doch
weinig bezittende landlieden, welke z'g met de opi,omflen ener
boerderij geneerden , die zjj in pagt bemeijerden. Onzen ANDALA gaf reeds van zijne tederfie jeugd af, blijketi van een
vernuftig verftand ; want door zijne ouderen op de dorpfchool
gezonden, fheefde hij wel dra alle zijne mede-leerlingen
het lezen, fchiijven en iekenen voorbij ; zo dat zijr meester,
den kundigen KORNELTS JELGERS , buitengerneen veel van hem
hieldt; ook trok hij de genegcnheid van den Predikant van
t dorp, GERARDUS MODA , door zijnen ongemenen ijver en
grote vorderingen in de grondbeginzelen van de waarheden
van den christelijken Geieformeerden Codsdienst, zo dat de'2C hem in de gunst van den Heer TJAARD VAN AYLVA Grietman van Woiferadeel aanbeval, 't welk voldoende was om
dien edehnoedigen menfchenvriend te bewegen, den jongen
voor zijne rekening te nemen , en hem voorm'st op zijne
hosten het oi;derwijs op de latijnfe fcholen te Bolsward te
doen genieten, waar na hij hem verder heeft vooltgezet; en
bet genoegen genoten, van zijnen befchermeling de hoogfle
post te zien beklimmen, waar toe hij koste geraken ; die zalks
ook altoos met de toeg-enegenfle daEkbaarheid, heeft beantwoord. De lage fcholcn te Bolsward , met ene ongemene vlugtigheid doorlopen zijn3e, ging hij rum 14 jaren cud, na de
riogefehool te &anew,- , en wierdt aldaar in fepember 1679
als Student aangenomen. In het hebrecuws ocifende hij
zig onder den groten taalkenner RIIENFERD , en in 't griek§
coder Profesfor BLANCARD , en maakte binnen kort ongemene
vorderingen in de kennis van beide die talen. De code en
latere Gelchiedenisfen , benevens de Romein rche Oudheden,
werden hem door den ervarenen PEnIZONIUS geleraart,
hij tefFens het onderwijs in de Kerkelijke Gefchielenisfen van
Profesfor J. A MARCK genoot, en in zijne Godgeleerde
oeffeningen , den groten CAMP. VITRINGA tot leidsman hadt.
I\ra zig gedurende negen jaren in alle de wetenfchappen geI. D F. E L.
ocf
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p ffn te hebben , die een bekwaam Leraar kunnen vormen,'
intusichen de Tiogelcholen van Utrecbt en Leic'en bezogt
helobt:incip, deeds hij met grote lof zijn eamen Kandidaat
clan II ju!ij 1688, en wierdc hem ten zelven cbge ht beroep
geineente te Arum opgedren; van war 1)ij Ea 1,erri
yan ruirn twee jaren, op den II november 1690 in dc
bippijen.de gemeente te Maklaina , wicidt daar hij
valtiwlijks vijf jaren met aile gf..,trouvel] den post van Le.
raav in alle derzelver betieklingen
tivaa,:gellomen
deo rpcpftcmine volgde , die hem op den 4 auc-3 .1stus 1695 to
Bolsrard begeerde, van weike post hij raar veiloop van zes
juren werdt afgelost, doordien hij op (len 18 februarij I701,
tot Hoogleraar in de Wijsbegce:-te te Fi.a;23ker werdt aarTc.
fzelci, in plants van den overledenen Jour. SCHOTANUS , en
op den 4 november 1712 , door de dood van NIKL. GURT.,
LERUS de leerftoel in de Qodg:leerdheid beklom. Hij huwde
:11 meij 1695, met KATRINA STEGENIILTES weduwe van dm
licopman VIBIUs LOLCKES teMakkula , en heeft ge..ene kindei
bij haar verwckt. in 1722. ftond onze ANDAL,1 ene zwaie
ziekte door, die hem ene benaatrwitheid op de borst agter
welke hem tot op zijn dood toe is bijgel yieven , die op
den n feptember 1727 voorviel, toen hij den ouderdom van
62 jaren hadt bereikt.
ANDA LA wordt geroemd een man geweest te zijn, van cal
zeer nedfigen inborst, gemeenzaam in zij'ne verkering, en
verpligtenc'e; buitengemeen werkzaam en ijverende voor de
regtzinnigheid van de aangenomene lere der Gereformeerde
K.erk. Hij ftondt als een geharnasd Krijgsman op de m-,iren
van Sion, 001 die genen weike dezelve maar 't mint aanyfel
dapperiijk door de wapenen zijner twistfchriften , te keer to
paan. BALT. BEKKER zijn fijsterna van geen duivelen longer
toe te laten, is hij met alle die hevigheid aargevallen, welke
kenfehetfUi, dat onze HooAleraar wel dee1ijk aan duiv&en
en fpooken geloofde; ook Het hij geene gelegenheid ontilippen,
(In teens de leer van CAP TTSIUS te ieveren. Zeer vele veri)arde:Ingep_ en werl- en heeft hr in'cicit gegeven, waar
on-
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onder vie twist- en we deilegichriften , als tegens
CLERICUS DEURHOF G ULICHIUS , BEKKER ei2Z. welke men
alle opgeteld vindt, bij E. L. VRIEMOET Fry: pag.
734.-737. Zie ook IL VENEMA , °ratio fun. in obit:tn2 R. An,
DALA. 1727.

ANDLA (GOD.FRIED), geboren te Ried in Friesland, aiWaar hij ook Pastoor is g-eweest, was afkomffig uit een zeer
aanzienlijk gcflagt. Reeds bcdaagd zijnde, verwisfelde hij zijn
wereldlijk in een gecstelijk klecd, begaf zig in het Klocster
te Lidhan , en werdt rni zlin deugdzaam leven , tot cpzigter
over de Kerk te Berlikuin bevorderd. Vervolgens als Lide
de
Abt van Lidlum gewijd zijnde , herftelde Kerk
aidaar,
die decrlijk door een felle brand was geteisterd geworden.
Bet gebeurde nu, dat de Monniken van Ludiva Kerk en van
.131oen2kamp , die tot de Schieringer partij behoorden, daar hij de
2ijde der Vetkopers was toegeciaan, de wapenen tegens hem
opgevat hadden aan hun hoofd ene SJERP ADELEN hebbende,
bier op wierf hi nict zondcr grote kosten eon partij krijgsyolk ; dan alvorens 'er gebruik van te maken , wilde iij zagt
en vreedzaarn van aart zijnde, de weg van be.middeling beproeven; zulks gelukte ook door de tusfchenkomst van gcede
mannen, en het geichil werdt vereffend. Kort bier na over.
iced hij in 't jaar 1347. – SCHOTANUS, Friesf. Gefch. bl.
175, 176.
ANDLO (PIETER VAN) is een verfierde (imam, wear on.
.der enige aanhangers van CARTESIUS, of waarfchijnlijkcr een
van bun dat een Nederlancler was, zig fchuil zig
te yerzetten tegens de verhandeling der Gro7th!ger Hoogleraar
SAM. MARESIUS , getijteld de Abufit Philofrphie Cartefialice
tanto in rebus The.ologicis fi,dei O 167o uitgegeven, en ingerigt, om aan de Protestantfe Kerken het tafercel van onile,
len te vertonen, welk men naar ZUI1C gedagte;1, voor de rcgt.
zinnigheid te vrezcn bath, indien men gcdocgc l.e, dat de gcvcc.
lens van CARTESIUS uit de fchoie der Wijsbegeerte, in die der
Godgeleerdheid. ovei ging. Weinige maanden bier na kwom
'cr
Q
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ANDREAE. (GAJUS)

r een gerchrift u_c, tot opfchrift voerende : PETRI AR ANDki
tA Batowi , jpecirn,e3 corfutationis Diyert. de abicru PhilofophiLD
Calteliana, ; (an Limmer zag men ene wederlegging, die vinI)igei en met fcherper pen gefchreven was, wordende daar in
IVIA.t;Ems op ene verregaande onheuiche wijze behandc!J.
Dock z. i:re partij bleef hem nets fclluldig-; de vergramde MAf ipoedig weder eon gefchrift in 't
onder
itsws,
taam van Vaidicia leritat!s, 't weik men elle C011eelie /van
itistetinen en fcheldwoorden mug noemen, die hij tegens zijlieu onbelienden qand uitbraakte; hi noemt hem Cell SociniAan , cen Spinoilst, een Godlozen, een Onchristen, een Atheist, en gelijkfoortige malfche titulaturen meer. Flier op
volgde weder çcn tegenfch-lift y ap
dat racer fcheitzend.
en fpottende, clan eruftig 1, Tras; en wa.ar in hij ten fleikfien beCede, SPINOSA ilia te
of zjjne gevoelens goed to
keliren. Dit gerchrift kwam MARESIUS den 19 december 167o
tfy hand, en werdt met zo veel fpoe,ls beantwocrd, dat hen
rCci clp 3 januarij 1 ,6771 voltooid was. Hier in wield en.3
fonderlinge uitdruhking g, evonden; zeggen:e onzen gallijken
I1oc4eraar slat hij hell Flog Met verder wiide antwoorden,
't geheel niet oni-trekken zou om tegens
rnaar zig
man te fchrijven, die zijnen naam zo_u durven noemen en -your
de vast uitkomen; hij hield ook prompt woord, want hij
Cchref geen enkele letter tegens bet daar op volgende betoog
van ANDLo; en dus nam deze fcheldende penneflii.jd een elude.
MAREK.us heeft nimmer den regten man kunnen ontdekken;
eerst berchuldide hij een fchoonzoon van CoccEjus, doch
BAxLz, Diai011.
verzogt dien na,:lerhaad om verfchoning.
ANDREAE (GAJUS), Predikant en Med. Doktor op Batavia, is den 17 december 1657 geboren te een dory
riabl3 Fra!?eker gelegen. Na dat hij de triviale fcholen in die
awl was doorgelopen, bcgaf hij zig tot deizelver hogere, en
z g bcvenal in de beoeffening der geleerde Talen
en -1',1e, l ed'inen , teens ook de Profesibren in de Godgeleerttied liarencit", Op den 7 dece:nber 1682, Wes Jr hij met de gewad

o
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!ene plegtigheid tot Doktor in d.r: Medecrjrien hevordetd, na
ene disfeitatie te hebben verdedigd, de Calculo
num E? Vet/tit-a; hier op begaf hij zig nog dit zelvde jaar
den egt met THAMARA RENEMAN, ene dogter van DANIEL RE'
ICEMAN Predikant te Hath”gen, die hij door zijn afitervea
een hawelij'ssvereniging van genoegzaam 52 jaren, als weciuwe heeft nagelaten. Kcrt hier ria bekroop hem de lust om zig,
verder in de Godgeleeitheid te bekwamen, dit gelukte ook zct
1687 tot het H.dienstwel , dat hij na behooriij onderzoek
werk werdt toegelaten, en dm 15 april 1694, in Zeeland, als
Predikant mar Oosti,ulien wierdt aahgear,:non, Her den 5
maart 1695 aanlandeni, werdt hj ecisti,epa.atst op Onrzyt
en daar na op Br;ta , van waar 111.1 menigmalen naar Suinltrzas147P:tku q-,, 71-4tor en andcre gcmeentens tot de bediening (ler
H. Bond-egeal is verzondel. Den Li. februarij 1705, nam
de terugleiz,:: naal het vaderland aan, en flapte na het door..
angstvall!ge gevaren, behQudell op
worPtelen van een
wal , den 31 oaubei vaa zelvde jaar. Zijn onWag vai)
Bewindhebbers vei zogt en bekomen hebbende, gaf hij zig over
tot een vk2orbeeldig en fiii leven; agetrokken van wereklfe
gezelfchappen, v3itized hij aan zijn grote lust tot o..-iderzock
van veleileie kand:g-heden, en wel inzondeiheid zig beijvcrende om he r. regte pad te bewandeien , dat na de Godzaligbeid
leidt. Te midden dezer Iofwaardige bezigheden, wierdt onze,1
GAJUs ziek, en overleec..1 aan het huffs van zijnen zoon te Hogebeintum , den 13 occicober 1736, in den ouderdom van =trent
Boekz., 1737. a. bl. io8--Ixoo
79 jaren.
.a1voYens

ANDREAE (JOACHIM), geboren te S'ircuz/zund in Pommeren, kwam als Student te Fianeker,, den 8 fepteinber 1607;
maakte z :g zodanig verd;e:ftelijk door zijo onbefproken zeJen
en vernufc, dat hij waa:dig. [ekeurd wierdt cm den verflorvenen floogi eraar HENDRI1C DE VENO , als Profeifor in de zede,
leer en natuurkun:le den 18 maart 1613, op te volgen, wear
bij nog den 24 junij 1615, Profesfie in de regten met do,
Eitel van Doktor gevoegd wierdt ; en het is aan zijne
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vernuft, gevoegd bij zijn huwe lij ks-geluk, (fchrijft de beroent.
de ULR. HUBER. , in Aufpicia domefi. Orat. VI. ,fag. 216.) slat
bij op den 8 julij 1620 , met de waardigheid van Raadshcer in
het Hof van Friesland wierdt bekleed; waar van hij nadeihand
Prefident of Eerite Raad tot aan zijn flood toe is geweest ;
heefc hij zedert het jaar 1646, de post als Curator van 's Lands
Hogerchool te Fra72eker waargcnomen. En dat onze joAcuim
ANDREAE niet alleen een geleerd man, maar teffens ook een
zeer beroemd en kundig Staatsman is geweest, blijkt, deordien
hij in vele gewigtige bezendh;gen ten dienfte van het va,:era
land is gebruikt; als in 't jaar 1634, ber,ecens de Heren HARTNXMA , DOYEMA , SANDE , JONGSTAL en SCFIONENBUilG , in
's Hap , om de regten van den Friesfen Stadhouder , Graav
HENDRIK VAN NASSAU, tegens FREDERIK HENDRIK, Prince van
Oranje , bij Hun Hoog Mogenden te verdedigen; dcch de kragt
van redenen die de Heor ANDREAE , en de overigen van het
Gezantfchap, Allier toe te week konden niet opwegen
tegens de magt van genoemden Prinfe; want c'e>.e v.rerdt door
hen, die dagelijks gunilen van hem ontvingen of nog wagtende waren, geraden en opgezet , om niets toe te g,even,
dus moest Graav HENDRIK, als de min stvermogende toegeven.
Om den Itilftand van wapenen, welke in 1635, tusfchen lveden en .Polen ten ein2e liep, te doen vernieuwen, gefchiedde
ene bezending derwaarts van we ,ens Hume Hoog Mogenden,
welke bekleed wercl.en door Rocnus VAN DEN HONA A RT eerfte
Raad in den Hogea Rade , ANDRIES BIKKER Burgemeester
van Ainflelcfanz, en onzen ANDREAE , aan Wien het gelukte,
het beiland voor 26 jaien to veriengen. In 1645, werdt hij
weder benevens GRRARD ScIIAAP, Burgcmeester van Amite/dam,
en ALBERT SONK 01.1dbUrgeMCCSter en Hoofdfchout te Hoorn,
naar Denernarken afgevaard'gd, om ware 't mooglijk, de vre..le
tusfchen Denewarken en Zwe2e;z te bewerken, en te bij
KOnilig CHRISTIAAN aan to houden, op de herii.::11ing der bezwaarnisfen over 't verhogen van den Ztncyclzen tol , wale zij
op den voet van 't eifvercllag in 1644 gef ■ot ..)11, moesten ti agten to brengen. Once ANDREAE was mede can lid in 't :aar

I 65 ,

(i-cAulks)
,-165 1, 'van de grote S taatsvergadeiing in 's liage. Onddr ds
Staatsbedrijven van dezen bekwarnen man behoort neg d viiit
dien hij bij Hun Hoog Mogenden aanweudde, om de gefclaitlen; die in Embden tusfchon de Regeiing en den K.0110rel
o Ots
FAIRS, als Kominandant van de 1,2;:i!eZzirgre
friesland, °ratan waren, door hon gezag en invloed uk di
weg te ruithen. Op de Inemolie tot dien einde door hem in
1666 iugeleverd; werdt ene bezending naat Oostfr!esland
zonden, v.etke den aan haar be:rouwden last, ten :genbeg43
van hunne meestes uitvoerde. ANDREAE is t-weemaleh ge.
trouwd geweest; zijn eerffe vrouw was AN's-qCIE BURMANIA)
ene dogter van PoPPA BURMANIA; de tWee j C SOPHIA bt VP.R,
woo , weiuwe van WYTSE VAN CAMMINGA tlfhear van
Aneland , deze heeft hem tot in 't jaar 1671 overleeft; en hij
zelve flied den II meij 1655, is in de Jacobijuer Kerk te
Leeuwarden begraven, en heeft zoons
E, L,
VRTEMOliT, Fry'. p. 184. L. v. ArrzEryiA, Zaken vett
Start en Oorlog , in folio II. a bl. 16o. 2,3. 949. IlL a
bl. 7. 565. V. D. bl. 673. 1o75.;
ANDREAlt (TOBIAS), Hoogleraar in de Gelchiedenisien
en Grie'-fe taal te Groningen , is geboren to Braunfels in 't
graavfchap Soks, den 19 augustus 1604. Zijn vader was HofpiecliR:e: van den Grave van Solms ; zijne rabecier ene dogter
van den beroerndcn Hooglet aar PISCATOP, te-Iierborn, To
BIAS leLNe aldaar den grond zijn6r flud!en, oeffende zig cols:
in de Wijsbegeette, en ging van daar de Scbalen te Bremen
bezoeken, van waar hij in 1628, flair zijr,d geboorteplaats
te rug keerde; en na eon kcrt verhlijf zg
naar Crouiagen begaf, alwaar hij gedurende enigen Cid, can de flu
derende jeugd, lesfen in de 1,Vsbegeeile gaf, verrolgens
Pieceptor wierdt van de kinderen van P rofesfor &TING,
op deze zijne aanbeveling, van energy Poalfen Prins. In 163,/
werdt hij in plaats van JANUS GEBHARDUS tot 14,,o,glera.ar in de
Criekle trial aangefleld, en wat later in de Ge thiedenisren, en
teffens tot Bibliotekarii van do Hogefchool; tvlkc poqcn
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Jij met alle vlijt en ijver waarnam, tot aan 21.1n dood toe
welke voorviel op den 17 odober 1676. Ooze ANDREAE , is
bekend voor een groot vriend en aanhanger van CARTEKUS;
ook werdt CLAUBERGIUS door zijn toedoen insgelijks tot de
denkwijze overgehaald; 't welk tot een juichende zegerraal
voor die partij verflrekte. Br ij fchieef ook in 1653 tegen
REVIUS; en beijverde zig in 't geven 1, an iesfen in de Cartefi.
aanfe Wijsbegeerte , zo lange als het zijne loag,:en enigzints
Vitce Prof.
Gron.
toelieten.
Ogniand„
ANDREAE (TOBIAS), Hoogleraar in de Wi js sbegerte te

Franeker, was eon brooders zoon van den voorgaanden, een
zoon van WILLEra ANDREAF., Apotheker en Diaken van de St.
Stevens Kerk te kernel, en van REBEKKA TIDEMAN, dogter van
LUTHER TIDEMAN, BOMVII1CeSter van de zelvde Kerk. Iiij

wierdt den xi augus:us 1633 in genoemde 'tad geboren,
bragt z)jne eerfle letteroefFeningen, deels te Bremen en deels
te Herbor. n , waar na hij de Hogoicholen van Du:sburg. , Leifden en Groningen bezogt, daar hij zig zoLlanig bevlijtigde en
met ijver fludeerde, dat met aile lof in 1659 te Duisburg tot
Doktor in de Wijsbegeerte en Medecijnen gepromoveerd
de, hij drie jaren daar na aan die Hogefchool tot Profesfor in
die laatfte wetenfchap wierdt aangefteld. In 1669 werdt hij
in die zelvde waardigheid aan het doorlugtig fchool van 's Hertogenbosch beroepen, daar hij zig met grote bereidvaardigheid
mar toe be rlaf, doordien hij met gretigheid verlangde getuige
te zijn, van de bewerki , gen van LODEWYg BILSIUS , die met
ene bijzondere behendigheid de Ontleedkunde uitoeffende, en
het geheim hard gevon:ien, om de lijken voor bederf te bewaren. Dan hij toefde hier met lang, want JOACHIM FRENCELius, Hoogleraar in de Ontleedkunde en Medecijnen te Franeker , den 27 maart 1669 overleden zijnde, wierdt ANDREAE door
de Staten van Friesland aangefteld, om die opengevallen post te
vervullen; doch de akademifche Senaat kantte zig, om welke
redenen is mij onbekend, tegens dit beroep; TOBIAS regtveerdigde zig voor de Gedeputeerde Staten, aan wien dit geichil
ter
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"ter beflisfing was overgegeven; clan hoe het ook mag z: ;:171, bet
op hem gevallen beroep werdt om ,verfcheidenc, recie:xn itigcitokken, waar van de vuornaamile was, dat men yrcesde daar
door veifchillen te er procesfen van :njui ie tusfchen hem , en den i egtsge 1 eerjen GERH. FELTMAIN te Groni:';gen,
te deen entilaan. in 1674 begifLigde de Keur yorst van 13; ande7,buig !Teal met eel]. Hoozieraars-11-oel in de .- 1\iirJ.:2ecijnen tFraiLyort aan den (),-"cr; en den 17 julij .163o bripc i heal
de Coratoren van de Hoeichool te Fianeker ep nieuw tct Profesfor in de Wijsbegeerte, itTi plaats van ARR 4,11AM GULICHTUS,
welke post hij op den II januarij 1681 aanvaarde.ie , en gedurende de vier jaren we!ke hij die waa:nam, met encn waimen
ijver de Natrnnkunde en andeie beginzz iten van CARTESIUS
leraarde en Yerdedigde, zodanfg van hem get:r.gri de Hoog:leraar RUARDLS ANDALA, eon vinnig tegenftrever van CUITE'8112S zinc Wijsbegeerte, en inzonderheid van zijne Natu:irk-undo. flij ftierf to Franeker den 5 februarij 1635, en jAcoBus
IttiriNFERDius heeft ene lijkreden over hem uits'2`Throken, dcch
de nimmer door den druk is gomeen geniaakt. Men heeft vats
hem twee latijnfe verhandelingen , over de ontleedkandige
leerwijze van L. BmLslus en de mauler om de lijimn Your bederf to bewaren; nog heeft hij in die zelvde taal uitgegeven :
Wisc.erige beoeffeningen betrek,kelijk het vermogen 'ran de klva,iii!
Enp,-elen op de Inenfchelijke ligharnen; de ‘:17:-.;etc!cofcr,N,, iCceL van
BALTII. BEKKER, gut aanleiding tot de vermeuwing van dit ge.
fchil. - Ala Liffienl. 1683. p. 270 6,:c. E. L. v
. Riz-,
MOET Athen. Fry. p. 6o2-635.
ANDREAS (EMMER1K), de 3611e .Abt van het vermaalQ
de Klooster van St. Ka:el , to Antwerpen, Ian de PrCID01111-rantenfer orden, was con .b.s'ichaafd man, voolzien van cell
goed oirdeel en onbefproken van zeden; din zo la r ger geleelci
halt, roem in cline geestelij ke bcfticring, die fegts di le jarelt
dourde, zoo verworven hebben. Behalven zinc geesLelijkc
bezighecien, oeffende hij zig doLelijks geduiende enige wen
in de God g cicerde fludien, en;- , f-L.t q in i-chr ift
Aro-

i5o ANDREA, 1 1(KbA.N.) ANDR.r, AS

-

Oa)tE.NR-1,K,

in pleraque & Qir,zragefima .'Evangelia
Epistolas p anes IX, wordende d t bock tiara zijn ei&erl
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hand gefchi ven, en in een rood turksle:ieren band gebonden,
.be-,-viaard in oe b
dezer Abtchje. Hij flierf in 't jaar
1590. ------ FR. :,WEERTII,

Athen. iielg.

PNDI EAS (KORNELIS), geboortig van SitICIVOrct , n errp.,-,s,tcIlarlingen , hceft zig order de Nederiand_re
main gernaakt, door het aanhangzel 't well
Kronlil van Occo SCHARLENSIS en VLIF.TERP hceit
:,p
z'finde 't allereerst in 1597 in folio gedrukt, en naa :land in 4t0 herdrukt. SUFFRIDnS
PETRI halt veal op met
Schil;rzers, clock UBBo vest 'er geen gunffig oir.
deed over; hij ze,;t narnel;jk dot 11:7:t iSchrijvcrs zijn, zorder
en;gen naam of gezag, en vier ong'_:loofs,vaa digheid van zelye in 't oog loopt. Men kan 11?er 1-;_.;voegen, dat: ze :aken
verhalen , die niet alloon wonder ken
ongelcofliji:
111a r ooh de zulken, waar van men bij de geloofwaardigile
,Schri3vers geen woord van xcrmcld vindt. Deze ANDREAS
overfeed to Harlingen in 't jaar – APR*. EARS ,
Nzauarol der Batavife en liollan fi e Sclirgvers b/. 71-73.
ANDREAS SYLVIUS, ecn Monnik, en naderhand Abt
Van Marchiennes , in het bisdom van Doornik, heat omtrent
de,-; jaie 1200 op verzoek van Pornus , van Arras;
eon kort begrip van do Gerchiedenisfen der Koni p gcn v an
Frankrzjk, tot de Meroringiaarfe darn behorende, gerci-Jeven ;
't weik in 1633 to Doi ,ai is gedrukt. Nog hecft hij geichrevcn
twee boeken over do wonderwel-ken van ST. RICTRUDA , door
de Schrijvers die het work van BOLL ANDUS vcrvolgt hebben
gdmeen gernaakt.
Do PIN , Bibl. des Autheurs ecclejias.;
tiques, XIILne‘ giecle,
ANDREAS VAN OOSTF,NRYK , won van FERDINAND
Grave van Tirol, broeder van Ke izer MAXIMILIAAN , was Kardinaal der Roomfche Kerb. Hij werdt door zijoen reef den
Aartshertog ALBERTUS in 1598 nit den Ezas ontboden, ten
einde gedurende zijne afwezigheid, naar Span je on] zijne bmid
t.e

ANDREAS VAN UTTIECIIT. ANDREAS. (VALERO 25%
de Infante ISA3ELLA KLARA EUGENIA af te halen,- de landvoogdijfchap over de Nederlanden waar te nemen, wordende
teffeils Doll FRANCISCO DE MENDOZA Adm:rant van ./Irragon,
als Bevelhebber over de Krijgsmagt aangelleld. Het eerftes
dat clew verrigte, was op bevel van ANDREAS met zijn leger in
't land van nal' te trekken; en, om zodanig.n inval in 't
pubiclie Rift , dat onzijdig was , enen fchoonichijnenden glimp
te geven, werdt van de zijde der Spanjaarden uitgefhoold, dat
zig dit land voor 't overrompelen der StaacZen rnoesten befchermen; de gruwelijke moorderijen en plunderingen die hij
aldaar aanrigte gaan alle menfchelijkhe'id te hovel]. Doen
hij rnerkte dat de Duitfclte Vorden zig wapenden, om den loop
zijner euveldaden te iluiten, fchroomde hij han af te wagten,
rnaar keerde eensklaps met zijn leger riaar de Ne'ierla;;dea te
rug; de Aartsheitog ALBERTUS tegen het erode van augt stus
in de Nederlanden aangekomen zljnde, vondt zijnen oom.
PREAS en den Admirant onenig, elk van hun de voordelen,
in dezen jare behaald zig zelven, de fchade bij verrcheiden
gelegenheden geleden, elkanderen toefchlijvende. MENDOZA
beef egter in 't bewind, dan de Kardiriaal ANDREAS verliet
deze landen, en kwarn in 't volgende jaar to Rome, daar hij
den i/ november 1599 overleedt. -------- VAN METEREN,
bl. 410 &c. WAG., Pad. Hifi. IX. D. bl. 5.
Nederl.
45 . 64.
ANDREAS VAN UTRECHT, gebijnaamd naar zijne ge,
boorteplaats , was Monnik van de Eenedidijner Orden, van
de broederfchap van Gliti2ij , in het Klooster Sfianh?im. Hij
fchreef in de XVde cc:1[w verfcheidene goi..ivru i4tge Wericen,
door TRITHEMIUS, Aht van genbemde Kh.;osi.cr ongeLeld; en
flied in 1445. - VALER. AND. ,
Belg.
ANDREAS (VALER1US), weak gcboren ( l en 25 november 1588 te Desfe , een vlek in Pro.,band. Hij 1&de den grond
zijner fludien ten dole in zijn va'_icrland on( 3 cr VI,LERIUS HoivTies , ten dele te Antwery . m, ender ANDit rAS SCHOTTUS ; en
wierdt in hot hebleeuws onc'erwezen , door :10 fIATNICES IJANs, eon Schou, jcia:!:t. In I(rn
tt
IlocLIciapx
in.
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de hebreeuwre taal te Leuven beroepen, en leide zig ondet;
ook mot de borst toe, op de booe.frening der Regtsge:lee waar in hij in 1621 de waardigheid van Doktor
vciii reeg, efl hem in 1621 ook het. Hoogleraalsambt in do
wer.xfthap weidt opc,edtagen, en nog
jaieq later, tot
Biliothets:aris van die Hogefchaal werit aangcrteld. ITS heefl
vee':vidige Iverken in 't licht ge2ven; wider anderen
.13,,W',otheca Beigica, waar van de tweek.:e druk, oi;,-!er de tijtel:

iot", eca Bele,ica, vita fcripti , que claris , pnenzisla
Tipographica totius Belk ii feu Gerinnite inferioris defcriptione.
Limn. apud J. ZEGERS , 1643 in 4to. vene b ; y en c'e eefIce,
net alleen om de vermcerd3ringeo, die 'er ziin bligevucgd,
maar ook om de nau\ec,irige veibeterir:gen; is te kiezen.
Daaienboven
Pa eerfte druk is in 1623 in Evo.
nog, heeft hij PETRI NANNII in a,rtein i;Geticana COMMO22tarius posthumus die hij nit deszelvs openbare iesi -en nagefchreven halt vervolgt en te A,twerpen op de Plantijniche
drukkerij gedrukt, uitgegeven in 1608. Hij is geftx-cen in
1650. – F. SWEERTII, Athen. Belg. Fag. 697. FOPPENS
Belg. p. 1147-1119. FREYTAG- dinaLEIct litteraria, p.
26, 27. Momovius ,

Polifh. literar. C. XVIII. §. 36. p.

aiomast. i!t-eiar. Pars IV. p. 153,
1 4. 'P. MARCUAND, Dia;ona!re. p. ma. Note. D Ef; E. Dl v.
CLEMENT,
curies f? . Tom. V. p. 264--269. A. PARS
iVaamrol der Batavife er g Hollandfe Schripers. IA. 401.
204.
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ANDRIESSEN (ANDREAS), Predikant te
zoon
van JACOB ANDRIESSEN, is geboren in het jaar 1699; drie
jaren heeft hij
e gemeente van KerToverven in Schouwen agt
ti
die van S'tee22Lergen, en 34 die van f re,:re , met de grootfe ijver
en trouvie als hunnen Euangelieherder„gediend en de kudde
daar van gc-v.-e:.d; ook door de:-zeiver uitgcL,-, evene fchriften bij
de Kcik van gants .AT,cr!and zig
,,ernaakt ; zo dat
nen naam in aandenkende zal biijven. door
een verval van kragten den I7 januarij 1768, in den ouderdom
van bijna 69 jaren, Zijne in druk gegevene fchriften Zijn:

ANDRIESSEN. (JACOB)
tcc4iiln1tif,iU bittibrazt. an:n. 1755. Ta',-- jOittictIctibe Ilitrpan;
'lineal. 1756. IiisKIA hronfq gliceeien
batiltaar. 1761.
oticr be Pi.thlibir'itritig ban P. DATHEEN, ell
tog enge anderen.
Boeicz. , 1768. a. bl. 112.
ANDRIESSEN (JACOB), de va:',er van .ANDREAS , is gebom
Ten te'll/licidelburg del 17 februarij 1673, nit ANDREAS AN.
DRIESS7N , Koopman en Burgerhopman in die ftad, en jouANNA DER KINDEREN dogter van JACOB DER KINDEREN en MA'
RI A VAN AUDENAARDE welke niet ZCS kinderen te Geraartsle;-(771, in Flaanderen, wonende, van daar Laar Middeiburg
lea komen vLigten, om de gewe:denarijcn van de Roornsgezinden ta ontwijken. JACOB in zi:ne vaderifad bet ondeiwijs
in de latijnie fcholen -genoten hebbende, weidt vervolgens
naar Franeker gezonden, daar hij van het onderwijs der Huogleraren P.ERIZONIUS, RO(.;.1, SCIIOTANUS en RHENFERD in de
verichillende wetenfchappen nutCg gebruik maakte; en van
daar naar Utrecht ging, ten chide de Godgc 1 eerde lesien van
de Profesforen WITS/VS en VAN HALEN te 1101C11. In 1693
Ivordt hij Proponent voor 't Klasfis van Walcheren, en den 22.
februarij beroepen te Schoondijke, alwaar hij negen jaren geilaan hebbende, in 1703 naar Koljjnsplate wierdt verplaatst;
vervolgens in 17og tot Predikant to Goes aangefteld; en van
daar op den 18 maart 1708 naar Vlisfinen beroepen, alv.raar
hij met roem van giote bekwaamheid, zijnen dienst heeft waar' genomen, tot den is meij 1734, wanner hij op zi:in verzoek
ontflagen werdt. Zederd verkoos hij eel) 1E1 en afgezonderd
leven, en ging met zijne huisvrouw te Axel wonen, daar
zig ten enemalen aan letteroefFeningen overgaf, en aldaar in
1739 is geflorven, hebbeude 2ine vrouw hem nog enige jaren
overlcefd.
pcoB ANDRIESSEN, is tweemalen getrouwd geweest; zijne
cerfle vrcuw Imwde hij den 28 februarij 1696, te Schoond,jke
fraande, het was ADRIANA SAALDERS CDC dogter van den Beer
JAN SAALDERS to Midde/burg; wiens grootvader, JoesT KOR,
NEL1SSEN SAALDERs, geboortig van Turnhout, zig in den aanvar•
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ANDRIESSEN. (JOTIANNES)

yang der .Mdur/anrye beroerten, van daar begeven, en te

cielburg hadt nedergezet. Uit dit huwelijk verwekte hij vier
kinderen , van welken ene dogter is getrouwd geweest met een
Schipper VAN DER GRYPPE genaamd, voorts
zoon JoHANNEs , een jongeling van veel bekwaatnheid, die
proponent is geflorven, en nog een tweede zoon ANDREAS,
Predikant _te Vecre, waar van bier boven is gen-4d. Ten
twedenmale begaf hij zig in den egt, op den 26 februarij 17o6
als Predikant te .Goes ftaande, met ELIZABETH DE WAAL,
dogter van PHILIP HE WAAL en DINA DE GRAAV , bier bij
verwekic h v:2rfc!cidene kinderen, waar van twee hem o.
verlecft hebben; narnelijk JAcoaus, die eerst in de Theologie
beeft gefludecnt, doch naderhand Houtkoper te Middelburg
geworden ; do dot ter DINA ELIZABETH, is getrouwd geweest
met KORNELIS VAN KAMPENHOUT, Burgemeester te Axel.
VROLYEHERT , ViVingiche Kerkliemel , bI. 216-219.,
Zoek.z., 1747. b. bl. 192.
ANDRIESSEN (JOHANNES) Predikant te Goes , een
broeder van jAcoi-, , is geboren te den 12 februarij 1682; tot den H. dienst vcorbeichikt, doorliep hij de
klasfieke ftholen in zijn vaderfiad; en volvoerde zijne ftudien
aan het Hogefchool- te Franeker,, daar hij met een fchat van
verkreg-ene geleertheid van daar naar huis keerde; deal 28 j1111ij
1703 tot Proponent wierdt bevorderd, en reeds op den 28 augustus daar aan volgende te Aardenburg wierdt beroepen; daar
hij maar ruim twee jaren geilaan hebbende, op den 21 februarij 1706 door ene voor hem . lieffelijke roepilemme naar Goes
werdt gelokt , alwaar hij op den ii julij door zijn oudiicn
,broeder JACOB in den predikdienst werdt bevestigd; en aldaar is veibleven, onvermoeid volijverig in bet werk des Henn bezig zijnde, tot op den 7 junij 1747, wanneer hij zagtelijk ontfliep in den ouderdom van 65 jaren en bijna 4 maanden ; de roem agkerlatende, dat de Goesfe gemeente enen verftandigen leraar en trouwen herder, zijne ambtgenoten cuen
vredelieveuden medebroeder, de Klasfis enema wijzen raadgever
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fer, en zijn gantfe huis enen tedenievenden en hartelijk ge,
Iiefien varier vetioren hadden.
JOHANNES getrouwd geweest met KORNELIA PIETERICELT
TiA0UwER,
enige dogter van NIL LAAS BROUWER voor,
Koopman, Ouderling en Schepen te .Zarclenburg , en APOLLO.
NIA NOORL AND. Bij deze gezellinne zijner jeugd, teelde hij
12 hinderen , die nogthans meest alle in den vroegen tijdkritg
Nall hen leven zijn overleden; behalven cen won, NIKLAAS
ANDRIESSEN, die hij twreelnal2n in den H. dierst heefl mogen
inzegenen, en zijne dogter JOHANNA ANDRIESSEN , welke aan
AUGUSTUS VAN DER SLOOT Predikant te Domburg is getrouwd.
Boek'z. , 1747. b. bi. 192-- 2o6.
ANDRIESSEN (JURRIAAN), cen uitmuntend jongeling,
te Arniteldain , verkreeg in 1766, den eerflen eciprijs van de
Tekenfchool in die ftad , welke in 1758, het hoofd , na ere
lange kwi]ning, weder bath begonnen op te beuren , en op
, t einde van 1765, door de keuze van bekwame befLutders en
meesters, zo verre was gevorderd, datze op de g:emaakte fchikkingen de gocdkeuring van Berg,neesteren verzogten en bekwamen, wits de Tekeeleheol beef order hot opzigt van den
Burgemeester JONAS , die door het Genoctfchap ais
hoefdbeftuurder vetkoren, zi t; des Elec. onttrok, maar gunitig
die post ter kunstbevorderLng aanvaardde. Behalven den ecrprijs, verkreeg ooze ANDRIESSEN een open thief zijri lof en
bekwaamheid vermeidende, met verlof om die aan ie^ier en
over al waar hij het nodig zou oirdelen, en zijne eer het vor4eide, tc vertonen. De bleei en aanwas dezer Kunsticho:e
was zo groot, dat Burgerneesters en Thefauriers van Aajlel.
dam, als befchermers van alle nutte kunften en wetenfchap.
pen, eer 1766 ten elude gefnelt was, befloten aan de leden
van dit Tekenfchool een Kamer te verlenen in het bencdenfte
gedeelte van het Itadshuis, in plaatze van het vertu ek
voorheen boven de Leijdfe poort toegeflaan, en tot bier toe
vad. Hilt. XXIV. D. bl. 44, 45.
gebruikt.
ANDRINGA, is de naam van een voornaam gefiagt, dat
in
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in Uthigeradeel, in de provintie van E . iesland, en in bet bijzom;

der in de dorpen Akkruniz en Oldeboorn, van vrij nude tijcien
ender die naam bekend, en in aanzien is pweest ; zuiks blijkt
under andeien tat zekele befoignes in 1570, gehouden bij den
Raadsheer IDZARD VAN SICKENGA gecommitteerd tot het ichou-wen van den 14)pe;liaijk., en cm Ej die gele,-;-enhei1/4.1 on::eizock
te doen, ten a.aryZen van heL legt dat deze en gene pretendeer.
den te hebben , om dien dijk te ert-en en het riet daar op gro fzijende af te fcheren ; relaLcroLdc deli zijne bef3igne3,
dienaan2,02:-,de gchouden ,, dat voor hom gecompareerd ivag
te OWeboorn , KEYMPE SJOERDS dowelke in zijne aaii
„ hem Kommisfaris hadde vei toond , zckeren ouLlen verzegel.„ den brief geichieven in 1477 op B2rt7.3oloineus (Jag (24 aug.),
„ door kragLe van welke 113 benogde, in zija
legs te
„ hebben om tc mogen eaten den oiden Lepp-eK,dijk, van Az.
c!efa , daar voor hij
dringa brugge tot can Mori
?Z./7 3
„ voorzaten te 'Wien liodden moeston, dat cue Lt of gat, leg,, gende benevens Akkrunzer-buuren dat men hetet ;"
en dat zuiks alies breder in vo-orichreven 0 U.de bezew;Ici . br.!e,
yen vermeld Ilona; waar nit men veilig recut to, kunnen
beiluiten, dot in den jaie 1477 reeds ene b ug cii zoker
omtrent Akkruin, genGeind wierdt na die familie, cal dot dus
die naam en dat g-...tflagt reeds con nlorkelijke. C'd Le vo:-on
daar geb1oei been:.
In bijzondere aantekeningen, welke men bij ore familie
Yindt, vv-erdt verhaalt, dat GOSSE VAN ANDRINGA in 1490 te
dikkrzon gewoond hebbe, en dat die heoft nagelaten tIVCC ZOTJAARD GOSSES ANDRINGA en JORRIT Gosszs ANDRINCA mike beide hunne vaste goederen hebben moeten aange.
yen, zo in Utingeradeel als Erc;:ke;!al.-1, in het Register van
'den Hertog van Sa,xen , in den jarc 1511 gcmaakt, terwijl de
InfLelier van die aanmerkingen zig beroept op de flukken , daar
van destijds vocrhanden onder do pubHcque aichiven van die
provintie; voor het overige worth gerneld, dat deze TJAARD
BOSSES ANDRINGA, in den fare I 522, of reeds te voren, get
weest zij Giiotmail van Utingeradeel, en dat zuiks geblijkt
de
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Kronijk. van WINSEMIUS, fol. 464. Wij zulien 011S voor
het overige vergenoegen, met enigen der voornaamilen uit (lit
talrijke geflagt, dat aan de aanzienlijkile familien in Friesland,
door hu.weiiiken is veimaagfchapt, aan onze lezers to doen
kennel].
ANDRINGA (HOYTE VAN) , IS geboren in of omtrent
/530, want hij worth duidelijk genoemd de vader van TINCO
in zekere originele nog voorhanden zijnde BuUe, of francijn
in de latijnfe taal gefchreven, waar in uit naam van Paus
Pius DEN IV, in het vierde jaar van zijn opperkerkelijk beflier, en dus in 156o, dispenfatie words verleend, van het
naar Pausfelijke regten onwettig voltrokken huwelijk , tusfchea
TINCO VAN ANDRINGA en AEF ENNES dogter, die elkander in
den derden giaad a a.Ffmiteit beflonden. - A. FERwEaDA, Neerl. Veil. en Wapenb. I. D. 1785.
ANDRINGA (JELLS vArT), was eerst SecretariS van Utingeradeel , en bij overlijden van den Grietman FEYCKE TETI/1ANS werdt hij in derzeiver plaats op den 2 april 16or , tot
Grietman over dat &el vcrkoren. Zijn mite vrouw IDsKr.
REGNAERDA , tlierf den 2 april 1605, nalatende een noon;
ten tweedenmale huwde hij GEZLAND VAN OENEMA bij
Brien hij geene kinderen heeft verwekt. Hij flied als Gedeputeerde Staat van Friesland , den 30 feptember 1612, en is
benevens zijn eorfle vrouw in de kerk to Oldeboorm beira‘en.
FERWERDA, als boren,
ANDRINGA (LIVIUS THEODORUS

VAN) , geboren

den

30 meij 1679, wierdt den 4 maart 1698 Ontvanger der Flo-

reenrenthe in Friesland, en refigneerde die post in december
1744. Hij fileif op zijn Landgoed Groot Hereina onder den
dorpe Sweins , den 5 maart 1765, in den Moog gevorderdert
ouderdom van 86 jaren. Hij is het laatfle manneiijk oir i are
Wapenb.
tilt geliagt geweest.
FERWERDA ,
ANDRINGA (LUBBERTUS VAN) geboren den t april
x656, wierdt Grietman over Utingeradeel den 9 decemb. x670;
hij
I. RE EL.
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ANDRINGA. (RGNERLIS VAN)

ft*f ongehuwd , al s Gedeputeerde Staat van Friesland, de'i
14 do,cerp,bp r 1682, in den ouderdom van omtrent 2.7 jaren.
FzRwERDA, Gel?. en Wapenb.
ANDRINGA (REGNERUS VAN) , is geboren in 1612 ,
– ,.vega , met DETJE LYCKLAtrouwdo in november 1,39 tto wl
MA A NYETioLT, ene dogter van LUBBERT PIERS LYCKLAMA
A NYEI-lor.,T, die in zijn eigen huis te Oldelioltpale , in het iaar
1627 1 door enige Spaaniche foldaten, die ene droop in Friesland warm koinen doen werdt doo .igeflagen. RECNERUS
wierdt den 25 junij 164o Grietman van Utingeradeel , en lila
AN lid van de Provintiale Rekenkamer van Friesland, den Jo
mei) 1671 , in den ouderdom van 59 jnien ; zijn genoemde
'ttrouw DETJE LVc1{1,AMA bij Nvien hij 7 kinderen heeft ver,vekt, bereikte den ouderdom van 70 jaren, en ftierf den 15
FERWERDA, Wapenb.
iiiaart 1686.
ANDRINGA (REGNERUS VAN), kleinzoon van den vo,tiger), en broe,ler van LIVIUS , wierdt in de Lernnzer geboi en,
den 24 december 1674. .Agttien jaren oud zijnde, verkcos
tnen hem in 1692 tot Grietman van Lentger/and, hij refignec2r.
de deze post in 174i , en flied aan de Lenziner, daar hij zijn
gefladig veiblijf hadt gekozen , den 25 augustus 1754, in
den gezegenden ouderdom van 8o jaren die hij van zijEen
jeugdigen tijd af aan, in ene nuttige werkzaamheid heeft gefleten; waar van zijn geboorteplaats de ,Leminer namelijk , inZonderheid de vrugten heeft genoten, zijnde grotelijks in bled
toegenomen , federt het beilier van dezen braven manne, die
door 't aaneggen van weigeregelde veerfchuiten, postwagens
enz., heeft te wege gebragt, dat niet alleen die van Groningen, inaar o rik velen cit Friesland, door;D aans hunne reize naar
Anjleldam , over de Lenzlnor nemen, waar toe niet weinig helpen, de ruime en gemakkelijke ve2rfchepen, die alle avonden
van daar , naar Anbileidam en re rug var4n, en in welke , tot
een bewijs van het aanzien des veers, de kajuiten dikwils
en vier waken voor den tijd, op wclke zij varen moeten,
L'el,a'Nen dat, heeft ANDioNGA in dit thans
20
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20 bio4end en volkrijk viek , velerleije fabrijken en trafi.
niten , door zijne vriendelijke be,fgunffging weten te lokken,
allerleije handwerken doeii b'oeijen; in eei woord, alles met
ijver bevor:jerd, wat deszeivs welvaart ten top koste &en
flijgen: zo dat zijnen naam in ecuwige dankerkentenis bij do
inwoners van de Lemn2er levende zal bli,ven.
FER W.ERDA Wapenb. Teti. flaat vat Fr!esl. III. D. bl. 537.
ANDRINGA (TINCO vAN), is Volmagt ten Landsdale
van Friesland geweest, onder ae regering van FILIPS DEN II,
Ironing van Spanje , en dus ten tijde dat de Nederlandfe beroerten onder het tirannique Miler van den bloeddorfligen ALVA
op het hoogfte waren. Dat hisi in deze kommerliji(e dagen
door ziire bondige advijfen, voorzigtige raadgevingen en onbezweken trouwe, aan Frieskrnd van veel nut is geweest, blijkt
ten overvloeie, nit de Friesfche Geichiejchrijvers WINSEMIUS
en SCHOTANUS ; ook vinit men van hem en van GOSSE VAN
ANDRINGA, op het jaar 1572 melding gemaakt bij Jon. CARom , in 41-1 Cammelit. de rebus CAST. A ROBLES , de Frifia
gestis , pag. 139. Ilij is getrouwd geweest aan AEF ENNES
dogter, bij wien hij vier kinderen heeft verwekt. FEIN
WERDA, Gyl. en Wapenb.

ANDRINGA (TINCO VAN), Dijkgraav van de contributie
van liremelumfr Oldephaart cum annexis , heeft van den jare
'Co 5 tot 1 6o 7 , zware proceduren gehadt, tegen den Grietman DouwE EPEMA, dewelke door flinkfe kuiperijen, zijn
best deeds hem van het Dijkgraavplaats te ontzetten.
FERWERD A

Gejl. en Wapenb.

.ANDRINGA (TINCO VAN), wierdt Grietman van Utingeradeel den 12 januarij 1613. Ilij trouwde in 1 6
Met SYDS
BENNES SjOERDA ene dogter van BENNE SICKES SJOERDA
eta JENT RINTZE, darter Van ITS11,1A. Onze TINco flied als
lid van de provintiale Rekenkamer, den 14 februarij 1619,
en zijn huisvrouw den i december 1662 , nalatende drie
cinderen.
FERwmiDA, als boven.
ft 2
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ANDRINGA. ANFRIED of AMRIED.

ANDIUNGA (TINCO, vAN), geboren den 5 decemb. 1643;
vader van Livius en REGNERUS, wierdt Grietman over Lemflere
Land, lanuarij 1666; tot-wide deli 9 augustus 1669 , MCt
ERITIA VAN SCHELTINGA, dogter van DANIEL D2 BLO:Q VAN
Wien hij 6 kinderen
SCHELTINGA 911 MARTHA KINNEMA
venvekt. TINCO ffiCrf den 17 julij 1689, destijds ziande
Eaad ter Admiraliteit, en Bewindhebber van de Oostinclifche
nompar;nie ; en zijne huisvrouw was reeds omtrent 17 jaren
'crroeger, namellik den 20 november 1671 overleden.
FERIVERDA Gejl. en Wapenb.
ANFRIED of ANFRIED, was de XVIIIde Bisfchop van
Utrecht, een noon van LAMBERT , Grave van Leuven , en GER'.
1ERGA , dogter van KAREL , Hertog van Lotharingen. Hij was
ijk, en bezat een groot getal dorpen , landerijen en fteden
in Braband, 't welk de reden is, dat fommige oude Schlijvers
hem Grave van Braband hebben genoemd. Onder veelvuldige
andere goederen mecr, bezat hij merle in eigendom het Graarrchap Hui, nu onder het Prinsdom Luik behorende, en fchonk
deze fchone brok in 985 aan den Bisfchop NOTGERUS , en de
Kerke van Luik, doende daar van afftand in handen van Keizer OTTO DEN III, als me,4,e van alle zijne regten op de
count , tollen en andere prerogativen, hem toebehorende. Hij
huwde aan H1LSONDE of HILSWINDIS, Gravinne van Strijen,
ene zeer godvrugtige Princesfe, die, na dat zij lange te famen door don echt verbonden geweest waren, zonder andere
kinderen, dan ene dogter BE,NEDICTA genaamd, verwekt te
hebben , ravens hem befloot het wereldlijke in een geestelijk
leven te verwisfelen. Om bier aan te voldoen, ftigtte, zij in
gevolge de raad van ANFRIED, het Klooster van onze lieve
nouwe , in het dorp Thoren bij Mazeik onder bet bisdom van
Luik, begaf zi t; day in als Nonne nevens hare voornoemde
dogter, die de begiftiging van hare ouders goedkeurde, en
daar van Abtdisfe geweest is. ANFRIED fchoot ook den geestalijken rok aan, en wierdt weinig tijds daar na tot Bisfchop
van Utrecht verkoren, en na langen tijd het bezitnemen van
die waardieeid geweigerd te hebben werdt hij verpligt die
op
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op bevel van voormelden Keizer 0241'6, door toedoen van
den -Luilelchen Bisfehop NOTGERUS te aanvaarden. SIGEBEPT
' mnouRs, Ai.BERICU-S en de onbekende Lutikfche KroVAN GE
nijkfchrijver, roemen hem eenparig als een groot voorftander
der geregtzheid, zo dat geene giften of inzigten in flaat wa.Yen, om hem van deugd en het nauwkeurig betragten aijnet
pligten te verwijderen. Men geeft hem ook de lof na,
hij zijne redenen ingevolge de firiktite regels van bercheiden.
held inrigte; en die in zijne dagelijkfche verkering altijd bei
fcheiden en v: iendelijk, door voorbeelden nit de H. Schri4
getrokken, it te zouten, waar door hij een ieders genegenhe ld en liefde tot zig trok. Tgiet lang hadt hij den Bisrchopa
pelijken noel bezetei), of hij fligtte het Benediktijder KloosteY
te Anzersfoort , eerst Hohorst , daar na Heitigeberg, en laatite.
lijk Mariaasberg geheten; het welk den 18 november 1006
plegtig wierd: ingewijd. Kort voor zijn' dood, en na dat
door hogen ouderdom genoegzaam blind was geworden, trop
hij in genoemde Klooster het monnikkenkleed aan, en brag,
aldaar zijn' overige levenstijd in de volkomenfte ftigting en
godvrugtigheid door; ter tijd toe, dat hij het fterfeliike met.
het onfterfelijke verwisfelde, 't welk op den 3 meij 10Q8
voorviel. Nie:tegeLltaande zijne dogter BENEDICTA,
van Thoorn, haren vader te Huhorst in de Alltdije wilde begraven hebben, kwamen de Utrechtenaars daar tegens op,
en hebben zijn lighaam naar hunne itad vervoerd, en in de
liomkerk aan de zuidzijde begraven. -- Catalogue des -*her de Gemblburs. C. BUTICENS Trophdes de Braband. Tom. L
D' OUTREidAN de Valenciennes. HEDA , in Ansfrido. Mr'
It;-us, Tom. I. ad diem 3 Maji.
ANGELO (OSORIO), werdt in 1572 door. den nertog
als Bevelhebber met agt faandelen krijgsvolk
Vlisfingen gezonden, om die Clad tegens de itroperijen der Geuzen te beveiligen. Doch eer deze fnaken kwamen , flocktt-L.
JAN VAN Kuni- Here van Eapt, die met de tijding van
verrasfen van den
derwaards gekomen was, 't; von,
VAN ALVA ,
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onder de hand op, om zig nu de vrijheid te verzorgeii, did
hen door den Dwingeland nimmer geuna zou worden ;
ziet, hij vindt zo veel gehoor dat de Burgerij den 6 april
op de been raakt, de Waife bezetting d:e ALVA reeds te voren derwaarts halt gezonden, ter pcorte uitdreer, en bepaalde om de Spa njaards , die te fchepe naderden, bLiiten te hour
den. Kum ook haar vertonende, dat zij met het veriagen der
beze.ting, zig reeds in fnajefteitYchenning .vergrepen hadt , vermaandt haar 't werk niet ten halven te laten ficken, maar de
fchepen van de Rad te weken. Hij 'hangt 'er bij, dat de Prins
met een leger in aantogt was, om haar Le befchermen, en
beweegt daar op een nit den hoop , wien 't hoofd ki oes flondt
van den drank , door een gefchenk van twee dalers , om 't gefchut van de wallen los te branden op de Skaa77,fthe fchepen;
die zulk een welkomst nict verwagt hebbende, verbaasd naar
WAG. , Vad. Hifi-. VI. p. bl. 350.
Middelburg weken.
ANGIANUS (JACOB) , Ridder en beroemd Historiefchrijver , was Here van Koster gat bij Bruyel , in het hertogdoin
Braband , en leefde nog in 1460. Hij legt te Brusfel begraven bij de Karmeliten, onder een fraaije grartombe, die ten
tijde van de beelditormerij omver gehaald, en vernield werdt,
maar nadeihand vernieuwd is door des overledenens neve,
JACOB ANGIANUS , en door den geleerden Lipstus , met een
fraaij opfchrift vereert. - F. SWEERTII, Athen. Belg.
ANGLICUS (MICHIEL), van Bauynont in Henegouwen ge-,
boortig, leefde in de XVide eeuw; hij was Hoogleraar in de,
Regten , en geen ongelukkig Digter. Men heeft verfcheidene werken van zijn maakzel , als onder andelen : De mutatione fiudiorum Lib. I. Ec:ogarum , Lib. IV. ad Episeo,t um
Parifienlem. Eclogarum , Lib. II. ad LUD. VILLERIUM. Elegia
F. SWEERTII ,then. Belg. VALER.
deprecatoria &c.
ANDR. ,

Belg.

ANIANUS, ook, ARIANUS gencemd, was van Schoonho'Yen geboortig, leide zig ijverig toe op de GodgeTeerdheid ,
'mike to die tlj d geieraard wieJcit ; verlioos het Doosterieven,
en
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en 'wiercit Predikheer, of Dominikaner Monnik , reisde in dic
hoecianighei d Naar Engeland, en bragt het daar zo verre, dat
hij in 1 2 4 9 tot Bisfchop van Afaph , in het prinsdoin Van
Wallis geIegen , werdt verkoren 5 en tot die waardigheid Ingo.
wijd, door den Bisfchop van Worchester ; tot zijn' dood toe
bekleelde hij die post, en overleed in 1292. "•—"a"..
vAsrf
B CRKUM Befchrijving van Schoonhoven, bl. 453;
ANJOU (Hertog VAN) , zie ALENCON.
ANKER (KLAAS) Zeekapitein in dienst van het KoliegiO
ter Admiialiteit van het Noorderkwartier , was een dapper zee,
Man , voerende fchip de Eeizclragt van 44. ftukken; hij halt
rijkelijk zijn aandeel in 't vicesfelijk gevegt, dat tusfchen de
Hollandfe Etzgeile vloten , op den 4 augustus 1666 voor.
vie! , die noodlottige dag voor zo ve!e van de beroemdfle zeclieden van dien tijd. De Adiniraal JAN K0RNELISZ. MEPPEL
en onder zijn bevel de Zeekapiteinen van het Aroorderkwartier
beflieden met leeowenmoel den Engelfen Vice-A±niraal van
den blaauwen viag. In 't jaar 1672 voerde onze KLAAS ANXER het bevel over 't fchip Alkmaar, en bevondt zig mere
onder de vloot, die door den Staat tegens Engeland en Frankrijk gezonden was; hij deelde dus mede in de ',eel-like overwinning op de Engeifen den 7 junij , voor Soulsbaaif beG. BRANDT en S. CENTEX , Hifi-, van .Enka
bald.
liztizen. II. D. bl. 248. enz.
ANNA, Alutsherroginne van Oostenrijk , was de dogter van
Reizei MAX fiNilrLIAAN , verloofde Bruid van KAEL Erfprins
van S,,anjen, en niettegenftaande daar na, door dwang in
157o , de vierde egt emote van den dwingeland FILIPS DEN
Boning van Spaje , haien mo-derlijken oom. De toenmaligen
Pails verleend2 dispenfatie tot dit fchandig hu-welijk, waar van
aan den Prefident van 't Hof van Holland op den 28 kennis werdt gegeven, met bijgevoegd berigt, dat 's Konings
dertrouwde gemalin bare seize door Nederland en van daav
imar Spanje zoude voortzetten . Om den Hertog vAN ALVA to
to zijn, werdt beioten, dat door de gezamIntlijke Land,
R
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fchappen, een gerchenk van fijne lijwaaten, voritelljk huisraaci
en tapijten met de wapenen der bijzondere provintien beflikt,
ter waarde van rococo kronen , op den 19 augustus wanneer
ANNA te Nijmegen dagt te zijn , haar zou worden aangeboden, en
dat Holland in d:e fom 28000 guldens voor zijn aandeel zou
dragen. Met groat genoegen werdt het eeifle lid van dat
voorftel aangehoord, en de Staten Boden gelast, naar Nifinzegen
te vertrekken , om aldaar tot het verblif van de 12 Afgevaardigclen het nodige te verzorgen. loch die van Holland aldaar
bij den Hertog gehoor verleend zi1nde , klaagden over het
ruim aandeel dat zij in de toegeflane fom van I00000 kronen
moesten dragen; dan ALVA bekreunde zig bier luttel over, en
naar den aart der dwingelanden, geen tegenfpraak willende
dulden, toonde zig misnoegd over die nauwgezetheid, zo als
hij het noemde, zeggende dat dit geen gewone bede, maar
een vrijwillige gift was, om daar mede de liefde die zij de ge.
malinne van hunnen Landheer toedroegen, te betonen. De
aangebodene gerchenken werden zo gunflig ontvangen, dat de
bijzondere Staten 'er federt, fchriftelijk, door den Hertoge,
en door den Koning zeive, voor bedankt wierden. Van Nijgnegen begaf zig de Vorrcin naar Antwerpen, alwaar zij verzeld
van hare twee broeders , ALBERTUS en WENCELAUS, plegtig
werdt ingehaald; en in feptember daar op volgende, nam zij
de reize aan naar Spanje , gaande van Bergenopzoom naar Visfingen, en van daar met een vloot van 90 zeilen, waar onder
26 oorlogfchepen, onder bevel van den Grave VAN Bossy.
Na enen gelukkigen overtogt, werdt het huwelijk op den 12
november te Segovia voltrokken; en volgens STRADA overleed
ANNA VAN OOSTENRYK in 1573, in he'. p, Hite van hare jeugd.
VI.
Hoom, Ned. Hifi. fol. 216. WAG., Vad.
D. bl. 318.
ANNA, geboren Princes van Brunswijk Lunenbb.rg , Kroonprincesie van Groot-Brittannien, oudfle dogter van GEORGE DEN
II. Ironing van Engeland , is geboren den 2 november 17,:,9;
114\vtle den 2 5 maart 1734, illet l„ITILLEMK.A.J?, g L HENDRIK FRTSO
Plin-
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Prince van Oranie en Nasfau toen Stadhouder van Geiderland , Friesland, Groningen en Drenthe , en naderhand bekend
onder den naam van WILLEM DEN IV, toen hem in 1747 het
Stadhouderfchap van het gantfe gemenebest werdt opgedragen.
In meij vertrok zij met haren gemaal uit Engeland mar Leeuwarden, de gewone refidentieplaats der Friesfe Stadhouders; en
beviel aldaar , na reeds te voren twee dogters gebaard te hebben , die kort na derzelver geboorte ftierven , op den 28 febrUaTij
1743 van ene dogter, die CAROLINA genaamd weak, en naderhand aan KAREL CHRISTIAAN Prince van Nasfau Weilburg is
getrouwd. Hare swede dogte,r ANNA genaamd, kwam insgelijks te Leeuwarden ter wereld op den 1 feptember 1746,
doch overleed reeds den 2 januarij van het volgende jaar. Na:
dat in meij 1747 den Prince haren gemaal door ene fonder, linge omwenteling van zaken, tot Stadhouder van Holland en
der andel e gewesten was aangefteld, vertrok zij eerlang naar
's Ha ge , om voortaan in navolging van de vorige Hollandfe
Stadhouders, aldaar haar verblijf te houden. In het laatst van
december dezes zelvden jaars, gaf zijne Hoogheid de Sta:en
van Holland onder anderen kennis , dat zijne gemalin zig
manger bevondt, waar op de Staten bevel gaven om in alle
de openbare Kerken GOD te bidden, „ dat hij hare Kon.ing„ lijke Hoogheid , in haren gezegenden flaat , voorfpoedig
„ Wilde doen voortgaan, haar ten zijnen tijde ene gelukkige
,, verlosfing gevende , ten beste van Land en Kerke"
Het duurde tot den 8 maart 1748 dat hare Hoogheid in het
kraambed geraakte, en van enen mannelijken fpruit beviel, die
Graav pan Buuren genoemd werdt, en naderhand als Stadhouder onder de naam van WILLEM DEN V, zulk een wonder
baarlijken rol heeft gefpeelt; voorts in december 1794, de
republijk vaaiwel gezegt, en met zijn huisgezin naar Engeland is overgeftoken.
Terflond na de dood van haren gemaal, die op den 22 ado;
ber 1751 voorviel, kwam 'er ene bezendinge van 20 Hcren
uit de vergadcring van de Staten van Holland om haic Kon.
Iloogheid den roues te bal;15gen, encl,:e lie zeinaai,te
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fchikkingen in 't jaar 174/, den eed of te nemen, ai g Goo:
vernante en Voogdesfe van den Millderjarigen WILLEM DEN V
Prinfe van Oranje en Nasfau en Erffiadhouder van H6lland. De
tilgemene Staten deden omtrent twee men later ere diergeliike
bezending, der Princesfe als Gouvernante en Voogdesfe den
eed aftemende, betrekkelijk de Generaiite its-landen. De andere gewesten en het landfchap Drenthe &den 't zelvde , zo
dra zij kennis van 's Prinfen overlijden gekregen hadden; en
de regering fchikte zig eerlang, op den zelvden voet, als bij
de reglementen op het Erfitadhouderfchap beraami was.
Een gantsch nieuwe loopbane van bezigheden en bemoeijemisfen, bood zig thins voor hare Ikon. Hoogheid aan, om te
bewandelen. Den 2r december 1752, nam dezeVorftin zitting
in den Raad van Staten ; en nog lien dag vertoonde zij
74,, in de andere Hoge Veigaderingen ; als met name in die
der Gecommitteerde Raden, en begaf -Zg van daar naar cle vergaderplaats der Staten van Holland en Westfriesland, waar de
Raadpenfionaris STEIN haar uit naain van Hun Ed. Gr. MogenZen met een welgepaste redevoering begroette, Welke cp ene
minzame wijze door haar beantwoord weidt ; waar na zij eon
plan overleverde , ftrokkende tot reforme van het militaire
als merle ten aanzien van derzelver kleding. De verwondering, dat de Gouvernante, reeds bij den aanvang haars
befl-uurs, als bij hear mile verfchijning in Hollands raadzaal,
inzonderheid het oog fcheen gevestigd te hebben, op de Landinagt van den Staat, en het maken van hervormingen in dezelve, zal ray verdwijnen, als men zig herinnert, dat LODEIVY% , Hertog van Brzyzsw;jk, in 175o in dienst van 't gernenebest getrecien, aangefteld was, om het algeineen oppeibevel
te voeren over de Troupen van den Staat, gedurende den tijd
van 's Stadhouders mindeijarigheld. Wat hij daai omtrent voornelde, droeg de toeftemm:ng van de Gouvernante weg, en
wat deze voorfloeg, kon net misfen to behagen in de Staatsvergaderingen zodanig als die toen gelled waren. Hoe breedvoe,ig ook en uitgewerkt eon ontwerp omtrent de Landmagt
werdt i ngeleverd, en in alle z'Jjne delen aanvaard, niettegen-
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gaande 'er een rnenigte gebreken in aanwezig waren ; zo hoard,: men even weinig van ee Zeeynagt reppen , als of ors genierebest daar gcen het minfle belang bij hadt. In 1753 beiiistte zij ook het gefchil tusfchen de Staten en het Hof van Friesland, over het firaffen van Militairen door den Burgerlijken
Regter, ten nadele van de laatflen; en geen wonder ook,
want dit vermeerderde haar gezag. Op aandrang van Gelderland
en Orerifsfei, die zig door de wisfelvalligheid van den oor.
logslAms, welke plaag in het jaar 1758 al nabij de grenzen van.
ons gemeiebest aan 't woeden was, in een haglijker toefland
gebragt vomit dan enige der avenge gewesLen, zig bij haar
liadden vervoegd, verzoekencle, om bij de overage Bondgenoten , door hare tLisfehenkomst te bewerken, dat zij in deze
ontwijifelbare gevaarlijI:e cmflandighelen, door ene genoegzame krjjgsmagt, inogten gedelc.t warden; erfcheen de Gott-.
vernae:te, den 7 jnnij 1758, ter vergadering van de Staten
van Holland, met een aanfpraak om veimeerdering van LandZU betuigde ander anderen : „ van de gegrondheid der
„ gevoelens van die beide gewesten overtuigd to zijn, en dat
„ zij die reeds drie jafen geleden, uit zig zelven daar van
„ zigLbare b1i ken gegeven haft, niet onverfchillig kon z1;n,
op een zo regtmatigen aanzoek, die zc..dert zo veer aan„ drangs gekregen bactt. Het een en ander hadt haar doers
,, befluiten, em bij bet fcheiden der laats:gehouden vergaderinge, de meeste Afgevaardig-,1,en der fteden , over deze aan,, geiegene zaak to onde,:houden, en thans in de vergadering te
3) veifchijnen, om aldaar de dringende noodza.aki.j1:heid voor
Landinagt te vermeeidceen, op den
,, ogen te
om
voet door haar en den Raad van Staten in 1755 voorgefleid.
„ Niet om daar door deel te nemen in de onlusten, of to
3) in dezelve ingewikkeld te -57arclen; radaralleen em do een-,
„ zijdigheid en onafhanpelijkheid der iepeblijk te handhaven,
„ en tegen alien geweld te dekkeu. Zij achtte zig, zo
„ hoofde van de verpligting nail den Scant ais aan zig 2:elven,
aan haar huis en aan de geede ingezetenen doaei !andel),
allen
aan to •li'egee. Hot
gehoed en, dit roorifel
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gevaar was voor ogen , en niemand der i\Taburen, 6n co*
,, logeude Mogenheden, kon een ergdenken tegen die Vermeer
„ de-ring opvatten ; vooral wanneer men dew met de oudd
,, Pro,lanlyche trouwe kon verzeheren, niets anders op 't oog
te hebben, dan de eige veiligheid en oilafhangelijkheid der
• iepublijk. En , gefteld het werdt anders begrepen , zo was
„ het te noodzaaklijker,, ona het te vrezene onheil van zulke
e gdenkende naburige Vorflen, te vroeger of te weren. Nie1, Thand der Oncierdanen van dit gemenebast zou kunnen wei,, geren, met enige geringe lasten bezwaard te worden , als
„ dienende om hunne vrijheid en godsdienst , zo als de eer
„ van een vrijen Staat vordeide, onafharvelijk van het goed,, dunken van anderen to bewarz.m." .Nicts minder dan ene
vaai dige en volledige toeftemming tot die vermeerdering, hadt
Couvernante zig voorgefieid; Velen, ja de meeste Staatsleden hadden zig ook gcreed getoond tot het oinhelzen van
dien voorflag , doeh zij ontrnoette egter ook tegenftrevers;
r-eshalven zij, op den 23flen van die zelvde maand, zig anderwerf ter Staatsvergadering van Holland vervoegde , niet Oill
te herhalen 't gene zij voorheen gczegd hadt, maar het nader aan te dringen, dewiji in dien tusfchentijd, de ornftandigheden van het gemcnebest, in verfcheide opzigten , nog hag.
lijker geworden waren: ,, niet alleen de veiligheid, maar de
,, ear van den Staat vorderde, dat men deze zaak tot een
,, fpoedig hefluit brags, en dat de Wen die ongereed wa„ ren, of nog niet bewilligd hadden, hoe ear hoe beter hun„ ne toefIcrinning verleenden. Moest zij " was n sa veel aandrangs hare taal , „ bij aanhoudinge, met vele tegenflrevingen
blijven worfielen, dan zou zij ten minflen die Voldoening,
voor zig zelven genieten, dat zo de republijk nu enig onge„ val , of daar na enige vermindering in haar gezag en aan-'
„ zien, uit dezen hoofde zou mogen ontmocten , he y aan haar
,, niet te wijten zou zijn; dewiji zij, naar mate van den noodi
,, niet hadt opgehouden toen het tijd was, te waarfchuwen en
,, aan te maven.” Een voor flag met zo veel ernst gedaan,
i:et zo veel
herhaald en aangedrongen, komen&-; uit
non
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mond ener Vorftinne die zo veel invloed hadt, ontmoette egter wederipraak, bij enige Staatsleden , die vreesden door het
toeftemmen, den Staat in dieper rampen te zullen florten
clan men voorgaf dat denzelven dreigden. De Regeerders van
Anytelciain hadden geoirdeeld, over ene zaak van die aangelegenheid fiat los to moeten heen lopen , en eneii uitvoer.gen_
raadflag hunnen Afgevaardigden mode gegeven , om te doen
zion , dat Been geest van tegenareving hun bezielde; maar
dat zij welgcvestigde gronden hadden, am die vermeerdering
van de hand te wijzen. Dit was ook van uitwerking, dat do
vcrmeerdering van Landmagt, hoe flerk ook door de Gouvernante begeerd, hoe ijverig door de Ri4detfchap vcorgeflaan,
hoe zeer gevorderd door Gelderland, Utrecht , Overifsfel en Stad
en Lande, agter wege bleef ; en bediende men zig van I1Q1lands en Frieslands weigering , am de langs hoe hoger 1,1111-amende nood der Zeevaardije , ongeholpen te laten.
Ondanks alle vertogen der Staten bij het Engelfche Hof ge.
daan , bleven de zeeroverijen, gepaard met de daar bij gewone , doch daar door niet min fmertlijke mishandelingen , aa,n'louden. Pijzonder fchcnen zij het thans uitermate gemunt
to hebben op den Westindychen handel. Geen fcbip in verdenking vallende van op die kusten to varen , bleef ongemeld onbeledigd of onopgebragt; magtige en veelbeduidende
befcherming vordcrde de mishandelde zeeraart , doch moest die
door de kwalijk begrepene handelwijzen van hare Koninglijke
iloogheid en derzelver aanhangeren, derven, De Kooplieden
van Dordrecht, Rotterdam en Amfieldam , leverden bij de Staten
hunne algemene en zo zeer gegronde klagten in; terwijl die
ter laatstgemelder flede bijzonder belang hebbende in den handel op de West:ndiên, een afzonderlijk breedvoerig fink ter ta-,
fel bragten. De handeldrijvende ingezetenen van Westfriesland
en het Noorderkwartier, als mede die van Friesland,
foortgelijke klagten aan. De Afgevaardigden der Kooplie Yen,
vervoegden zig ook bij de Gouvernante, met voordragt hunner welgegronde bezwaren, Naar medewerking verzoekende,
am tegen ,de zeeroverijen, de nodige maatregcls te beramcn,
en
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en de na3elige ondernetningen der Engelfen , met riadruk
be:etten, of te doen ophouden. Dat cle klagten der KooDiic.
den in juniJ uftgeboefemd ap grand van waarheid fteunden
leedt geen twijffel, de lifsten van mishandelde en opgebiagte
fchepen in de dagelijkfe rieuwspapieren fpraken ; men lochen.
de in Engeland die gebeurtenisfen niet, fchoon ze veel vera
zagt gep!ooid, en in de gunfligne vow gefiagen wiei den , ont
bet lijdig onregt, zo veel mooglijk te ve;-goelijken. De Ge.
volmagtigden der Kooplieden te Anfleldain befloten cm de
fchade daar door aan de beurs hunner fiad toegeblagt, met
de nodige be-wizen geflaafd, Hunne Hoog Mo:-;erden en de
Gouverrante onder 't oog te brengen , welke laatstLemelde in
haar eerfte gehoorverlening aan de Kooplielen, heL aanwenden van haren invIoed, in de hoge Staatsvergadei; pgen riot
alleen beloofd; maar toezegging gedaan hadt, van (2.es-wegeng.
aan het Hof van England' te zuECII
ene peoronele
laten doen; onder vocrwaarde, dat men de nodigo bf..v7ijzen
op weike die klagten flettnden, haar bezorgde. Zij
den zig tot Millandfe fchepen te Anfieldam t'hu's horende, zonder van de Dordren'itie, Rotteramfr , of andere in dit gewest, noch ook van de ZeetotDre, Friesfe en Groiz'ngers , te
fpreken. Dit gedenkituk van de Engelfche <;c2roverif gaf de
fchepen op, ais mede door welke oorlogicfnepen of kapeis,
mraar,, wanneer, en hoe zij pnome.n en inisl-ale! , 1 waren,
met de vonnisfen daar over geveld, eo beCtondc uit due lijsten.
Op de eerfle waren gebragt 21 fchepen, van Of.!racao en St.
Ezjlatius kornende , door de Engefen gonomen en opgebiagt,
omtrent welke het nad.a-:1 3,557,500 guldens beep. Do t ,veede lijst behelsde 35 fchepen, die naar de TV..'sth2di.,3 gaanie,
of van daar gezeild, een dergelijk lot van do E,-,grif,-;?-. hadden
moeten ondcrgaan, en welker fcade5,1.4.4„000 gulderis bedroeg. De derde bevatte de inhond der vei-klaringc;n, van
100 fchepen, tot ene proeve van een ongelijk peter getal,
door de Engelfe kapers beflolen , beloofd , gepi'lnderd , en
inishandeld; men begrootte de fchade op 439,191 guldens.
Wegens Rotterdam werdt ene dergelijke lijst opgemaakt, e n hdae.
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bade der Rotterdan!re ichepen, becIroeg 1,827,711 guldens. In
augustus werdca de fchaden den ingezet.nen van den Staat
door deze zeeichennis toegebragt, op meer dan twaalf miii:oenen guldens berekend. Welk ene verbazende fomme! en hoe
vermeerderend groeit deze aan, als men 'er bijvoegt de rade.
len der Asflu adeurs, d verarmi g dgr zeevarenden, en de
volilrekte ftilftand veler handterin ien aan de fcheepvaart
onaffcheideiijk verbonden ! k kan het niet misCen, of zulk9
baarde lustloosheid en kwijning aan den eien , en verdubbeling van het geroep, om herftel en be i cherming, aan den
anderen kant, De voornaamfle Kooptieen der twee grow
handefteden Aifteldam en Rotterdam zogte!J , zo veel mcoglijk,
de nede: geflagenen op te bem en, en de verbittei den tot bed.aren te brengen , door de belofie om tn derdenmale, en zo
dikwils het de flood zou vorderen, alies in 't werk te fiellen„
wat zij dienfligts oirdeeldcn tot bevordering van 't be' .ang des
handels. In de eerstgemelde flad vergaderden zij dagelijks, en
beraadflaagden om hunnc', vernieuwde klagten, gepaard met
den voordragt van de welgegronde vieze, voor een geheel verval des waggelenden handels, bij Buigemeesteie,-) in te die.
ten, en derzeiver meiewerking tot berflel te verzoeken. De
nit hun madden Afgevaardigden , kregen een gunitig gehoor ; en
wclhaast beficten zij, na onderling overleg met de Kooplieden van Dordreclt en Rotterdam, voor de derde keer een pletztig gezantrchap naar 's Hage te zenden ; zelve bellond nit de
aanzienlijkile Kooplieden der drie gemelde fteden, droeg mondeling de vernieuwde klagten van den gedrukten koophandel
en zeevaart, aan de eerfte Staatsdienaren voor, en lcverden
op den 9 november,, een vertoog over aan de Gouvernante,
hoofdzakelijk bier op nederkomende: „ Hare Koninglijke
„ Hooghcid hadt, op 't zien der laatst ingeleverde lijsten van
„ fchaden, wel gelieven te verklaren , datze groter waren dan
„ zij gedagt hadt, dat indien heL zo voortging, het verdeii
„ van 't vaderland daar nit te wagcen was , en 'er tot tioost
„ bij te voegen, dat zij bijzondcr belang hadt bij dit vader-,, land , en geen ander vaderland erkende dan dit Land,
't well:
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„ 't Welk zij voor haar eig,en vaderland hadt aangenomen; daft
deswegen alle mooglijhe zorge zou dragen, om niet al„ leen het gebeurde herfield te krijgen; maar ook zodanige
„ middelen zou helpers berarnen, als met de ere van het va„ Berland, en het welzijn van den koophandel overeenkwa„ men; dat hare befcberming van den koophandel, niet flegts,
•
roarden, zou beftaan, maar in daden. Met dezen troosts
„ hadden zij hunne zenders mogen opbeuren ; loch thans het
• ongenoegen om hare Ko:). Hoogheid lastig te vallen met ene
„ lijst van 71 Hollandfe fcheTr en, ter waarde van dertien mil„ ltoenen Hollandfe guldens, zints de tweede gehoorverlening,
,, door de Engelfchen genomen en opgebragt. Van de toeg,ezegde ondeihandelingen en de daar nit gefchepte hope der
„ fchavergoedinge , was nog niets gaomen; en moesten zij met
„ de uiterfte aandoening en verfchuldigden eerlied zeggen,
,, dat de bercherming op welke zij hadden gehoopt verre van
„ to vermeerderen dagelijks verminderde ; aangezien verfcheide
oorlogi-Cepen , van derzelver reizen in de havens dezer
„ Landen te rug komende, onttakeld , afgedankt, en genoegzaam geene andere in derzelver plaatze uitgerust wierden,
27
„ dit bragt het water dagelijks langs hoe nader aan de lippen.
„ Zulke verregaande ondernerningen, konden niet nalaten;
een doodlijken krak aan den Koophandel in 't bijzonder, en
17
aan 't Vadei-land in 't algcmeen, toe te brengen. Het ver„ loop was in alles zigtbaar ; en de naderende werkloze win,, ter, fpelde een ondraaglijken last voor Diakonien en Armen„ huizen. Hit alles bewoog bun tot het herhalen , en nader
aandringen der voorgaan,..le verzoeken om de medewerking
,, van hare Kon. Hoogheid , tot fpoedig herftel der geledene
„ fchaden, tot voorkoming van verdere, den handel geheel
„ verdervende nadelen.”‘
Het antwoord dat bier op volgde , niettegenftaande in den
aanvang vrij bits, en van geen verwijt ontbloot , behelsde egter enige opbeuring en moedgeving, komende op den vo!gen
den zin uit: ,, dat zij zeer wel wilt haar woord gegeven te
,,ieldielai at v;
bebben, tot bevordering van de belangen der Koop1,
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", !mar 't was aan haar niet te wijten, dat de zaken tot nog
„ toe niet van gedaante veranderd waren ; dat zij zeer aange, daan was, over de Icha.-le die de koopila.-: del leedt, en de
„ nadelen daar door het vaderland overkornende; dat zij bij
,, bet Engelfche Hof, de fterkfte pogingen aangewend hadt en
„ nog aanwendde, en reden hadt ,om te geloven hoe in dat
rijk wel ten voordele van de Republijk werdt gearbe d;
„ dech dat 'er zekere zaken, om herfttl in dezen te beko;„ men,. van fchikkingen des Parlements afhingcn ; en derhal„ yen de Kooplieden verzogt, nog vier cf vrif weken geduld
„ te hebben; bi]aldien dan geene verandering kwam, zou,
,, zij moeten betuigen gedupeerd te zijn door het Engelfche Hof ;
,, doch dat zij reden ha.dt, om zulks niet te gcloven; dat zij
,, zo ras mooglij1I, verflag van zaken zou laten doen, en be„ tuigde alien belang te nemen in 't welvaren van 't gemene,, best, van welks welwezen haar eigen beiang, dat van hare
„ kindcren en lauis, als mede haar achting afhing; dat zij last
„ gegevel om de fchepen naar Curacao en St. Euflatius
,, te convoijeren, wJk convoi de aldaar Eggendc fchepen zou
,, afhalen; dat zij eens en andermaal beloofd back, en nu ten
„ derdenmalen herhaalde, alle mooglijke pogingen te zulien
„ aanwenden, om in due zaken te voorzien, en hoopte, dat
„ wanneer zij de Kooplieden ten vierdenmale weder ontmoet.
„ te, zulks in gelukkiger omitandigheden zijn mogt; bij her„ haling moect zij hun nogmaals verzekeien, dat zij altoos
„ zou zoeken te tonen, het welvaren van den kccphandel be„ fchouwd te hebben, als haar eigen belangen.”
Hoe fchoon nu deze belofren oak in Zijn waren, bet vervullen daar van bleek eerlang geen ernst te zijn; want na dat
bij opontbod uit 's Rage, een comm.,sfie van zes Kooplieden,
vier uit 4ri7e1dam en twce uit Rotterdam, met alien fpoed zig
na die Hofplaats hadden begeven, en den 26 november geboor kregen blj de Gouvemante en haren Geheimraad DE
LARREY ; alwaar hun het affehrift van erien brieve werdt ter
handt geflelci, door den Afgezant HOP aan den Griffier FAGEL
gerchieven, inhoudende een berigt van den ftaat der ender',

DEEY.,

11;111,

74

ANNA, Goyvernante der Nederlanden.

bandclingen, tusfchen het Engelfe Hof en Hunne Hoog Mos
gep4eri, over de klagten den Koophandel betreffende; kon
men klaarlijk bemerken, dat men geen ander voornemen hadt,
4a,t1 tien om den tuin te leiden, en dat bet Engelfe Gouver.
nemInt geenzints genei,;t was, om grieven te herftellen, of
dip voor het toekomlbge uit den wag te ruimen. Zo dat da
Kooplieden gedrongen wierde,n, op nieaw w6rkzaam te zijn,
cn be,leiden in deze nieuwe benauvvdheid, enige Afgevaardigden pit ...-1;;VI-eldam en Rotterdam, in het dorp 4phen, ene famenkomst, om te overieggen , wat hun, ter voortzetting vat"
het Handelbelang en het belang des Lands, zo nauw aan
andqr yerknogt, te doen ftondt. Op die bijeenkomst, den
25 november, viel het befluit der veidrukte Handelaren , oin
op nieuw ene bezending naar 's .Hage te fchikken , en ten
viericienmale de nadrukkeijkfte vertagen te doen. Ene bezel).ding, ta,hjjker dan de voorgaande, en vermeerderd met daar
aan toegevoegde Kooplieden uit Noordliolland, die in deze
lamp een ruim aandeel hadden, werdt benoemd, om hare Koninglijke Hoogheid een vertoog voor te houden en over te le.
veren, to Amfieldam opgefteld waar in dezelven na ene voeg,
lijke inleiding, afgeleid van cle voorgaande vrugtloos gedane
klag-en, en ene wederleggende ontlang van den trootlozen
brief des Afgezants Hop , die niets dan uitflel en -onaannemelijke
voorwaarden bevatte, zig dus lieten horen : „ Uwe Koninglijke Hoogheid ziet uit alles klaar,, dat bij bet uitftel, 't
,, welk de Handel nu federt meij heeft moeten ondergaan,
„ nog een onbepaalde geruimen tijd zal moeten gevoegdrwor„ den, eer men enig antwoord, men zwijge iets voldoende,
,, ontvange. Waar zal het in dien tijd , en naderhand, met
„ den koophandel en zeevaart been? eerst goede woorden
,, op goede woorden , dan uitftel op uitflel pn endelijk een
• voolfchrift van voorwaarden , waar aan de lijdente Kooplie,, den niet konnen voldoen , en voor den handel in 't algeo
meen onaannemelijk. De Kooplieden hebben 't oog op het
„ onderfcheid, , dat men in Engeland wil maken, met opzigt
,, tot goeeten, Tait Barken of van Land geladen, als mede
,) 019
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op do, mine van den handel en zeevaart, op de Oostzee
en geheel Rusland, en op de vaart van de ene plaats in
naar de andere. - Dan, zal 'er aan de twee
Frankriik
of
grote
oogmerken
voldaan worden ; de zeveiz Gewesten kunof
nen dan niet sneer onzijdig gehouden worden, zij zijn ingewikkeld in den oorlog , hua handel en zeevaart is bec-toryen ; de dagelijkle ondervind:ng toont dit klaar , al zijn de
woorden niet dan honig en zuiker. - En men vieije
zig niet, dat het beter zou zijn , wanneer de Staat blindelings in alle de maat,egelen van Engeland tradt; dewijl de
gefchiedenisfen van vorige tijdperken leten, dat even toen,
wanneer de Staat op 't nauwst met Engeland verknogt was,
de fchepen van de onderdanen der RepubH'ik op dczelvde
wijze behandeld wieiden , e i dat op den tijd, wanneer onze troepen het K6I ingilj k. van Engeland, ea alien welmenenden Britten, de hand boden, tot hur ne verlosfinge van
de laatfte zeer gevaarlijke rebellie, de fchade, door de Engelfen aan onze fcheepvaart en handel tcegebragt, op den
tnillioenen Guldens begroot wierdt. - Laat het uwe
Kon. Hoogheid dus niet vervelen, dat de Koophandel door
alle deze redenen geperst, en tot het uiterfle gehragt, zig
3/
wederom tot Hoogstdezelve kere, met herhaald verzoek, en
eerbiedigen aandrang, dat het uwe Ken. Hoogheid behage ,
haar te helpen uit den dringenden nood. Laten de
Kouplieden daarom de vrijheid semen, uwe Kon. Hoogheid
deze twee middelen voor te ftellen, welke de Koophandel,
met reden, mag denken, van de uiterfte nutheid te zulien
wezen. Het aanwenden namelijk, van de allerkragtigfte
pogingen, tot het bewerken van herftel in Engeland, tot
vrijgeving van den zeer grcten feint aldaar tegen regt en reden opgehouden wordende. En het verlenen van genoegza.
me befcherniing voor de zeevaart door de gehele wereld.
Deze twee zaken, menen de Kooplieden, onder eeibied,
ten uiterflen en op 't allerfpoedigite nodig te zijn, om dien
aanzienlijkea fchat van den Handel, die in Engeland ligt,
en dagelijks aanwast, te herkrijgen; op dat met hulpe van
S
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GOD almagtig, voorgekomen worcle, de ruine van zo vele.
„ brave en eerlijko lieden, de fteunen van den Handel , we', ker cer hun zo lief is , als hun leven ; welker val onmid„ delijk na zig zal ilepen , het verderf van alle handwerken,
„ manufafturen en ambag,ten; en aan minvermogenden den
allerbitterften honger en kommer, in den op handen zijnde
„ winter, zal doen gevoeleri. De eerfie bewijzen daar van
„ komen niet aan het Hof van uwe Koninglijke Hoogheid,
„ wij ondervinden het reeds; wat zal het in 'C vervolg
L.?
,, Uwe Koninglijke Hoogheid gelove ons, het water is aan de
„ lippen , de ellende worth dagelijks groter, en men zal
4 't kort buiten itaat zijn , hoe genegen anclerzints, aan
,, Armen handieiking te doen. - Hoe noodzaaklijk es
„ gewigtig de goede ultflag van dit eerfle point voor den Han,, del is, niet min dringende is de nood, om de Koopliede*
„ het tweede point van bun verzoek toe te ftaan; te weten,
„ genoegzame b:fcherming Tor de zeevaart door de gehele wereid,.
Oorlogichepen, Mevrouw! zijn 'er nodig om bun te be„ veiligen, op dat men hier te lande niet verder geruineerd
„ rake; op dat, wanneer de minzame handelingen, en de
, grote beloften niet beantwoorden aan de verwagtinge,
„ men nog ten goede voedt, de Republijk in flaat moge zijn,
,, op hare eigene magt te veltrouwen, en dat wanneer al het
„ onze, 't welk in Engeland is, verloren zal wezen, wij ons
„ zelv' kunnen helpen , en in f/aat zijn het geleden ongelijk
te wreken. Laten de Kooplieden voor zig zelven,
.en voor alien, die van den Koophandel moeten leven, deze
„ voorzorg van uwe Koninglijke Hoogheid mogen affmeken;
„ ftel hen in flaatdoor Oorlogfchepen, hun vaart en handcl
„ gerust te kunnen voeren , laten zij daar op flaat mogen ma.5 , ken, en van uwe Koninglijke Hoogheid, die het voornaamfie beftuur in de flaatsichikkingen der Republijk bee1, niet
we,ler verzonden worden na anderen; het hangt, vertrou„ wen ze, alleen van uwe Koninglijke Hoogheid af, hun te
„ heipen; het behoeft uwe Koninglijke Hoogheid maar 664
woord te kostpn, em tot de nodige Rake toes Listing te doen,
,, be3,
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be f' luiten, niemand , die dezelve tegen*oordig aan de ver,
meerdering der Landmagt of lets anders hegt, zal zig daar
verder tegenftellen; te minder , tan dat inn wel tag' Vast
dat niemand der Leden van de Ho gt 1eger-410
• aan de noodzaaklijkheid van de befcherming ter Zee twi)froit
Tie van de Kooplieden zou zig verder durven inlaten in
deze zaak van Staat ? wie van hen zou durven onderit40
te beilisien, of de vermeerdering te lande, even nodig i$5
zec
als zij verzekerd zijn , dat ene formidabele oitipagic
OVA'
Dit menen
„ is ? nJernand zai zo flout 2iin.
wel onder eerbied, en met de uiterfte frobg,achting, Wor
.6 de wijze raadsbefluiten der Staten te rnoge3 zeggen, dat
„ wanneer de vieimeercier:ng gefaikt is, 0111 vrocg of last gst„ bruikt té worden aan dien kant, daar de Republijk
• dert zo lang aangetast en beledigd is, inet name tot Inicher,
„ ming des Handels, men dezelve niet mörgen , rnaar her!
„ wenst befloten te zien ; wanneer dezelve dan geptard gaat`,4
,, met een ge2oegzaam ge.a.1 Oollogfchepon, dan is 'el. miciLM
„, over , dat de Rep-131'1'A en derzelvcr gezag vvetteroM,
,, van ouds, geeerd en ontzien woide. Heat ene wanhopv3„ de drift, Mevrouw en Kon. Princes ! de Kooplieden te vt'
„ verleid, vel-geef het hun, zij fpreken voor Vrouw, voor
„ Kinderen, voor Vakl erland en voor uw VoritClik Tiuis.
„ 't Is ver van daar , dat zij de Republijk in een
„ gen oorlog tegen een magtig Koningrijk zouLien willen inneon, zij verlangen niets dan ene zekere onzij• wikkelen;
en
gelukkigen vrede , te tnogen genieten. Zij w4„ digheid,
„ ten, dat de kans des oorlogs onzehei is; cloth milks -moot
„ onder veibetering, Diet maken dat men zig te mat in flat
als men zo verre onderdrukt is, dat 'er pen op„
, (AI te toner!
„ komen meer geboopt kan olden. ,, Doorluehtige Vorftin! hoe veire de Kooplieden, aan den
men kant, afzijn , cm ocrlog tegen hunne onderdruk1;er
„ te willen, maar aan den ancleren kant wens= , dat de
„ Republijk door bare eigene inagt en nieuire verbintenigro
verdexen ondergarg, re
zig in postuttr
2
o vcc7'
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voorkornen , zo nemen zij de vrijhcid nogmaals te herhalen,
't gene zij zo meniginaal voorgedragen hebben, dat
lijk, ene aanzienlijke bezending uit het midden van Hunne
„ Hoog Mogenden , naar Engeland gedaan worde, om bij den
„ Boning van Groot-Brittanfe, een fpoedig en voldoenend her lid
„ te bewerken, en daar op ten fierkilen aan te dringen , om
„ eindelijk ene volkomen genoegdoening van de geledene fchade
„ te erlangen. - En, zo zij niet dagten, dat het zou ge„ lijken als of zij de raadplegingen van hunne wettige Regeringe wilder vooruitlopen, zouden zij tevens voorftellen ,
„ dat 'er gelijkeajk met de bezending naar Engeland, verfchei.
„ de kommisfien naar Rusland Spanje , Zweden en Denemarken
,, beheld wierden, om, bij een wegerend antwoord van het
„ Engelfe Hof, zig te kunnen verzekeien van de verbintenis„ fen, hulp en bijftand der gemelde Hoven, om de alleen„ heerfching der Engelfen ter zee met ons te helpen tegen„ gaan.” Deze aanfpraak , van enen zo veel betekenenden en dringenden inhoud, werdt niet voorgedragen met
de koele onverfchilligheid eens Redenaars, die zig het behandelde onderwerp luttel aantrekt, de Heer VAN DE POLL, het
woord voerende, gal, de taal van het hart fprekende. , alien
klem aim de woorden, en zette een bijzonderen nadruk op
fommige uitdrukkingen, welke de bijftanders befpeurden, dat
de Gouvernante trof. - Haar antwoord was, in den aan•
vange enigzins op den ouden Loon geilemd; doch klonk vervolgens fterker, en gaf te kennel], waar aan eigenlijk de zaak
ping, de fteden van Holland, die tegen de vermeerdering der
Landmagt , op 't voetipoor van Amlieldam zig verklaard hadden, moesten met namen de fchuld van alles dragen. Het antwoord van Hare K013, Hoogheid luidde: „ Dat zij met Iced„ wezen, den tegenwoordigen flaat van den Koophandel aan„ zag , en over denzelven niet minder aangedaan was dan
„ i f.-..inan.d der Kooplieden; doch het was haar fchuld niet,
,, dat dezelve niet sneer befchermd wierdt, dat aan de Magi,, ftraten der fteden Dordrecht, Haarlem, Amfleldam , Gouda,
„ .Rotterdam en Brieie , de reden moest toegefchreven worden,
,, wan-

' ouverntliiie der 2etierialt4érig
geen beteren ilaat
waarom de land- en zeemagi, zig
vonden, dat zij Gouvernante niet hadt opgehouden t *et-,
ken , om aan de Koopliden genoegen te geven waaryan
„ ten blijke ftrekte zekere brief , door den Koning van Engt.
„ land , haren Heer vader, aan haar gefchreven; dat zij
„ derrigt was, dat de Kollonel YORKE verzogt hadt, dien tehr,=,
„ den morgen een mondgefprek met Hunne Hoog Mogëiiden
o, te houden, om in onderhandelinge te treden over dazetak
en dat zij hoopte dat zulks van ene geweriste uitwerlcing
„ zou wezen." Hier 'Tiede brak zij haar antwoord- af i in het
ieengaan na een ander vertrek, 'er bijvovende: ,, dat
0, Kooplieden, zulks goedvindende; verder met den Hat pit
,, LARREY, haren Geheimraad, koiiden fpreken." A1105
deed hen vermoeden, dat hun vertoog , hoc gegrOnd, hod Dadruklijk , hoe hartroerend; in vrugt gelijk zou itaan met de
voorgaande aanfpraak ; ja, dat zij het misnoegen van de aouvernante, door ene vrijere-taal dan zj gewoon was te horen
gewekt hebbende , van een nadere liandeling met den Geheim.mad , tot welken zij verzonden waren, even zo weinig mog.
ten verhopen; zij wilden dit nogthans niet onbeproefd laten,
en verzogten gehoor bij den Heer DE LARREY, tnige Afgevaardigden uit dit aanzienlijk lighaam van Kooplieden , trader
met hem in een oinftandig gelprek, over de finertelijke toe.
fland van het gemenebest , over het groot verfchil tusferi de
vermeerdering der landmagt en de uitrusting der oorlogfchepen,
hoe voor de ealle geene dringende redenen waren, die ze terfl
fond noodzaaklijk maakten ; maar zeer vele, en allerdringendfle, voor de laatJIe, 't welk zij met can overwigt van bewljzen aandrongen. DE LARREY gaf 'er omtrent ht zelvde op
te houden als de Gouvernante gedaan hadt, 't was de fchuld
van Hare Kon. Hoogheid niet, dat 'er geen herftelling kwame
Zij drongen fterker aan , en toen vloog de kat uit de mouw
want eindelijk kwam, 't zij in ene vlage van drift of verlegenheid, of met opzet om met eons alles te zeggen het hoge woord 'er nit : „ dat bet voor de vrouwe Gouvernatte
„ een point d'honneur was gevroi den, om in gene equipae,Yi.;
4 R3
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ter-- zee te bewilligen, zonder ene vermeerdering ac trope3
te lod; en dat hij de Kooplieden niet durfde vleljen, met
„ de wedergave der fchepen en goe'leren door de Engelfen ge„ nomen.'' Verbeeld u hoe den Kooplieden zulk een oLge.
hoorde fchampere taal op ',. harte viel, zij namen met de diepfte verontwaardiging bezeld, affcheid van den Geheimraad, en
vertrokken. - Met dit al van de delzdelijkheid Intoner
zaak ten vollen overtuigd, en bewust van het aandeei, 't welk
't gehele yolk in dezelve zoo nemen, hadden zij de aanfpraak
doen drukken, en werdt deze, zo ras ze gedaan was, in de
boekwinkels openlijk bij duizenden verkogt. Deze omfandigheid vermeerderde het reeds gaande geworden en hooggei ezen
misnoegen der Gouvernante, die op den II december ter vergadering van Hun Moog Mogenden verfchijnende, in den "lieuwen voorflag over de noodzaaklijkhed der vermeerdering van
&land- en zeeinagt , te verftaan gaf, met welk een oog zij die
bezending der Kooplieden aanzag , en hoe zij over de gedane
aanfpraak oirdeelde : „ die Bezending” fprak zij, ,, heeft be„ ftaan in een aantal van veertig Koopliecien, niet minder op„ merking verdienende dan de aanfpraak , welke zij rnij heb„ ben voorgelezen, en waar van eon ruim getal van afdruk„ ken , bij voorfaad gedrukt, onmiddelijk alom is verfpreid
„ geworden. 1k zal voor het tegenwoordige, daar op geene
„ aanmerking maken, dan alleen dat dezelve aanfpraak, niet
„ fchijnt ingerigt, om de aangevangene onderhandelingen met
„ Engeland gemaklijker te maken, of de Natie te bewegen
,, tot gevoelens om een verdrag de voorkeur te geven aan ene
,, vredebreuk met die Kroon.” Wijders hadt zij in dezen voorflag verzog„t, dat Hunne bog Mogenden, door hunne ern.
ftige en herhaalde pogingen, om Holland, Zeeland en Friesland,
tot de voorgeflagene vermeerdering van de landmagt en van
de uitrusting ter zee die tot nog vrugtloos geweest waren, op
iniddelen bedagt geliefden te wezen, om hoe eer hoe beter
cen einde daar aan te maken; &els om te voldoen aan de
fterke en regtmatige aanzoeken van Gelderland, Ui;reclat, 0veri jsfel ell Staa en Lan* ; deers om te zemoet te komen , aan
het
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vurig en gegrond verlangen der handeldrijvende ink,ezet.
ten dezer Laiiden, die niettegenftaande hunne bewWtheid,
van de aangevangene onderhandelingen, tusithen Groot-Brittanje en Hunne Hoog Mogenden, als mede van hare bijzonder
aangewende pogingen, voor de vierde keer haar ene bezending hadden gedaan, om aan te dringen op ene aanmerkelijke
vermeerdering van 's lands teernagt, „ 't was thans" dus befoot zij, ,, meer dan tijI om een einde te maken, aan de
,, raadpiegingen over de voorgeflagene augmentatie te lande
„ equipagie ter zee , op welke beiden zij altoos op het kragtigst
„ gedrongen hadt, en zonder welke beiden zij , in gemoede
„ overreed was , dat de Staat aan alle onheil en gevaar, zo
„ voor het tegenwoordige als het toekomende, blootgefteld
,, was, en blijven zou." Een affchrift van dit voorftel,
voor 't welk de Gouvernante dank van de meerderheid ontving, begeleid van een brieve der algemene Staten , of liever
van vier gewesten, werdt nog dien eigen dag aan de Staten
van Holland , Zeeland en Friesland gezonden; deze brief was
geheel ingerigt tot onderfleuning en aandra pg des voorfle,
't welk genoegzaam zeker dooi deze drie gewesten niet zoa
aangenomen, en dus het Handelbelang daar aan opgeofferd
warden. Uit bet beloop van deze zaak, b1T1 ten klaarfien , dat de Gouvernante de belangens van Engeland meei der
was toegeciaan , dan van dat Land 't welk zij trouwe hadt ge.
zworen, en van 't welk zij en haar Huis al 't goede genoot;
dat zij de .Nederlanders in 't algemeen en de Kooplieden
't 'bijzonder, geen geed hart toedroeg; en dat zij in can woord„
om aan een hersfenfchimmig point d'honneur voldoening te ge'ten, liever den gantfchen welvaart van Neerlands Koophandd
opofferde, dan de middelen bij der hand te nemen, om die te
befchermen, en tot den vorigen bloei te helpen herftellen.
Ons bettek laa, net toe, dan ter loops te gewagen van de
eigendunkeliike handelwijs der Gouvernarte, bij 't aanflellen
der rtieliwe Regering te Haarlenz in feptember 175s, noch van
't gefchil met die van Utrecht over 't plaatzen van P. j. VAN
LORSS gi.E under da Ce;,..liger. 3,-.1 in die provin tle; of van liaar
vcrS5
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vergedrevene gezagbetonIngen in Overifsfel veel Bever ip66;
den wj ons, orn een berigt van de laatfte ziekte en floods
gaeis een beknopte fchets van de pel loon en het karakter van
lezeVorflin, aan onze lezers mede te delen, en daar mede dit
te befluiten.
atrf..! I:on. 116ogheld hack reeds vericheidene jaren ongezond
van lig:mamsgeffel geweest, en duidelijke blijken kondigden
dat waterzugt hare hoofdkwaal was. Dit nam toe in
't laatst van /758, en benauwde de borst al laugs hoe meer;
hiett-eenftaande ook al wat de kunst van bekwame GenesLeien vermogt te werk werdt gefteld, om haar veiligting en
trate 't moogiijk genezing toe te breugen, kost niets baten.
D,3 verzwakking vermeerderde, van dag tot dag, en was del,;
mate toegenomen , dat men op den 12 januarij /759, ieder
ogenblik, haar laatften levenfra verwagtte. Een korte verkwikkende flaap fcheen een flauwe ftraal van hope te geven;
doch deze verdween 's avonds ten elf u] en, wanneer bet ligImam afgemarteld door de gedurige pogingen om de nog weir
nige overgeblevene leveusgeesten in beweging te houden , zig
allengskens ter ruste fchikte, en zij den jongften levensadeth
uitblies, 49 jaren , 2 maanden en 10 dagen oud zijnde. Bij
de opening van haar lighaam bevondt men, due een meer dan
gewone ongefteldheid verfclieid.ene delen hack aarigegrepen,
cri het dos te verwonderen was dat zij haar leven nog tot
die hoogte hadde gebragt. - Haar flerf-lijk deel gebalzemd
zijnde, werdt na de wijze der Vorflen enige tijd op een
r,adebA ten Coon gelegd, en was zes dagen Tang voor elk zigtbaar, waar na het wierdt gekist, en op den 23 februarij met
veer flaatfle en pragt naar Deft gevoerd, en aldaar bij haren
gemaal in de vorftelijke beg:aaFplaats ter aarde befteld.
De gedaante van deze Vorftin was , eer lighaams ongemakken de bevalligheden deden verdwijnen, fchoon, haar wezen
rninzaam, fare houding vorftelijk; buitengemeen vriendelijk
tegens die genen welke zij inet genoegen zag, doch flows en
wrevelig ten aanzien van die welke zij niet mogte zetten ; men
zegt, dat zij zeer bezwaarlijk ene belediging vergaf, ook- wordt
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tie gezetheid op bare eens aangenomene begrippen, haar als
een ongunfttge karaktertrek , toegerchreven. De godsdienitige
beginzels harer moeder,, die zo veel werks van verftandige
godsvriigt rnaakte, hadt zij vroegtijdig ingezogen ; op kunften en
wetenfchappen zig toegelegd, inzonderheid de muzijk , dear
zij niet alleen een liefhebfter van was, maar teffens ene grote
kundigheid in bezat ; zij tekende vrij aartig naar 't leven;
verfcheidene talen fprak zij vaardig en nauwkeurig; van 't gelezene wrist haar vast geheugen, door een fijn oirdeel onderfchraagd, een gepast gebruik te maken; bij doze zielsvermogens paarde zij zo veel bedrevendheid in de ftaatkunde, dat
men wil, dat haar gemaal haar Heeds tot zijne raadgeeffter
gebruikte; en dit alles kwam haar bijzonder wel te ftade,
toen zij zo vroeg dezen moest derven , en de gewigtigfte pos.
ten in Nederland , zelve aanvaarden. In den aanvang van
haar beftuur, wist zij ook de genegenheid der Landzaten te
winnen en aan zig te verbinden, en zou dezelve misfchien
beter bewaard hebben , indien niet haar Verregaande heerszugt inzonderheid in de laatfte jaren van Karen leeftijd, en
bovenal hare verkleefdheid aan de Engelfe Natie , voor wiens
belangen, wij gezien hebben, dat zij alles, ja den gehelea
welftand en bloeij van Neerlands Koopliandel veil hadt; niet een
groot aantal afkerigen tegens haar hadt verwekt. - WAG.;
JTad. Rift. XIX. D. bl. 61. 419. XX. D. bl. 47. 175. 192.
448. 449. XXII. D. doorgaans. XXIII. D. bl. 4. 5. 8. 15.
17. 20. 23. 25. 26. Nederl. Yaarb. van 1758' en 1759 &e.
ANNA VAN EGMOND, geboren in 1553, was de enige
dogter en erfgename van MAXIMILIAAN VAN EGMOND, Grave
van Buren en Leerdarn, eerie gemalin van WILLEM DEN I,
Prinfe van Oranje, waar mede zij met gunftige toeflemming,
van Keizer KAREL DEN V, in 1551 in den egt werdt verbonden , en door welk huwelijk de aanzienlijke Ileerlijkheden
Buren, Leerdam, Tsfelfieln, St. Maartensdijk , mitsgaders Kon.
geene enz. in het huis van Oranje zijn overgebragt. Deze Prinles ilieif in het prilfle van Laic jeugd, nog geed 25 ja„cn beleikt
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ieikt hebbende, nalatende een won FILIPS 'WILLEM, en end
dogter MARIA , die naderhand getrouwd is met FILIPs, Gi avd
van Hoke/Ile. - WAG. vat!: Hig. V. D. bl. 34,6.
ANNA VAN SAXEN, dogter van MAURITS Hertog van
Saxen, en A GNES Landgravinne van Hesfen , werdt gebcren in
/544 ,en na dode van haren vader in 1553, opgevoed door den
}eurvorst AUGUSTUS , die hear in 1561 ten huwelijk gaf aan
Prins WILLEM DEN I, wordende de plegtigheid daar van te
Leipzig pvierd. GRANVELLE benevens de Landvoogdesfe
leurden dit huwelijk af, om dat de Prinfes der Lutherfche lere
was toegedaan. Uit de geichiedenisfen , en vooral nit het !even van WILLEM DEN I, blijkt duidelijk , welke moeijelijicheden, dit trouwverbond, em die en andel e rede;len veroirzaakt hebben, die van geen gehkkig gevoig waren; ook was
41 bits van aart en ongeregeld van leven , en bejegende harm
gemaal, gefladig met vele finaadheden. Na dat zij twee zonen hadt gebaard , als MAURITS die in 1566 te Breda overIced, en MAURITS na zijn vaders dood Stadhouder, benevens
twee dogters, ANNA en AMELIA , liet de rrins zig ter oirzake
van 't ongeregeld gedrag dat zij Mid, van haar fcheiden, en
zij werdt aan haren oom den Keurvorst AUGUSTUS in 1575 to
rug gezonden, en door hem te Dresden in verzekerde bewailing genomen, alwaar zij den 18 december 1577, overleed.
Drosfaart I-TooFT, noemt haar : „ een wijf potig, uitermaten
„ ongeregeld van leven, die baron man finadelijk en met vele
„ wederwaardigheden bejegende." De Prins trouwde nog geclurende haar leven, zijne derde gemalin CHARLOTTE VAN BOURNON. ---- THUANUS , fiti temp. Lib. LX. WAGS Val
.141. VI. D. bi. 69. 228. VII. D. , b1. 67.
ANRAAT (PIETER VAN), een Arederlander,, uitftekende in
het fchilderen van afbeeldingen en gezelfchappen. Hij was
eel') vrolijke borst, en een groot liefhebber van JAN VAN DER
VEENS digtkundige werken, wiens tijdgenoot hij ook was en
veel verkering met hem hieldt, halende den knoop der vriend.
fehap nog vaster toe , door het trouwen met zijne dogter, met
wel-
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eke hi zig te Amfieldam met 'er woon neerzette. mel
prijst vooral een ftuk van hem, waar in hij de Regenten vai/
het Huiszitteiluis op de breeftraat afgemaalt heefc.
WEYERM. Nederl. ,Konstichilders , IL D. bl. 376.
ANSCHARIUS zeer waarfclaijnlijk cell Frees van geboorte,
rehoon anderen wiflen dat hij in Holland te Woerden ZOLide gem
boren zijn; sing in het jaar 825, ingevolge berigt van WIN.
uit het klooster Korvei, om het Euangelie in dc Nocrd(re landen te verkondigen ; hij was verzeld van Koning
LI.LD , die door de Saxers geholpen, zig in zijn rijk dagt te
herftellen. Deez' ijverigen zendeling predikte in Scandinarle,
Holland, en thong zelvs diep in Zweden door; dan de Heidenfche afgodendienaars verwekten enen opftand tegers hem, zo
dat hij genoodzaakt wei4t tot redding van zijn leven , de vlugtte nemen, en hij keerde in de Abtdij van Korvei te rug. Do9r
dezen Noordfen togt, hadt hij zig zo beroemd gemaakt, dat Keizer LODEWYK met goedkeuring van Pans GREGORIUS DEN IV
hem in 't jaar 833, tot Aartsbisfchop van Ilanzburg aanftelde,
hem teens de zorge aanbevelende, om de Denen, Noren en
Zweden tot het Christen geloof to bekeren; bovendien fchunk
hij hem Turnhout met aanzicnlijke inkornften. Hamburg door
de Noormannen overweldigd, werdt ANSCHARIUS ten tweden.Male genoodzaakt te vlugten, en vestigde toen zijnen bisfchoppelijken zetel te Bremen, alwaar hij in 855 overleden is , en
in de St. Pieters Kerk aldaar begraven. Pater 1V1uTzAARD
noemt hem in zijne Kerkel. Hiflorie , den treffelijkilen Bisfchcp
onder alle do Bisfchoppen der .21Toordfe landen.
F. HA-MA
,

Toned der Per. Nederlanden.

ANSELMUS ook ANSELINUS genaamd ; was een onwetendon vent, daar bij geheel niet ervaren in de levenswijs der
Kloostcrlingen; en nogthans werdt hij door de Gravinne PETRONELLA tegens het zin van de Monniken van Egnzond , aan
hen tot Abt opgedragen. Dit halt ten gevolge, dat na dat hij
de Abtdije door zkin kwistig leven onnoemelijke nadelen hadt
toegebragt, hij tegens wil en dank, zig egter genoodzaakt
vona,

ANSLAAR. (WILLEM df GUILHELMUS VANI
vondt, in 't Saar I 129 , zijne waardigheid aan WALTHERM
zijnen opvolger, als negenden Abt van Rgmond, over to 80.
yen.
Ifronijk van Egnond.
ANSFRIFD , zie ANFRIED.
ANSLAAR (WILLEM of GUILHELMUS VAN) , geboren,
te Grijpskerk in Zeeland, den 28 december 1633, was de zoon
van JACOBUS ANSLAAR eerst Predikant aldaar, en naderhand
te Middelburg. Na dat WILLEM het onderwi.js in de eel:fta
gronden der wetenfchappen van zijnen vader genoten hadt,
oeffende hij zig vender onder het beftier der geagtile mannea
van dim tijd; onder anderen,
VOETIUS , ABR. HEIDAVtis, ANDR. ESSENIUS Jon. COCCEJUS , WILLEM APOLLONIUS,
TACO3US GOLIUS jou. LEUSDEN, waardige Hoogletaren in de

Godgeleertheid en Oosterfe talen , in de Akademien van Leifden , Utrecht en het Gijmnafium van Middelburg. Van alien
dezen, genoot hij den roem van een ijverig leerling te zijn,
inzonderheid was hij bij CoccEjus zeer bemind, aan wiens
Buis hij ook vier jaren te Leijden heeft gewoond. Na den
loop zijner ftudien voieindigd to hebben, werdt hij in 165a
als Predikant beroepen te Biefelingen en Kapelle in Zuidbeveland;
verder in 1668 te Arnemuiden; in I 57o te Ter Veere; in 167s
te Deft; en eindelijk in 168o, in de grote gemeente van _dmfleldam, alwaar hij tot zijn dood toe, bet Euangelie met veel
lof heeft verkondigd. In den predikdienst aldaar, wierdt hij
bevestigd door GUALT, BOUDAAN, wiens fchriften hij ook na
deszelvs overlijden , ter persfe bezorgd heeft, 1 , et tweede Deel
daar van met een geleerde voorrede verrijkende ; zo as hij
'or mede ene geplaatst heeft voor den tweeden druk van ALARDYN , Meg ber Ceru1i;ati31jeib; behalven deze vindt men
enige Brieven van hem aan zijnen fchoonvader CoccEjus, en
?EntInoop ban TREN/EUS PHILALETHES , op be bp.ge/
ctrocceianenjI onber5oge en 113eber1egt • boos PHILALETHE —
F MASER. Ook is door hem zeer bevorderd, de nieuwe uitgave,
van de Critica Sacra van L. DE DIEU, gedrukt in 1693. Nog
is door hem uitgegeven ., met ene brede voorrede, MormIA,
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Epist. ad Galatas , iii 8vo. Na dode zijner cerfie huisvro-awe, die de oadfte dogter van den veimaarden CoccEjus was,
'bertrouwde hij met SARA KORSELLIS, die zig na zijn overlijden
in den egt begat, met Profesfor J. VAN DER WAAYEN. Ze2t
fchielijk en onverwagt oveeed ANSLAAR, den 14 julij 1694
te Velzen , 6r jaren oud zijnsie. Erse iijkiede over hem is gedaan, door HIERON. SIMONS VAN ALPHEN, over Hebr. XiIL
Zie ook,
vs. 7, 8., en gedrukt te 4;;;1-, 1694 ill 4t0.
154.
P. DE LA 4.0E, Geletterd Zeeland,
ANSLO (EORNELIS KLAASZ.) , geboren in 1592, en
overleden in 1646 ; was onder de Mennoniten bekend , als
een ijverig Leraar , waar van zijne menigvuldige fchriften
in de zwevende gerchillen , onder de Doopsgezinden van zijnen tijd, volkomen getufgenis dragen. H, SCHY,N,
Gefchied. der Mennoniten. III. D. bl. 88.
ANSLO (REINIER VAN) , door VONDEL, een Digter yam
fierlijke netheid gena.arnd , is te Ainftelgain in 1626, van
Doopsgezinde ouders geboren. Zijn varier was REYER KLAASZOON ANSLO, zoon van KLAAS KLAASZOON ANSLO, itigter van
Anslo's Hofje ; zijne moeder HESTER 'WILLEM RODENBURG,
die nit adelijken flamme gefproten was. De jonge ANs-Lo,
toonde, in den ouderdom van 23 jaren, veelligt op VONDELS
voorbeeld , ene neigiog tot den Roomfen Godsdienst, en
ondernam in 1649, elle reis naar Italie , daar hij zig oniti cat
20 jaren, en tot aan zijnen dood toe opgehouden heeft. De
Digter JOAN Six VAN CHANDELIER, lleeft hem te Rome gezien
en zelvs ook elders in Italie , vriendfchap met hem gehauden.
Hier beleed hij de Roomfe Jere opentlijk, en fchrecf riot
lang na zijne aankomst, enige larijnfe verzen op het Jubeljaar,
voor welken Pans INNOCENTIUS DE X , hem met enen gouden
gedenkpenning vereerde. Koningin KRISTINA van Zwedetz
die in dozen tijd haar verblijf te Rime hieldt, beTchonl:
ook met even gouden keten, in eikentenis van welk gechenk,
hij haar een nederduits lofdigt opdroeg, -welk in zijne
Daiwa te vinden is, en Papict km;
beet. Zijne ntar,
Clle
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teihratti 13Ati g)tebent / is het beroemdfte zijner Cedigteh ; 110
kwam in 't jaar 1646, het zofte zijnes ouderdoms, te Amflel.
dam in 't licht, en draagt nog verfcheiden' kenmerken van
afkerighei4 van de Room ,re lere. In zijn treurfpel de Pal
rijicbe ZEttifofc/ welk in 't jaar 1649 uitgegeven werdt, doch
vroeger gedigt was, befpeurt men ook nog gene neiging tot
het Roomfe geloof; die zig klaarst, na zijn vertrek naar
take openbaarde. LIij is op den ro meij 1669, to Perzgic
ene nude ftad aan den Tijber,, omtrent rz mijiert van Rome
in eon landichap van den zelvden naam, welk tot den Keikeliken ilaat behoort, ongehuwd overleden.
WAGEN.
Befchr. van
XILI. St. bl. 372.
ANTIQUUS (JOHANNES), Hiftorie- en Pourtraitfchilde?
Breda, is geboren te Groningai, den II oftober 1704. Tot
zijn zofte jaar, was hij op 't glasfchtHeren bij GERARD VAN
DER VEEN , Ci0C11 door dien zijn hoofd al geftadig over de fchilderkunst malende was, ging hij bij den. foberen Schilder BENHEIMIN, daar hij 's nagts braaf v,;.iwen vermorste. Na een jaar
daar met verdriet doorgebragt to hebben, beiieedde hij zig bij
den KLITIStiChiltier JAN ABEL WASSEN.3ERGH , in die zelvde ftad,
daar bij omtrent twee jai en bij leerde tekenen en fchilderen ;
doch vermits hid zijn =ester, die 4ig altijd opfloot, nimmer
zag fchilderen, wierdt hij mistroostig; hij ging dan 23 jaren
oud zijnde, uit Groningen , over Am./hid= naar Rouaan , en
verder naar Parijs, daar hij naar enige weken, met het merk:
waardigite te bezigtigen, doorbz agt, en door gebrek aan ken,
nis en midde l,en, wader over Braband te voet, naar Anfield=
keerde, daar hij enige maanden bij den Schilder GIMNICH de
konst oeffende. Doch, door relslust bezielt, ram hij voor,
met zijnen bioeder LAMBERTUS ANTIQUUS, naar E?; eland over
te fteken , naar bij toeval een fchip viyidende, dat naar Genua
was beftemd , befloot hij derwaarts r-et zijn bleeder de reize aan te nemen. Na een akkoord over kost en vrat gemaakt te hebben, Ptak het' fchip in zee; onze Schilder zien,
de, dat de Kapitein een kloek zeemarr was, die 'er wel uit2air,
te
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zag, en een kop als een Noordkaper hadt, verzogt eat hij kern
alogt uitFchilderen, de zeelnan wi ■ ligde zulks om de zeidzaambeid van 't geval in ; en cie knaap hadt nGa ,welijks twee, aal
p,ezeten, cf hij riep al 't fcheepsvolk bijeen, om dit wo g derfluk te zien . die volgens 1,unne fpreektiant, met een aanzienlijk veal ruwe zeemans woorden bevestigd, betuigden, nim.
mer beter c'elijkenis te hebben gez,en. Zulks baaide zo veel
genoegen aan den Kapitein , dat hij den Sdbildcr al het bedor?gene voor de gantfche leis fehonk, 't welk onze gasten
wonder wel te flade kwam, doordien zij zeer fobel van klin.,
ke-,de merit voorz i en waren. Na dat deze fchilderklugt tot
we l erzijds genoegen was af:Tiopen, ontflond 'er een ijsfelijken florin, die met zulk een woede holde, dat het zilte fchuim
vaartuig beurtelings zodanig deed rijzen en dalen , dat
water an lugt zi, i -chenen te veienigen, en als een afgrond
onder het fchip maakte; in dezen angfligen toefland, fleet
men vijftien etmalen , drijvende op GODS genade voort, zonder enig hemellicht te aanichouwen, na de benauwdfle doodsangften te hebben uitgeflaan, begon de wind te ftillen, en
de zee te bedaren , zo dat de Kapitein het geluk hadt, zijn
fchip, dat reeds negen voeten water hadt, gelukkig binnen de
haven van Kadix te fluren, tot grote vreugde van onze Schilders en h !one reisgeno ten. Hier enige dagen vertoeft hebbende , om de geledene fchade te herffellen , flak de Kapiteira
over naar rka, en verder naar Genua, claai onze Kunfte.
naars agt maanden doorbragten, met zo goed te fchildeien,
als in hun vermogen was; Genua verlatende, gingen zij aan
boord van een Tartaan , die naar Livorno flevende; bier out.
moeten zij een gantfche zwerm Geestelijken , waar onder een
Doniaikaner Monnik , die zien e, dat onze Schilder in den
Bi3bel las , op ene honende wijzc van dezelve fprak, het
welk door ANT,QUUS zo euvei wierdt opgenomen , dat hij de
Monnik dieigde over boord te werpen, dock welk gefchil door
tusichenkornst van anderen werdc gefust. Na a,t dagen in dit
fchip te heleben huisgehouden, waren zij door Ee'.11.1.ige tegen,-winden en itilte, nog geen zes men van Gemia gevorderd
I. D
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tam de Shipper bePoot, cen nabij gelegen haven in te
pen; onze Schilders de ongefladige zee en 't gezelfchap derGeesrelijken moede zijnde, flapten aan land, ten chide naar
FU:z te vwerene Door het Genuefche over don
do, vonden zij nabij eon oude fontein een vreesieliThe grotc
fang, Wiens gczigt hen zodanig ontilelde , dat zij bijna adornloos nee,rzonkpn l ,docil zij raaktcn met de fchrik vrij, doordien
het dicr agter de fontcin kroop, zonder hun enig iced te doen.
Te Fifa gekomei zijnd?., kreeg ooze Schilder work in avor
vioed, doordien vele lieden zijn konst gezien hcbbendc,
door hem lieten portraitteren , daar Hj vijf maanden 'Ledo
doorbragt. Van hier verie:Isde hij met zijoen broeder te veet
Ilaar Florence, en na drie maanden verbli.ff aldaar, flak hij over
may Livorno , daar Jilj voot. den Hollandlen Konful enige werken vervaarcligde; voorts naar _Florence te rug gekeerd zijnde,
hadt hij het geluk blj den Groot Hertog ingeleld te worden
die behagen in hem'kreeg, tot lid van zijne Akademie aanflelde , en hem een jaarlijl;s inkomen toelcide. Zes jaren
blast hij aan dit Hof door, daar hij vele vooiriame werken
heeft geichilderd, onder anderen, de Reuzen-flri:id, voor den,
Groot Hertog; ook fchilderde hij zijn portrait in 't grauw
voor den Signor GAEOURI Direkteur van die Akademie;
kopicerde hj Let onwaardeerlijk auk van Cicou, zijnde
iTeniging van STEPHANUS, waar aan Jiij tien Wekel1 bezig
was; onze Kunflenaar wierdt van een Edelman gevraagt, wat
hij voor dat flak eischte ? zijn antwoord was 'co dukaten;
kort daar ia werdt Let door zes rpannen weggehaald, zonder
dat hij 't immer wederzag, en men telde hem de zoo dukaten;
nog vele anderc wer.1= zijn aan dat Hof van hem te zien,
In zijn zesjarig verblijf te Florence, heel ooze ANTIQUUS
vier icizen naar Rome gedaan, de twee eeiften met wein:g
I'rugt , doch toen hij voor de derdemaal daar na toe ging, gal
hem de Baron STOSCH een thief van voorfchrijving mcde, nan
den Kardinaal ALEX.. ALBANI, ten einde zijn konst wort te
",-i.etten ; door de hefcherming die hij van deze Preiaat genoot,
p;e- aakte hij ocdig overal in kenr.ii, zelvs kcc hi daar door
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li r:111,9; t ,
liaisfv;lijke en andere paleirelL Op zekeien tiicl
bia,T,t hem c' e G a r ckrc , bemeester van den Pa y s in een van zijne
veitrel;ken , daar bzj on l -erwagt EENEDIKTI:S DL XIII, vondt
ziL-en ; zIkle vroez; hem og,-;Dblik1:_e!ijk men hi .) was,
en wat iiij daar kvi, am doer ? hij antwooidde bier op, een
liollander,, gekomen om al het me:kv,T aaidige te zien; waar
op Heiligheid zeide, lier is genoeg te zien , hem voorts
in &gen perfoon zijne Bibliotheec. tonende, die vorftelijk was.
Onze Schilder voorts van den Paus verlof bekomen hebbene.e, om alles te teker,en wat hij Wilde, geraaktc hij wel haast
in kennis mat de grootfle meesters, als MARCO BENAFIALI,
PIETRO BLANCI TREVIZANI, SEBASTIAAN CONCA

en ancieren;
ook wierdt hij door zonderlinge ganst wel dia in de Pausfelijke
en Franle Akademien ingelijft;
bra7,t ditrnaal te Rome derLien maanden door, b.;.1jverende zig met alle v;ijt, het roemivaaidigfie der tafeielen van RAFAEL URBTNO, MICHAEL ANGELO, CARATZEN, ell andere juwelen der kunst, die in 't
Vcitikaan en de Pausrelijke kapeile gevonJen werden, af te
tekenen; ook 'vergat hij het keurige Beitelwerk niet, maar
vervaardigde van ally; beeLlen , groepen en a-dere merkwaard:gheden, fchetzcn. Zijn vierde reis naar Rome , gefchiedde
over Napels , daar hij het genoegen bath, een bc.zoek bij den
groten SOLIMENA op destelvs buiten-paieis, aan den voet van
den Vefuvius , af te leggen, en daar een fchat, door de grijze
oudheid g;efpaarde konstftukken van allerleijen aart, op zijn gem
mak te begluren, en het voornaamfte daar van na te tekenen;
bier fchildeide hij ook het portrazt van Don CARLOS, coning
van Napels te paard, levensgrootte; nog was het bier, dat onze Schilder van den gullen gastheer , ongemeen veel vriend.
fchap genoot, en zijn hart lustig ophaalde met 't drinken van
den overheerlijken wijn, onder de benaming van lachrifrna
Christi behend; de ithatrUke en edelmoe~ige Sot IMENA
hem gaarnc enige bij zig houdezl, en bood horn ten (lien
erode eon veitrek in zijn paleis aan, dock hij floeg zulks
beleefdelijk af; en na den brandenden berg, zo veel in zijn
vermgen was, bezigtigd te hebben, nam
afftheid van
7:;";
T
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zijnen weldoener, en reisde dat fehone land door , 't welk
opgevuld is met heidenfe tempels , onderaardlche grotten en
andere zoldzaambeden, tot dat hij to Rone kwara, daar hij
liunaat veel heeft gefchilderd , en onciar andeten can uitmuntend auk, ongemeen fchooa van tekening en koloriet, verheeln,
Mende do zontvload. Na dat hij hier eon geruirtian tijd hadt
vertoefd, ontving hij can brief van Florence , di hem melde,
eat de Groot-Hertog gevaarlijk ziek was ; hij begaf zig hier
op teritond na die ftad, do‘.-.11 vondt hem reeds overi,c,len;
waarlijk een zwaar verlics voor alle beoeffe:iaars van laun.
ften en wetenfchappen; ja de beiligdommen aan Minerva ge,wijci, ottraerden op het horen van doze treurige mare; en
gem wonder ook ! nadica- zij door de, k3nstlievemi.e Voi ften
tilt het huis van COSMUS m IVLEDIGIS gefproten , als door zo
vele diamante zuilen , van oudsher zijn onderfc'-raag-t geworden , inzonderheid door den laatst geflorvenen Groot-Hertug,
van wiens gadeloze achting, voor al wat van konst en go
leertheid mag genoemd worden, geheel Europa vervuld is.
Ooze konilenaar ook niet weinig getroffen door dit zware
verlies, bleef nog enige tijd te Florence, en reisde vervolgens
te land over 1)ologne naar Venetien , en van bier, na cnigu
maanden te rug, over Padua, Mantua en Milaan, op Turin),
daar hij drie maanden lang, voor den Generaal SCHUILENBURM
en andere aanzienlijke liefhebbers , fchilderde. Turin, vaat.
wel zeggende, toog hij over het AlNsch gebergte, en reisde
door Savoijen naar 14-ankrijk ; eindelijk te Rouaan komende, was
tijn voornernen met een fchip dat naar Engeland zeilree lag,
naar dat grootfe eiland over te fteken, dan op aandrang van
enige Kodpliedpn te Rouaan, bleef hij daar nog enigen tijd ,
cm hun to fchilderen, en bier door wierdt de Engefe reize
ten eneninalen geftaakt. Dit afgedaan zijnde, vertrok hij met
jn broeder in een fmakfchip op Amlieldairs, en verder naar
Groningen; Ook was hij niet zo dra in zijne geboorteftad gekomen , of hij treeg vele portraiten en ftukken van voorname
iieren te fchilderen, doordien de mare van zijne bekweameid, hem redg lange was voornitgelopen. Qnder ardercn
wierdt
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hem door de Staten des Lands, een zolderftuk boven
de tuinkamer van 's Prinfen hof befleld, welk plafond koe,
pelswijze gelchikt, en uit vijf ftukken beftaande, door hem,
ill korten tijd wierdt volvoerd; de Stadhouder nam zo Wel
gcnoegen in dit werk, dat hij once Schild-er uttloRte, QflI Qp
een jaarlijkre wedde te Breda te komen wonen, ten eindd
aldaar door het aankweken van leerlingen de edele fchilderkonst in deze clad wederom te verlevendigen , en in Woet te
biengen; hij aanvaarde dit gunflig aanbod, heeft aldaar negen
jaren gewoond , verfcheidene leerlingen nangekweekt ea
vele grote werken op het kasteel te Breda en elders vervaar,,
digd; als onder anderen fchilderde hij in de flaapkamer van
de Prins boven de deur , MARS , wordende door de drie 12e,
valligheden ontkleel; een ftuk zo fehoon en kragtig uitgevoerd,
dat alle konstkenners het met ene bijzondere hoog-achtin&
befchouwen ; nog in de audientiezaal van het zelvde
een fchilde;.ftuk veibeeldende MARTIUS CORTOLANUS en SciPIO AFRICANUS ; voorts te Middetburg in Zeeland voor den
Konstbeminnaar LAINDSHEER een zolerfluk 18 voet groot4
verbeeldende den berg Farms met Arou.o en de negen Zanggodinnen , meer dan levensgrootte 't gene hij ongemeen
kragtig en uitvoerig in den korten tijd van 21 dagen heeft go,
fchilderd; ook rnaalde hij in 1747 voor den Heer SICHTERW7
in zijn pragtig huis aan de osfemarkt te Groningen, een
font in de grote zaal, 25 voet vierkant, verbeeldende de
goding van IENEAS.
Onze ANTIRUUS, die zig onophoudelijk beijverde, om hoe
langs hoe meer, ware zulks mooglijk, bet toppunt van dc
volmaaktheid der konst te beleiken zolide bet zekerlijk zeer
verie daar in gebragt hebben, hadt de dood die onvermijdelijke hinderpaal, dat 'er niets volmaakt op dit onderaardir.
gevonden wordt, hem Oaar. niet in verhincleid; hj filed in
't laatst van' 1750, na dat hij pas den ouderdom van 4 j4ler,
J. VAN COOL, Nieuwe Schouvinirg. 1.1.
bereikt halt.
ellZ.
Ji bl. 307.
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nal=
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fear zijne geboorteplaats, de ftad van die naam in Zeeland , z-41,
het eerfte leve,:slicht den 3 meij 1647 ; en is gefproten uit ge.
Tinge doch eerlijke odders, A.NTONI JANSZ. en IVIAGDALENA
STEENAERTs, van de Doopsgezinde geloofsbelijclen:s. Het jongetje was pas vier jaren oud , toen hij met zijn' ouders Lear
Anfleldain vertrok, dear hij verder is opgekv,-e-ekt. In den
ouderdom van agt of negen jaren , beftelde hem zijnen vacler op
de latijnfche fchool, onder toezigt van den vermaarden
dginfchen Rector ADRIANUS JUNIUS, en waar hij ook op bijzondere uren het onderwijs van jAcoBus CoccEjus , eertijds Conreftor te Haarlem Unt y ing. Deze loopbaan niet zonder Id ten
einde geient zijnde, genoot hij het onderwijs van den tiitne.
menden Wiskonflenaar ABRAHAM DE GRAEF , die hem de boeken van EUKLIDES ultleide. Deze en andel e hidpmiddelen
bragten niet weinig toe, om zijn venuft op te fcherpen, en
aan ziji en geest vorderingen te doen mai,.e bn, die inzonderheid
met ene zugt tot poezij was ontvorkt, weike hem van zijnen
vader was aangedrft, die fchoon met geletterd, egter een fnedig veritand bezat, en een viij go -d rijnyje digtte. Der latijnfche teal magtig geworden, kreeg hij lust om dear in de Digtkunst, op 't (poor van andere en n;e:dwere puikfchiljvers te
betragten , wear in hij ook geen ongeltAkige beginzels liet
zien ; doch cle aangrocijende rocm van den groten VONDEL
en de naam door den Bidder noon' reeds vroegtijdiger ber
-hald,vernizjnelkhid,zm
tot zijne moedertaal oveihellen. Zig bier dan toe bepalende,
maakte hij een aanvang met enige vertaiingen uit OVIDIUS,
SILIUS ITALICLS HORATIUS en anderen ; doch de zugt om lets
groots te ondernemen, deedt hem een toneelftuk op 't touw
zetten, waar toe de beroerten en itaatswisfelingen in China
-voorgevallen, hem floffe verfchafte , en Welk treurfpel onder
de naam van TRAZIL , of oberzompetb Cbini t hij met een on.
fpoed afwerkte. TerwijI hij bier merle bozig
was , kwam VONDEL, die made een Chinees fluk ZUNGIV genaauid antler handcn liadt, hem can bezuek geven ; las zijo
Pni:, ea vrog he.n of hij ook voornemciis was het tedic:;;:i.,1
3"
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arukken; ANTONIDEs dit met neen beantwoord hebbende,
zeide VONDEL dat 'er veel fchoons in was , en verzogt tot bevestiging van zijn gezegde, 'er iets nit te mogen ontlenen, OM.
in het zijne te lasfen. Deze verpligtende hãnetlwijze, vuur-.
de de dig . -lost van ANTONIDES aan, en men zag van tijd tot tijd
voortreffe l ij':_e itakken van hem te vcorfchijn komen, waac
onder uitarantte Zcliona v.zai baribi in 't jaar 1667 gedigt; en
tauwlijks zag dit bet licht, of de Kunstkenners verzetteden
2ig over; ja VONDEL zeiv' zeide 'er van : het is zo fchoon &It
Niet lang bier na nan
2k 'er mj:zen 72 azn l y e! onder zetten
onder handen 1Tt voornaamile alter zijne overige werken,
bra,,-,,t het gellikkig ten einde
bedoele den
het jaar 1671 , toen hi3 nauwlijks 24 jaren bereikt hadt.
ituk ontving de tce;uieling van al wat kunst verflond, en t:ok
behalven de achW:g van verfcheidene andere aanzienlijke
den, bijzondcrlijk tot zig de gunst van DIEDERIIC BUISEPO;
deer van Heeraertsheiningen , en deze-was ook het
AINTONIDES, tot deez' tijd toe aan cen Apothekers winkel Ver'
bonden, waar toe zijne oudeis hem opbragten, gelegenhe:fi
kreeg, zig daar van te ontilaan , en zig naar Utrechts Hogefchool. te begeven , daar hij vlijtig.gedurende enigen ti]d
deerde, onder de ervarene Hoogleraren JOAN. GEORG. GRiEV1U,,
en den zo groten naam in de Geneeskunde gemaakt hebbendy
HENRIK VAN SOLINCEN, zo dat hij met lof in 1673 tot .7.11e.1..
Doktor werdt ingelijft, na alvorens ingevolge het gebreik ene
t:)000/ verdedigd
disfertat:c octi te tqactijiive bail
hebben, welbe lettervrugt, gelijk ook te voren zijnen Zra3i1
enIrecrit/ VONDEL met een lofdigt vereerde. Ongemeen
vlug was hij om ex ternpore , of op {halide voet, een digtftuk
te vervaardigen ; hier van gaf hij onder anderen een bewijss,
in bet cl t gten van hat zo bakende graffchrift op den Zeekapttein DE HAZE gefneuveld in can gevegt tusfchen de Enge.fn
en_Hollandcrs , en 't welk, zo geestig door den zonderlingen
BERommus , enkel op het horen lezen daar van, in z,)e..vloei:i ende latijnfe en gliel:-.fe vaarfen wierdt overgebragt.
T4
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De gemelcle Heer BUISERO , de edelinoedige vriend en MEr
onzen ANTONMES , kreeg kort hier na zitting wegens Zeeland, als lid in het Admiraliteits Kollegie op de Maze,
en daar door ge!egenheid, zijnen gunfteling met ene goede
winstgeveLide post aidaar in de Sec etarije te begiftigen , benevens
toezegging van groter voordelen, zo dra z ;(g. de .gelegenheid
daar toe mogr, aanbiden. Dit ftelde hem in flaat een gezin
te kunnen onderhouden, en hij nam tot huisviouwe de bevallige SUSANNA BORREMANS , die ingevolge het getuigenis
van BOOGSTRAATEN , een alter riendelzjkst MellSCh was en zoet
op toe:j. I e bruiloft we:dt gehou,,en in 1678, en van verfcheiden Digteien met zegenwen,en en blijie gezangen vereerd.
Gedurende zijn verblijf te Amfielciam was hij ook geweest
lid van het Kunstgenoodchap Nil rolentibus ar, , zzum, van weik
hij zig egter daar na, door enig ongenoegen affcheidde, alwaar hij mede deel halt aan het vei talen en berijmen van de
Tteurfpelen AGRIPPA Of be ii / en ORöNDATES
en STATIRA , en aan het opflelyn des Blijfpels [jet Nordin-0
benevens enige andere ftuklien. Na zijn trouwen
kwam 'er weijg meer van hem te voorfchijn, intusfen verlangde een jecler even gretig, dat hij zijne belofLe, in de voorreie van zijnen Wirt= gedaan, zoo geftand doen en een
vverk van ftigtelijke ernsthaftigheid in 't licht geven, namelijk
pet Ictlen ban ben 5ipogtel PAuLus, 't welk hij voor hadt in
heldendigt te beichiijven, en op de wijze van VIRGILTUS zijno
Eneade in XII boeken te verdelen; maar hij wiercit hier door
de dood in veihinderd; doordien hij in 1684 van ene borstkwale werdt aangetast, die hem den 18 feptember van dat
=iv& jaar in het best van zijn leven, in 't graf fleepte, zijnde flcgts 37 jaien, 4 maanden en 13 dagen oud. Dit finertelijk over lijden voor de Konstminnaars, weidt met ene menigte
lijkzangen van de beroemdfte Digiers van dien tijd veieerd.
Van aart was onze Digter vrolijk, hens en minzaam in
tie dagelijkie verizering; klaar en Peffelijk in 't voeren zijncr
redeuen; voorts met eon firk geheagen begaafd, 't 'gene horn
CENAs van
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inzonderheid wel te made kwam, in het te pas brengen van
gebeurtenisfen , larg te voren gelezen of gehoord.
Zie
ook P. DE LA RUE, Gelet.erd Zeeland , bl. 231.
ANTONIDES (MEINARDUS) , Predikant in de gecombi.
neer,le gemeentens van Ondenvierum en Westerdijxhorn in Groingerland , geboi en te Westenviftwert den 2 december x 705,, hadt
tot vader THEODORUS ANTONIDES Predikant te Westerwijtwert
en Menkeweer,, en tot moeder ELISABETH MAGDALENA DE WALRica, uit een aanzienlijk geflagt hervoortgekomen. MEINARDUS
zijnen vader vroegtijdig verlaren hebbencle, begaf zig met zijne moeder in 1716 ter woon naar Uithuyen ; en van daar naar
Groningen, alwaar hij de klasfika'e fchylen met lof doorgelo:k
pen zijncle, inzonderheid zijne Godgeleercia kundigheden heeft
opgelegd , door het onderwijs van de Hoogleraren 0. VERBRUGGE en A. DRIESSEN zo dat hij op den 23 feptember 1726 met
toejuiching wegens zijne bekwaamheid, door de Klasfisbroederen van Middelfium tot Proponent wierdt aangenomen; ook
&mit hij niet lang ledig aan de markt, de Heer JAN LEwE
'W ANN MIDDELSTUM als Collator, bei iep hem in de gecombineerde gemeeiitens van Onderwierum en Westerdifrlorn, wordende
op den 17 oflober van dat zelvde jaar, in zijnen dienst bevestigd.
Terwijt ANTONIDES bezig was met alle getrotwheid in den
wringaard des Heren te werken, trad tdj in 1736 in den egt
diet KATRINA Busz, dotter van GERHARD Busz, in levee
Predikant eerst te Uitwierde en naderhand te Stitswert , en AN.
NA VAN GIFF,EN ; met wale bedgenote hij een gewensten *egt
van ruim 32 jaren heeft doorgebragt, wordende deze verbindtenisfe gezegend met driQ zonen en een gelijk getal dogtors,
van welke kinderen v,er in hunne tedere jeugd zijn overleden,
doch twee zonen nog bij het levee van hunnen vader, Predikant zijn geworden , de oudfte GERHARD Busz ANTONIDES in de
gemeenters van ziji-en grootvader te Westerwiftwert en Menkeveer, en de jongfle THEODORUS HENDRIK ANTONIDES to Eske-

himin Oostfriesland.
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Lciaar zijne
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dierbard KATRYN op den 13 augustus 1773 , en hij zelve over
iced na ere bedlegering van vier weken, den 27 augustus
1776 , in den ouderdom van 7o jaren en bijkars 9 maandene
iVIEINARDUS heat het getuigenis dat hij gezegend was met ttL,
ilemende zie!svermogens, bezittende een vlug verftand, nauw
kecuig olrdeel, en voortrefFelijk goed geheugen, vcornamelijk
in het J3ljbelwoord, 't welk ook blijkt, nit zijn week act tct
Igitrn ban JESUS CHRISTUS, tC
onit-tcrn in x 73 i11 4ta.
geb/Lirit
Boekz., 1776. L bl. 735-745.

ANTONIDES (THEODORUS), Predikant in de'gecombiteerde gemeentens van Westerwijtivert en Menkeweer ; i drieinalen getrouwd geweest; als in de eerile plaats met ALETTA
SNIP , die hem een meisje heeft ter wereld gebragt, doch kort
na haar moeder overleden; de tweede was, GISELINA &ANSSEN , wear tit twee zoons en vier dogters zijn voortge'proten,
de ene Joon Vroeg overleden, doch de jongite, ANTHONY , is
als Predikatt t _Adel geflorven; bij de derde vrouw
SETH MAGDALENA DE WALRICH weduwe van Dr. METTINGH,
verwekte hij drie kindthen, waar van de ene zoon MEINARhier boven is befchreven. Onze PETRUS ging de weg
van alle vleeiche in januarij 1715, zijne laatfle vrouw weduwe la:ende. Hij heeft de roem gehad van een braaf, geleerd
en vlijtig arbeidzaarn man geweest te zijn, trouwens dit laafte
blijkt ten vollen nit de menigvuldige boeken dien hij hceft
gefchreven en door den druk gemeen gemaakt, beflaande zes
lijvige quartinen; men kan de optelling daar van vinden , in
het Araaniregister van Al3COUDE druk van 1773. bl. 18.
Boekz., 1776. b. bL 135, 136,
ANTONIE (JONICER), is Kapitein ter zee geweest, een
man die met een zwarte koole in 's lands geclaiedenisien flaat
getekend. Hij Noerde in 1635 het bevel over een vloot
pen , ter befcherming van de liaringbuifen, tegens de kart:xijen die de Duinkerkers uitceffenden , in zee gelopen. JONKEtt
ANTONIE werdt door dezelven zijn fteng, of zo andthen
nit
zig de vicot 1
cn zin mast afgef:thoten; wear op
1,Lis
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huis begaf; hier door ontzonk de overigen de moal, en ver.
fcheidene Bunn -tverden door de apers buit gemaakt; dit
wierdt in het vad2i land zo hoog genomen , dat ANTONIE op
bevel van de Admiraliteit van Amfteliam benevens de all e:e
Beyelhebbers in hegtenis ge-aakte 1; en in 1636 door over
bun aarigeflelde gede'eeide Rec ters gevonnist; joNuR ANTONLE, het zwaarite., orn dat hij de vlagge hadt gevoerd, inhabil ve;.?,Iaar e;--, tot een 25 jarige gevangenis verwezen.
-Kronfjk , fol. 391. AITZEMA Zake7t van
Go LJD'OEV5:N,
Staa: 6'3 Oc,ri. IL D. bi. 35o.
AN F( Nil (JACOBUS), of JAC013 ANTONISZ., geboten te 111;ddelburg in Zeeland, is geweest Hooglepar in het
recht, Zanger der Kerke van St. Gudula te .Drusfe Z
en Ge:ieraat Vikaris van HENDRIK DE BERGF.S Bisfchop van
Kamergk. Hij heeft gefchieven : de PnEcelleiztia potestatis Imperatorii. Antw. 1502. & Ron. 1503. 4ta. De grote 1:RASMUS
geeft een uitmuntend getufgenis wegens den inhoud van dit
Bock, in enen brief aan onzen jAcoms gelchreven. ,Hij rcemt
&jar in zijn levendig vernuft, in zulk een ver gevorderden onderdom, zijne onvermoeide naarftigheil bij 't genot van den
overvloed der tijdelijke goederen, zijnen waakzainen gest te
midden zo veel bewinds; ,en eindelijk, in zijn kort en bijna
ter locps opgefteld werkje, zijne verfcheidene proeven in veei.
vuldige takken van geleertheld en kennis in ale delen wax
bekle de Rechten , ook der Godgeleerdheid, der Gefchiedenisfen , en van de meeste zo cude als hedendaagfe Schrijvers.
VALER. ANDR. BiNioth. Beig. pag.
D. ERASAII,
Epstol. lib. XI. E.pist. 26.
ANTONIO (VAN), is een Konterfeitfchilder geweest, die
vrij fraaij fc'diderde en buftengemeen wel kopieerde. Hij heeft
dat beicemd ftukje van C0RREGGIO nageichilderd, met welke
kopij, de Kapellaan van den gewezen Herzog van Beijeren, den
Rottertia:ifclien JAQUES MEYER , zo t)riestei lijk cell rad vor de
oven draaide, en meesterlijk bedroog.
LeveA
der
, IV. P. hi. 5 ,

Soo ANTONIS. (ADrdAAN) ANTONISZOCflls (KORN%)
ANTONIS (ADRIAAN) , is nit alleen beroeind geweest;
orn dat; hij met veel lof in 1588 de Burgemeesteriijke waardigheid te AbkIna rir bekleedde; maar nog meer, doordien aan hem,
ber.evens andere vomftanders der edele vii.jheid, de bewaring
der kdsten van Noordholiand , door WILLEM DEN I. wierdt toevertrouwd. 't Geen nog bovenal zijnen ,naam onfterflijk heeft
zemaakt , was zijne ervarendheid in de Krijgsbouwkunde, heb.
ber.v:,e hij in 1593, het beftier over den aanleg der nieuwe
vestingwerken to Enkhzdzen , met veel roem ten uitvoer gebragt. - G. BRANDT tn S. CENTEN Befchr. van Enkh. ,
1. D. W.. 25o. 261.
ANTONISZOON (KORNELIS) , of RORNELIS
NISSE , gelijk hi) zijn naam ook fchijnt gefchre iyen te hebben;
een AnzfieLlammer van geboorte , was een aanzienlijk man, en
is in de jaren 1544, 1546, 1548 eta 1550, tot Schepen, en
in 1547, tot Raad veikoren. Het fchilderen was zijne profesfie, en zulks deedt hij meesterlijk. Van hem hangt nog ene
aTheelding van 4mileldan4 op de Thefaurie, verbeeldcnde de
Clad in dien Hand als het zig vertoonde in zijne eerfie bemuring , die in 't jaar 1482 begonnen werdt ; zij is in 1536 geichilJerd, en maalt de gebonwen en huizen in derzelver
tuyAke geftalte. De Digter JAN Vos, maakte daar op den
regelen :

Bier beurt ig Anfteldaih, vol hoop, it brakke veen.
Zo wordt een Visfchers buurt de liven aller zeen.
Op zulk een grondren weet het Land zijn flaat te zetton.
Men bloeit door koopmazzfchap , men lefft door wijze wetten.
Deze zelvde afbeelding, heeft hij naderhand in 12 bladen in
boutfnede uitgegeven; en de lieer WAGENAAR betuigd , zig
daar dikwils van bediend te bebben, in bet ophelderen van
de abode gelegenheid en gedaante dier fcad, zijnde hem tot
bier toe geen ouder egte afbeelding van dezelve voorgekomen. Voorts zijn 'er van dezen Schilder,, nog enige °tide
Schutters itukken voor handen, en onder anderen, een, met
17 Schutters aan ene tafel, hangende in den gang voor de
1;!ci-
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)4 Ieine Itriksraadskamer; bet is in '533 gefchilderd, en wordt
in 't gemeen de Braspei;nings Maakljd genaamd. WAGER.,
Befchr. iyan Aing. I. St. bl. 6o. XI. St. bi. 230.
APHERMANUS (PETRUS) , een Gelclersman, geboren t9
Wageningen, in de ftadsregisters van All,:geldam, PIETER VAN
APIIF.RT genoemd, werdt op den 3o januarij 1556 tot OnLrIteEtor der latijnfche fcholen van genocmde clad aargefield.
heeft ene zeer korte bcfchrijving van Angeldam in 't ;kilt
gegeven , beilaande uit 116 latijnfe versrep, welke in 156o
te Aitw. in zijne Epig;tammat. zijn gedrukt; en dewijl
dit werkje buitengemeen zeidzaam is, delen wj aan onze lezers , den korten inhoud van zijne
eldamfe befchrijving
mede. Eerst roemt hij in dezqlve, den uitgebreiden hoophandel der ingezetenen naar Oosten en Westen , en ein allerhande
waren, wonder weiken hij ook de fpecerijen telt, die egter toen
niet nit de keen , rnaar van Venet:e of uit Portugal , herwaarts
gevoerd werden. Ook fpreekt hij bijzonderlijk van den haildel in usitheems bier, en telt 'er zes foorten van op, IL-tizthurger , Bremer, Lubekker,, &gels , Rostokker en Dantzter. Daar na
verheft hij, de lustige wandelwegen langs de clads muren, van
waar men de grcene weiden en zeilende kielen berchouwen
kon. Dan gaat hij over tot de pragtige gebouwen, roemende
boven al de Nieuwe Kerk , bij vvelke zijne fchool gefiigt was.
De wijsheid en voorzigtigheid der Regeringe, wordt vervolgens van hem geprezen, en ten bewijze daar van, ge,lenkt
hij aan hare zorg voor de gemeente, bij gelegenheid van de
duurte des jaars 1557. Hij vergeet 'ook niet de Geestelijken,
Ire prijzen. Hij begroot de kloosters op 20. Wijders gcwaagt
hij van de gasthuizen en van het weeshuis, en roemt ter dezer gelegenheid, de barmhartigheid der Anfieldanrneren , om.trent alierlei behoeftigen. Hi) befchrijft de ingezetenen, als
fchoon, groot en flerk; hi) roemt hunne vreedzaamheld en
eendragt, en befluit met cen kort begrip van de Scinitters-Doe.
len en jaarlijkfe Doelen-feesten: Ook heeft hij nog verfcheiiene fchoolboekjes in 't latijn uitgegeven.
J. F. For.,
Evs
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Belg. p. 95I. WAGE., BYChr. l'aq A nfieltlaig,
PENS,
1. St. Vomr. bi. xi'.
APOLLONIUS (WILLEM) , g,r, eboortig te reere in 746elarld ,
ciaar zijn vader Burgerneesxr gel,vcest is, Wei-it in 1627 Piedikant te,St. Anne ter Mit!den, van waar hij in 1631 ber,-,eper/
wierdt naar Middeiburg , en aidaar na het vertre, van den vermaarden ALEXANDER MORUS , in deszelvs plaatze tot Hoogkraal- in het Gijmnarium wierdt aangefteld. Ilij ilierf in 1657,
en liCCFC erchreven : yus IVIajefiatis circa Sacra &c.
1642. II. Tom. in 8,VO. Grallopteus deteaus &c. M. 1646. 8-.c.
Disputationes Theologicx de Lege Del &c.
1655.

Zractaat ban ectlige bij50iibete bcticbcrt bcr
t113. Arlilitnai4 1652. 12°. OilCr n 6liatirk4,117. iitr. 1652. 12°,
B. HuNNIus , Zeeuiviche Buile bl. 67. P. DE LA, RUE,
Gelett. Zeeland, bl. 14a.
APOSTOOL (SAMUEL) , geboren in maart T633 , en
Lc oar onder de Mennon'ten te Amt7eldam, geraai.-tc in t-e
g,en twist met zijnen ambtgcnoot GALENUS ABRAHAMS , welke
twist eindclijk zo hoog liep , dat 'er else fcheuring clGor in de,
geuleente wierdt veroirzaakt. Zie ABRAHAMS (GALENUS).
APPEL (JAKOB) , Konstichilder, geboren to Ainfieldzn,
den 29 november 163c, is geil)rwen nit een braaf bin net gefagt; van kinr3sbeer af. halt hij veel geneigthei-d tot tekenen,
ook manne 'es en beesties me, de fchaar in po lder te knippen;
welke kiidei TiJe cunstdiift, in plaats van e verriat:wen, met
zijnc opluikende jeogd hoe fangs hoe me2r 't welic„
ziire oucie-s bewoog, :en em'e ecu ieg-elmatge bt,;Teling aan
die geesti&,Y e natuurdiift te voegen`, hem aan ke zo g van TrITOTHEUS DE GRAEF, een wakker landrciiapichilder, on te vettrouwen hij wien hij gedluende twee ja , em,de gro!ni.,,,
'er
tekenkunst geleert hebbende, zulke dco ikandu !i.11-01-1 van
vernuft en vordering gaf, dat hij hem den oAt,altfchilder awn:, VAN DER PLAAS aanbevai, d ie oi),,,--;.! i k PRET. nag
twee jaren fret lekenen, inzonderheid naafi bet kunstwerk van.
TEAP

APPEL.

(JA:RO,B)

dcnrclien hijvermerkte, dat de rieiging van zijnen
leerling, daar 't rneest toe overhelde. Door deze oefrening
vrierdt hij zo bekwaam, dat hij dilIwerf met den zofm van
zinen rneester, die ene warme genegentheid voor hem hadt
cpgevat, naar buiten wandelde, om fiaaije gezigten, land.
fchappen met beesten , en al wat maar fchilderagtig was , af
te tekenen ; vervolgens zette hem zijn meester op zijn veer.
tiende jaar aan 't fchildelen van beelden en becstjes , gevende
hem teffens nuttige lesfen , ten aanzien van derzelver fchik.
king en ordonnantie ; doch hoe vernuftig en wel uitvoerende hij in die te fchilderen was, konde hij egter met de agtergronden en 't verdcr bijwerk niet te regt kcinen. Na dat hij
(Ins enige flukjes ten halve gefchilderd haR, viel VAN DER
pr..,,,,As ill ene flaapzfekte ; in die toelland genoegzaaih drie
vden lang fprakeloos plc:gen hebbende , vondt men goed,
den jongen APPEL met enige ftukjes voor zijn bed te bren.
gen , zig houdende of hij om onderwijs kwam vragen; za dranu hoorde de kranke de Item van zijnen leening niet, of hij
deesi moeite om te fpreken, en be:erde in zo verre, dat hij
uit orgemene achthig voor APPELS leergierigheid, zo dikwerf
hij hem zag, zijn -Lifter-az best dccdc, om hem v.-. onderwijzen. Na zijne volkomene beraelling, vertoonde hem ooze
j,-)Lige kunftenaar vei fcheidene ftukies met beelden en beestjeq
bier en daar befchilderd, doch zonder agterwerk ; zo als VAN
DER PLAAS d:e zag, bevielen ze hem zo wel, dat hij die aan
den Landfchapfchilder ALBERT MYRING liet zien, met verzoek
om 'or in APPELS tegenswoordigheid, landfchapjes agter te fchil,deren ; waar toe deze geredelijk bewilligde, en in 't bijwezen van APPEL terifond aan 't werk trok, die altijd agter 1-cm
flond, bin zijne manier en liandeling te begluien, die hem
zo v,-cl bey :el , en zijnen konstijver dermate voor dat cleel
der konst opwakkcrde, dat hij benevens het portraitfchilderen,
het landfchapfchilderen teffens lcerde. Na zig dos bij VAN
DER PLAAS naarftig en loffelijk geoeffend te hebben , Heide
hiij zijnen meester vaarwel, en ging vervolgens de'volmaakte
hatuur befluderen; ten dien einde, ging hij bij enige van zijn
ou
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ouders goede vrienden, buiten Haarlem, op het zogenaamcIS
Kraijenest woven , en vondt daar ene fchone gelegenheid, oat
zijn warme drift voor het landfc.hilderen, naar het !even den
vrijen teugel te vieren; waar in hij ook zo gelukk:g flaagde,
dat hij op zijn i8de jaar al een bekwaarn meester was, en
na twee jaren verblijfs aldaar, een binnerlands re:sje mar
den Haag en elders deedt, wor ende inmiddels bier en daar
te weik gefteld, en kriTende veel te doers. 'Pe midden der
bezigheid in het uitoeffenen van zijnen konst op veriche:dene plaatzen, wiercit hij van zijne oudeis te huis ontboden
en vondt in Amfteldam, terftond gunflige MECENATEN, onder
welke de Heel CLIFFORT geen der minflen was; die hem , zo
voor zig zelv', als anderen, veel geiegenheld tot konstbezigheden verfchatle, en overal den liefhebberen zijn konstl,
werk aanprees.
ltim 21 jaren bereikt hebbende, begaf hij zig in 't huwelijk , en ging enigen tijd caar na te Saandam wonen ; daar hij
nauwelijks gezeten zijnde; of hij kreeg een menic,,te poi traiten ,
biflorien en landfchappen te fchildelen, zo voor de aanzienHelen dier plaatze , als van de omliggende fleden.
Daaromftreeks, al wat voedzel aan zijn konstpenfeel in Brie
jaren tijds gaf, hebbende afgegraast, trok hij weer naar Amfleldam , en zette een fchilderswinkel op, met ailed lei foort
van konstwaar, die tot fief aa2 van huizen en tuinen veel gebruikt wdrdt. Tot het fchilderen eerzelve balt hij lieden aan
de hand, onder anderen zelvs ere- zoom van den groten LAIRESSE die dit werk fix verffondt, en veel jaren zijn befiaan
mede gewonnen heeft. (_)/de;tusfchen hadt hij zijre handen
ook vol wells , met het fchilderen van zal en , kamers in 't
rand, zo l der-, deur- en ichoorfteenftukken, ftofferende dezelve
met hillarien, landfchappen, grauwe beelden , en al waar
maar de zinlijkheid der aanbeffeders op viel , van welk konstwerk vele nog in wezen ;ijnde bewiizen, in vei fcheidene
voornami: huizen te te zien zijn. Dus 20 ja: en
met 'er woon in deze konstbezigheden op de hoogfiraat hebbende dooigebragt, verplaatite hij zig op den vijgendar n, daar
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een groot aantal fchone flukken, vooraanzienlijke lieden
heft gefehilderd, waar van men onder velen ce proeven kan
zien, op de overheerlijke buitelipa.ats Meerenberg , gelegen
LDiJ Haarlem.

Na dat onze Konftenaar 7o jaren hadt berelt , ftieyf hij op
bet alleronverwagtst, want den vorigen avond, bu=iten fchijn
van enige zickte, Haar gewoonte op ene matige wijze gegeten.
en gedronken hebbende , wierdt hij des morgens van den 7
Ineij 1751, dood in zijn bedde gevonden.
Van verfcheiden kinderefi , die hij nit zijn huwelijk verwekt
heeft nagelaten, is een' zoon even als zijn vader JAKOB genaamd , die ook in aloe opzigten , naar hem aartte, want nog
flegts een kleine jonge zijnde , bekrabde hij vloeren en wanden met allerlei voorwerpen, en wel zo geestig voor die kinds,
held, dat het aan een ieder tot verwondering verilrekte. Op
zijn 'ode jaar ter fchole befteld zijnde, om al dat gene te
wat tot een goede opvoeding vereist wordt, was
niet min werkzaam, al het papier dat hij magtig kon worden,
met beeldjes en beestjes te bekladden. Dit fpelende leren,
maakte hem in drie jaren, die hij daar was, zo bekwaam, dat
zijn meester aan zijne ouders verzogt, den jongen APPEL 'daar
te laten , om zijne medefcholieren in de tekenkonst te onder.
wijzen; doch zi,j'weigerden zulks , tot groot genoegen van haxen zoon; die ilegts maar verlangde, om onder het beflier
van zijnen vader, zijne vurige,konstdrift den ruimen teugel te
vieren; gelijk hij vervolgens deedt, zettende met de ijverigfle
naarfligheid zijne fludie voort, met dat gewenst gevoig, dat
hij niet alleen zijnen vader op het edel konstfpoor kloek en
rustig na,ftreefde , met hem in alles de behulpzaine hand te
bieden, maar zelvs wel dra in flact geraakte, cm grote werken te ondernemen, en die niet minder als zijn vader, tot
te voeien, Indien de.,
genoegen der aanbefteders loffelijk
Konflenaar nog leeft, heeft hij than q den ouderdom van
78 jaren bereikt, doordien in 1719 is geboren.
v. GooL, Nederl. Srhilders. IL D. bi. 158. enz,
I. DEBT,*

4o1 APPELMAN, (BALTH. SIM.) ARCERIUS. (JOH.)
APPELMAN (BALTHASAR SIMONSZ.) , een ijverig
Voorflander der Vrijheid, is Schepen te Amfleldam geweest in
1578, 1582, 1584, 1586 en 1588, vervolgens is hij tot
ariemalen toe tot Burgemeester van die Clad verkoren.
APPELMAN (BARENT) , geboren in 's Hage 164a, is
een braaf Schilder geweest in landfchappen en Italiaanfche
gOzigten. Hij heeft veel contrefeitzels van DE BAAN gefloffeert met landfchappen ; en worth inzonderheid geroemd , door
de fchone ftukken die hij in de grow zaal op Zoestdijk ge•
fchilderd heeft. Hij flied 46 jaren oud zijnde, izl 1686.
ILUBRAKEN, Leven der Schilders , III. D. bl. 161.
APPELMAN (HUIBERT SIMONSZ.), was een van de
genen, w i er namen men gemeld vindt, in het vonnis van
banilisfement en verbeurdverklaring uitgefproken door den
Hertog VAN ALVA den 6 junij 1569, om redo-) : ,, (fat hij in
„ zijn huffs te Amfieldam, Leimelijke vergaderingen, predika.
„ tien dor Mennoniten, en het nagtmaal naar hare wijze ge.
houden hadt.
J. MARCUS, Sent. Tam ALVA. b1.197.
APPELMAN (JAN), Burgemeester van Amfieldam, wierdt
In 1672 als Raad van die clad aangefteld, vervolgens verfcheidene males tot Schepen, en voor de eerftemaal als Burgemeester in 1688. Hij was fomtijds een tegenftrever van WIL•
LEM DEN III, die hem om die reden , ook Diet best koste
zetten, en in 't geheel niet vertrouwde, die ook niet Wilde, dat hij in 't geheim zoude zijn ten aanzien van zijnen
voorgenomenen togt naar Engeland. De opgeraapte befehuldiging van zekeren JAN HoL tegens hem, als of hij zig in een
ongeoirloofden handel met Frankrijk zou hebben ingelaten , is
ongegrond bevonden en ene verfoeijelij:le lastertaal te zijn. Hij
is geftorven den 27 december 1694. WAGEN., Befchr.
Tan "hill. VI. St. bi. 143. 172. 173.
ARCERIUS (JOHANNES), Profecfor in de Griekfe taal
te Franeker, werdt geboren te Noordhoorn in de Ommelanden it
ziinde zijne ouders e6Ilijke en welgczetene landlieden.
Reeds
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Reeds vroegtijdig leide onze JOHANNES zig op de wetencchap.
pen toe , en krecg finaak in den gezuiverden godsdienst. In 1568
vindt men hem gemeld als Reftor der latijnfe fchole te Francer, van waar hij , om de vervolgingen van den Bisfchop CUNE•
RUS PETRI te ontgaan, in 1572 de wijk naar Haarlem nam,
onthoudende zig naderhand te Delft, en vervolgens te Embden.
in 1576 werdt hij Predikant te Enkhuizen; maar die clad toen
geen twee leraars kunnende onderhouden, keerde hij weder
naar Zuidliolland; en -orp dat hij toen geen vaste flandplaats
hadt, noemde men hem een Dienaar in de Klasfis van Leijden;
zie de naamlijst der leven van de rationale Sijnode te Dordrecht 1578. In 158o was hij vast Predikant te Ooster- en Wes,
ter-Schelling i en zes jaren later, bediende hij als buitengewoou
leraar de gemeente te Leeuwarden. In 1586 werdt hij Re6tor
te Utrecht, en in 1589 Hoogleraar in de Griekfe taal te Franccr. Hij huwde in 1568 of 1569 met JAQUELINE LOTIN , bij
wie hij 7 kinderen verwekte, en 'tied te Franeker in 1604.
Behalven enige Oratien ellZ. , heeft bij uitgegeven: JAMBLICHUNI

de vita Pij.thagone , ejusdenique Protreptica, cum vet: lone .latina &
notis. Flan* apud /EGID. RAD/Ent. 1598. 4to. ---------- E. L.
VRIEMOET , Athen. - Fry: p. 73. C. SAxI, 017011Z. literar. Pars
1V. pag. 90.
ARCERIUS (SIXTUS), Hoogleraar in de Griekfe taal, is
geboren te Franeker den 13 december 1570. Zijn vader was
de bovengemelde JOHANNES ARCERIUS, en zijne moeder JAQUE•*
LINE L0TIN. Na in zijne tederfte jeugd een deelgenoot te zijn
geweest, van het omzwervend leven zijner ouders, die genood•
zaakt wierden Friesland te ontwijken , ten einde zig voor de
vervolgingen van den Bisfchop CUNERUS PETRI te befchermen;
keerde hij, het gevaar over zijnde, onder de befcherming van
die dierbare panders naar genielde provintie te rug; volbragt 'er
zijne letteroeffeningen, en wierdt in 1596 met de waardigheid
van Doktor in de Medicijnen Inkroond. Dort bier na door
Graav WIL LEM LODEWYK VAN NASSAU, Stadhouder van Fries.
land, aangezogt zijnde aan zijn Hof te komen, ten einde de
ovoeding en het onderwijs van zijne beide IICV:l te belie-
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ten, aanvaardde hij dezen glibberigen post, en beoefrende tet
fens de medicijnea te Leeuwarden ; dan geheel en al niet be.
reizend voor de flaatkunde van het hooffe leven, verkreeg
door gunst en voorfpraak van gemeiden Graav, die volitandig zijn getrouwe voorthelper is gebleven, op CPC aanzienliike wedde, de bediening als Medicus bij het leget, die
hij niet zonder dikwils velerlei gevaren door te woritelen ,
fcheidene jaren agtereen , met enen gewenschten voorfpoed en
'geen geringen roem uitoeffende. Zijn vader in 16o4 overleden zijnde, wierdt hij op den 26 april van het volgende jaar,
in deszelvs plaats tot Hoogleraar in de Gliekfe taal te Frane.
ker beroepen, hebbende die waardigheid gedarende het tijdvak
van bijna 19 jaren met geen goring nut voor de ftudereode
jeugd, en de warmile vlijt en ijver waargenomen, als wanneer
hij, zonder ooit te zijn gehuwd geweest, op den i auguStus
1623 door den dood van zijnen werkzamen post wierdt afge,
lost, en in de zatige eeuwige rust overging. Het volgende lijk-digt is door den Friesfchen Historiefchrijver en Hoogleragx
P. WINSEMIUS , ter zijner nagedagtenis vervaardigd,

Vera ingenuum prisci natura leporis,
Mceonidem laudet Grcecia culta fuunz.
Syavifonos Teiis moduletur Anacreon igneS
Pifti?ia Thebanis Pindarus ore tom
Hoc uno veteres agnovit Frifia Graios,
Hoc una voluit fuada Pelasga loqui.
Foria , da veniatn, tnutavit Gracia leder),
Et lifrid nobis jam periere fales.
Behalven nog ene latijnfe Redevoering, heeft onze ARez4rus in 't licht gegeven :
LEONTS Imperatoris TaEti-

e a, cum nova verfione

animadvetlionibus Lugd. Bat. 1 613. itto.
Belg. p. 678. J. F. FOPPENS,
Belg. p. 1o94. E. L. VRIEMOET
Frif. pag. I 27.
C. SAM, Onoinast. 1:ter. Pars IV. p. 166.
Fn.
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AREMBERG (JAN VAN LIGNE Graav VAN), werdt in
in plats van. de Et overleden Grave VAN BUREN, tot Stad,
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uArl VAN MUNE Graav 17.06

liOuder over Riesland, Overijeel en Groningen aangeftell Hij
lveigerde in het Verbond der Ede:en deel te nemen, willende
benevens edge an f2eren, z :g noch voor de ene noCh voor Lit
andere zijde veiklaten. In “66 ,. wierdt aan hem btnevelA
den Graav MEGEN, 1,1a.)r cie Landvoogdes het bevel over 't
leger toe'7ertrouwd. in Fresiand wilt hij in 1567 uit te
ke dat de openbaye godsdienstoeffeningen der OntoomieU
wierden geflaakt, en de fchaden aan kerken en klocnters vet'
oirzaakt i te duen boeLen bij verdrag; doch de inquifitie en
itrenge plakaten beloofde hij te doen ftilitaan; dan men wr4
trouwde nog, har p s zo weinig op deze belofte, dat wel 70 E.de4
len , die 't verbo-:c1 getekend harden, na 't fluiten Van dit
verdrag, naar Anitelaam en elders de wijk namen. AREMBERQ hadt
bun even fchrik aangejaagd, door het doe, fatten Van j:41,1:9,l
VAN ILPF.NDAM, Geheimfchrijver van BREDERODE, die federt
Brusfel onthalsd vrerdt. Met het verzekeren van Groningen
voor den Koning, hadt hij langer werk, zijnde 't yolk hie
kriegel van aart 3 en trots op de fterkte der fteden; het gelukte
hem eerst in junij , onder allerlei g'impige beloften, die naderhand weinig gerekend wierderi , vier fendelen Duitfe
ten onder BLASIUS VAN VEGERSHEIM in de clad te krijgen, die
meest bij Onroomfeil on ,er ddk geholpen. werdert: In dit
zelvde jaar, wierdt hij door den Hertog VAN ALVA Met enig
krijgsvolk naar Frankrijk gezonden om den Koning te helpen
die met zijne Onroonife onderzaten, wederom in oorlog get
raakt was 3 doch die in 't c olgende voorjaar van .1568 na
:t vernieuwen der vrede te rug keerden. Nauwlijks van dezen,
togs uitgerust, wierdt AREMRERG naar de Ominelanden gezono
den, om Graav LODEWYK VAN NASSAU te beftrijden, die hem
terflond bij zijne komst in de nabuurfchap van het klooster
Wittewerum aantastte. Hier viel een vinnig gevegt voor, waar
in de Spaanfen meenden de overhand gekrege te hebben; ook.
week Graav LODEWYK terflond no, den flrijd naar Slogterei4
en voorts naar 't huis te Wedde. De Spanjaards wanende;
den vijand reeds aan 't vlugten te hebben gebragt, drongert
tien Graav VAN AREA BERG OM hem te vervolgen. Quay Loll
V3
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DEWYK verkondfchapt , dat hem de Spanjaards op de hielen
=ten , fleIde zig in flagorde bij 't klooster Heiligerlee , en viel
toen de Spaanfe voorhoede, welke geenen tijd gaf oin zig
te fchaaren, met zijne ruiters aan; zij werdt haast in verwarring gebragt; twee hinderlagen. door Grave LODEWYK , ill de
floten gelegd, itoven ook onverhoeds op, trefFende de Span
jaards in de Zijdell ; AREMBERGS benden werden geheellijk geflagen;
flagen en hij zelv zig dapperlijk werende, fneuvelde in den
ftrijd, nevens verfcheidene hoplieden en een aanzienlijk geol van gemenen. Deze bloedige flag, waar AREMBERG zijn
graf vondt, viel voor op den 23 meij I 568. ...•••■■••• WAG. Vad.
HO. V. D. bl. 332. VI. D. bl. 208. 222. 223. 257. 273.
ARENDS (JAN), geboren te Alkmaar, was een der eerfte
Predikers na de reformatie hier te lande. Hij hadt in zijne
jeugd het mandemaken geleerd, bij enen GERRIT ALBERTS ; een
onderzoekend , braaf man , welke de leer der Roomfe kerk
verlaten en die der Hervormden omhelsd hadt. Met grand
kan men geloven, dat hij ook de eerfte geweest is, die zijnen
leerling zo wel in 't een als in 't ander onderwezen heeft.
ARENDS tot meerder jaren, en door oeffening ook tot meerder
kennis in de lere der waarheid gevorderd zijnde, plantte,
aangevuurd door ene warme liefde voor dezelve, die wederon'i
voort bij anderen; doch in dit goede werk wierdt hij eerlang
gefloord, en genooddrongen ten einde de haat en vervolging
van ELBERT HIJIK Pastoor te Alkmaar te ontduiken, met den
aanvang van het jaar 1566, die clad te verlaten en elders enc
veilige verblijfplaats te zoeken. Intusfchen was ARENDS ge•
trouwd, en hadt bij zijne vrouwe verfcheidene kinderen ge,
teeld; met dezen ballast vertrok hij naar Kampen, en leerde
en predikte aldaar in 't verborgen. Hij verwaarloosde ook
geenzints zijne Hollandfe broeders, maar kwam van tijd tot tijd
in die provintie ter fluik, am de aldaar verfcholene belijders
te troosten en tot volftandigheid aan te manen. Door enige
AWIeldammers, bij welke hij bekend was, verzogt geworden
zijnde te prediken , deeit hij zulks het eerst op den 14 j'ilij
1566,
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es% , te Morn vervolgens wgagde hij het eveti buiten
geboorteftad , en op 't laatst van die maand te iimfleldam kWten de Haarlemmerpoort , op de zogenaamde Rietvink; Na dat
hij den 4 augustus nog eens to Buikfloot , en op volgende cidgta
elders in Noordholland gepredikt hadt, wist men hem over to
halen,, om zig aan de Amfteldamfe gemeente te verbind4n,
die het reeds gelukt was om in twee kerken te niogen
ken , en hem tot haren gewonen Leraar te beroepen, well%
roepftem hij ook eerbiedigde; waarlijk ene grote en fonderiiiito
omwenteling van gebeurtenisren, want weinig tijds te voreri,
was 'er door de Regering van die ftad, nog 6o© guldens Op
leijn lijf
Doch met dit al, was dit heuglijke voorvat
Van zeer korten duur; want in het volgende jaar, keerde dc
kans zodanig ten zijnen nadele, dat hij benevens enen S CratetIUS , verpligt wierdt naar Emden te vlugten , in Welke fchailplaats zij wel ontvangen werden. In 1572, beriep men hem
te Akmaar als Predikant, en in het volgende jaar was hij Prxfes van 't Noordhoilandfche Sijnode, en overleed op den 2 $ augustus 1573, terwiji de flad door de Spanjgarden belegerd was
ARENDS was geen man van diepe geleerdheid, geoeffentheid
in taaikunde, of vrije wetenfchappen, (loch om de achtbaarheld zijns wezen, zijne nedrige godvrugt, en de klem zijne
zinfreLiken 5 ten hoogiten te achten, Op het uiterfte limeade , en de alarmklok horende, bads hij benevens zijn
gezin GOD met gevouwen handen, dat hij doch Alkmaar zijn
vale !'a den vi.land niet mogt ter plundering en verwoesting
ove seven, maar lievcr voor de Gelovigen en Godvrugtigen
aidaar ene hut e bthouden. •- BRAND, Bill. der WormaD. G. BOOMKAMP, Gelch. van Alkmaar, bl, 199. 24o.
tie ,
ARENDS (11-10MASy, een nederduitsch Digter, die don;
zijne fraaiie vinding, manneliji-en rijmtrant en verhevenheid
van ftijI , gee' en geringen lof verdiend, en door zijne toneelfpelen, zig ee , , naam die nog Band houdt, gemaakt beeft. flij
werdt den 6 julij 1652 te Amfteldam geboren, uit geringe dccii
eerliike ouders ) zijnde zijn vader van Kampen, en zijn; 1110Q
V
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der van , Kam afkomftig, Door hunne opvoeding , en dir
aanfporing van zijne meesters, inzonderheid van enen MakeJar LE BLEU, op wiens komptoir hij bediende was, kweet hi)
zig met ijver in zijnen pligt; ook wist hij zig in de gunst vart
enige voorname lieden, en on der anderen van den Amfieldam-)
fen Burgemeester JOHANNES IIUDDE te dringen, die hem na de,
dood van 12 BLEU, deszelvs Makelaarsplaatze bezorgde. Hil
bier door op zijn eigen wieken. drijvende en een goed beflaart
kebbende, begon in zijne fnipperuren , zijn aangetioren digt1
vermogen te beoeffenen, en leide zig inzonderheid toe op bijii,
belfe en andere ftigtelijke onderwerpen, weike onder den tijtel
van Allengcfpoe;4 door de bezorging van MATTH/EUS BROUE':
RIUS VAN NIDEK ill 1724 zijn in 't Licht gegeven; ook beeld:
de hij op aanzoek van zijnen begunfliger Burgetneester HUDDE
bij zekere gelegenheid, de hatelijkheid der dronkenfchap met
vrij levendige kleuren in digt af. De kundige PELS zijnen digtJust ontwaar wordende, vercerde hem met zijne vriendfchap;
bier door genoot hij niet alleen veel nut, maar werdt ook tot
medelid van het Kunstgenootfchap, b'ekend onder de zinfpreuk
Nil volentibus arduum, aangenomen. Daar door geraakte Alimns in ftaat, om den regten waten hand en houding van
een digtftuk, wel te leren kennen. Hij heeft behalven zijne
jpengeipoc;j/ verfcheidene Treurfpelen en een of twee Blijfpelen gedigt; en overleed in het best van zijn Leven,-in het
jaar 1700. -- WAGEN., Befchr. van Arnfl. XI. St. bl. 383w
BR. VAN NIDEK, Berigt voor zijne 11/kngelpoezii.
ARIAANSZ. (DIRK), Burger te Dordrecht , kogt op dery
25 Illeij i5oo, van KLAAS DE JAEGHER, een vat zout , voor
VII en een halve fluiver; van JAN KRYNEN een vat tame, voor
viz en een halve fluiver; van HENDRIK MICHIELZ, een vat
'laver voor II ftuivers en v duiten; van NEELTJE in de Klok,
een hoop rode wijn, voor enen braspenning, eindelijk een
vette gars, voor Ix duiten; maakt te famen xx ftuivers. Enkel om de fonderlingheid van zodaniggoedkopen prijs, plaatgCn wig dit, nit M. BALEN, Beichr. Tan Dordrecht, bl. 805.
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ARIAS MONTANUS (BENEDICTUS), een der geleerd,
fle Theologanten, welke Spanje imxner heeft voortgebragt,
de in de XVIde eeuwe. Schoon Been Nederlander zijnde, maak
ik bier egter gewag van hem, doordien men wil, dat VAR GAS,
lid van den Bloedraad , wel eens gebruik van zijne pen Maakte,
om fillkken te fiellen, tot meerdere benauwing van de ongelukkige inwoners onzer gewesten. ARIAS was geboortig vale
Trexeval, een dorp in het bisdom van Badajoz. IIij was van
edele doch onvermogende ouders geboren, die hem zo veel
Iiunne magt toeliet, aan de ftudie hielden, waar toe' verfchtiden voorname lieden te Seville, milde handreiking bijdroegen;
ook nam hij in korten tijd ongemecen in de kennis der fetterkunde toe, begaf zig vervolgens naar Alcala , ftudeerde niet
211een in de Godgeleerdheid , maar oefrende zig ook nog vender in de aan hem genoegzaam reeds bekende latijnfe , griekfe,
hebreeuwfe, chaldeeuwfe, fijrife en arabife talen. Hij reisdo
bier op door licaie , Frankrijk , Duitschland, Nederland en Engeland, en maakte zig merle kundig in die verfchillende yolkfpraken. Vervolgens wierdt hij Ridder van de Geestelijke ordess
Tan St. 7acob, en daar na Priester, en verzelde den Bisfehop
van Segovie naar het concilie van Trente , op welke kerkvergadering hij veel lof verwierf. Na zijne terugkomst, begaf hij
zig op een vermaakiijk lusthuis nabij Aracena in het gebergte
van Andalufie , al naar hij zfg enkel met ftuderen onledig
hieldt dan Roning Fmnss DE IL, lokte hem nit dit eenzaant
verblljf, hem met den arbeid belastende, om een' nieuwe nitgave van dm Bijbel , ingerigt naar die van Alcala te vervaardigen. ARIAS nam dit werk op zig, en bragt het ook gelukIcig ten einde, niettegenilaande alle de hindernisfen die helix
in den weg gelegd wierden, en waarom hij zelvs in de verpligting raakte, ene reize naar Rome te doer, ten einde zig bij
den Pans te veiantwoorden. Bij zijne terugkomst, bocdt FILMS
hem een Bisdom aan, doch hij weigerde zulks, en fiierf to
Seville in .1598, volgens zljn graffchrift ruiin 70 jaien oud;
'" en dooci licit kp den II junij
ANToNTn,
fchoon
Iii laeeft verfciwidene werken in de lat;jrife taxi ge361I.
..1,;11re-
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SPONIMNI , in Anal. N. ANTONIIi
fchreven.
ilifpan. WAGEN. Veld. Hifi. VI. D. bi. 313.

ARKEL (Heren vAN), zijn van ouds her, onder de Voor.
naamfte en Magtigfle geflagten van Holland bekend geweest,
uitmuntende in pragt en rijkdom; doch teffens ouk in trotsheid
en hoogmoed, waar door zij voor niemand wilden zwigten;
voort dapper, doch te gelijk oorlogz:.gtig. Po NTANUS melding makende van den dood van Jonkheer WILLEM en 4: en
vader JAN laatften Heer %TAN ARKEL zegt : „ Men getoufde
„ dat 'er iii Duitschland nanwlijks vermogen,ler Heren in tijde„ lijke middelen waren, clan de Heer VAN ARKEL want zijne
,, inkomften bedroegen jaailijks 83600 rhijnfe guldens, waar.
,, lijk ene verbazende fomme th de tijd, daar bij gerekend
500 oude fchilden, die hij van zijn Veluwiche tienden trok
,, en 600 dukaten jaarlijks uit de bank van Venetien s die hij te
„ Antwerpen ontving.” Behalven d Heerlijkheid Arkel , het
land van dien naam, met de flad Leerdam, Asieren en Hagebezat hij nog in Frankrijk. , het hertogdom Bar in Braband en in Zeeland, aanzienlijke goederen. Wij adieu
ons vergenoegen, met de voorna.amften nit dit geflagt aan onze lezers te doen kennen worts de zodanigen die beiang
fiellen, om van dit reeds voor lang oitgellorv(.--n geflagt ene
vollediger kundigheid to erlangen, verwijzende naar de uitge.
breide geflagtlijsten, welke van deze familie gevonden worden
bij A. FERWERDA, Nederlands Gefiagt-, Stain- en Wapenboek.,
Dee!. 1785.
ARKEL (HEYMAN VAN), werdt door roNTus IEJTERUS,
en anderen , gehouden voor den eerften Heer van Arkel ; zij
zeggen, dat hij uit Hongarijen in Holland gekomen, en een dap..
per held geweest is; daar bij voegende, dat DIRK Dg II,
Craav van HoLand, hem het land van Arkel en dat van Leerdam , nit aanmerking zijner dienften , gefchonken heeft. A.
KEMP , en anderen willen, dat een van HUMANS voorzaten
JAN ger:aamd, wel Zoo jaren voor de aanftelling der Holland.
le Crrven, de eerfte Heer V31 Arkel was. Deze zoo, ingevol,
O"c
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g de gefchiedverhalen , in 641 en 642, ten dienfte van DA.
GOBERT der Vranken Koning, onder het beleid van PIPYN VAN
BERSTAL Hertog van .Breland, in de Nederlanden gekomen
zijn, de Friefen hebben helpen overwinnen, en het kasteet
Wiltenburg (Utrecht) innemen, en 2011, DAGOBERT hem, ter
beloninge hier van , een grote fireek lands , tusfcheu de Lek
en Waal , aan de rivier de Linge , in eigendom gegeven
hebben, op welken grond hij ene Kerk , in plaats van den
Heidenfen Tempel aan IERCULES gewijd, zoude gefligt hebben, en daar door de naam van Arkel ontffaan zijn. Dat
verder enige jaren daar na, de Friefen, Dozen en Noormannen,
met hunne invallen, die perk , Slot, en andere goederen van
Here JAN zouden verb-rand hebben; door welke verwoesting,
gemelde Heer JAN genoodzaala was gewoiden , de vlugt naar
Fratzkrijk , en zijn verblijf te Pierepont te nemen, alwaar hij
overleed , nalatende een zoon , HEYMAN genaamd , die a1daar merle overleed , en eon zoon JAN genaamd naliet ; welke
JAN aldaar een vest en Plot liet bouwen, dat door enen BRAN.
CION verwoest werdt ; om welke reden, hij door JAN werdt
omgebragt. BRANCION, een broeder van den Hertog van Bar,
en dus van koninglijken bloede zijnde , vondt zig genood.
zaakt uit Frankrijk te vlugten, en na veel omzwervens begaf
hij zig naar het toen woeste en onbewoonde land van dirket .
alwaar hij in 694, de vernielde kerk deed herbouu en, om
welken tijd, men zegt dat hij overleed, nalatende enen won,
HEYMAN genaamd. Deze HEYMAN, die ter vrouwe hadt
CLA , dtgter van WOLBRANDT, zoon van den eerfien Heer van
Egmond, diende allereerst PIPYN, daar na Keizer KAREL DEN
GROTEN. Enen hogen oudeidom bereikt hebbende , werdt hij
in 7 8 3 , in enen flag aan de rivier de Elve tegen de ongelovige Friefen, gedood. Bij gemelde TECLA, teelde hij een
zoon JAN, die in 818 door den Keizer tot Burgtvoogd werdt
aangefteld , en overleed in 856. Van dezen bleed' wederom
een zoon na, HEYMAN, eerst Hoveling van LODEWYK DEN
CODVRUGTIGEN , en daar na Kamerheer van den Hertog, van
LcipritTen. Eij ziin everen bieven van hem na twcc zonen
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tefl P0i)P0 of RiTTO en JAN , die zijnen vader Opvolgde ; ht
Theuvelde in ee veidflag, die gehouden werdt tusfchen LtlDEWYK DEN IV , Koning van Frankrijk , en Keizer HENDRIIt
DEN VOCELAAR, om het b,:zit van Lothar .ngen , in 935. Van
tezen Forgo bleef na H.:YMAN, volge s fornmigen de eeifte
}leer van Arkel , die men wil dat ook in dtenst gewe,-..st is
Van Keizer OTTO DEN GROTE'N , die hem met eiig y olk naar
Nederfaxen of Oostft-esland zond, om met T1ELEMAN, Landvoogd van dat ge'N'est , nu het heiendaags Fr'esland te be,
flieren. Daar . zijnde , fchaake hij de dogter van gei-nelden
TI7LEMAN, SILLA of GILLA g,cnaamd , nam mec haai de vlugt
maw, Holland, dn tio , iwde aldaar. DIRK DE I , Graav van
Ilolland , rnaa e hem volgens enigen tot zijnen 1-13fince,,ter,
hij be- r ifzig e hem o'p nieuw rrt t zijne vooroudeilijke goe4
dereP. 7eer ra1c1ine1ijk ftieif hij in 996, nalateode POP.
TO of For g o en DODO, van welke laatfle men wil dat de
rilagten VAN . DAIj_M, GELLEKUM SEVENDER en HAEFTEN
zo Nen aThomftig zijn,
ARKEL (JAN Wij Vinden 'dr niet ininder dan i7
van deaen flaam, tot dit geflagt behorende; doch zullen alleen van den genen melding maken , die den Bisfchoppelijken zetel te Utrecht heeft Leklommen. Door den alitand van
I4rc. CAPUTIUS, werdt JAN VAN ARIrEL, die een groot voorflandei. in Paus CLEMENS vondt, fchoon nrg zeer jong zijnde, in
k342 het hoofd der Utrechtfe Kerke, wordende vervolgens te
Rome gewijd , en aanvaardde in het volgende jaar zijne waardigheid. Het was een oorlogzugtig en teffens dapper mensch,
Zijne eerfte overwinning behaalde hij, in enen veldilag, op
Beer MELTS VAN AflYNDEN, en daar na op de Hollanders bit
Schoonhoven ; al den buit dien hij daar door bekwam, gebruikte hij tot aflasfing der fchulden , door zijnen voorzaat JAN
VAN DIEST gemaakt. Ook nam hij Wasp en ...Widen in , en
gaf de beide fteden ter plundering over. Daar na was hij bedagt op de verfterking en bemuring van Hardenberg en Rhenen
dat hem wel gelukte. Intusfchen loste hij ook voor 60000
Ponfl]ders
provintie O ycrffel
Vred4'land voor 7c00 den.

:Ann.. (JAN VAR)
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4en. ni) kogt de Heerlijkheid en 't Huis te Lage , fathom hrt,
hem, toen de tijd van betalen verlheken was , aan geld mangelde , waar uit vele maellijkheuen ontftonden. ad, water.
nam hij ftormenderhand in , en deed het na gedane pluLder;ng ,
Verbranden. Overijsfel bevrijd heboende, bemuturde '1:13 ci
fchans Arkelftein , en flegte het roofnest of kaszeei Satersloo;
char na bedwong hij die van Stellingwerf, en gaf hunne goe-!
deren den krijgsman ten roof. Na deze en andere verligt_ingen,
Kedurencle een beitier van 22 jaren, maakte de Paus hem Bisfchop van Luik in 1364, alwaar hij na een veeitienjaiig be-.
Mier in 1378 overleed, wordende zijn lijk Haar Utrecht geVoerd, en in dg Domkerk bij zijne zuster MABELIA , be.
graven.
Het getuigenis van den kundigen Schrijver yan het Batavia
bl. 33, ten aanzien van Bislchop JAN VAN AR.
Sacra, II.
10EL , beflaat in het volgende : „ Dat niemand der vorige Bis,
,, fchoppen zo dapper in den oorlog is geweest, noch geen
„ van hun hunnen vijanden zo dikwils welgewapend onder de
„ wen gezien heeft, noch geen van hun het geluk zo wel
,, gediend heeft." Ook maakt hij gewag van Boeken die hij
Zowle gefchreven hebben , maar niet meer zijn te vinden.
Verder, dat hij onder amleren Mastbroek, een moeras omtrent
Zwolle , heeft doer bedijken, en aan zijne Kerk nagelaten,
fchenkende de helft van de tienden, ter ere van den H. LE*
t DMUS , aan de Kerk te Deventer. Ook_ dat hij aan die van.
Utrecht , het' voorrecht heeft geichonken, van niet buiten het
Stigt gedaagd te mogen worden; het gene egter, flegts ene
bevestiging was van een voorregt, aan die van 't Stigt door
Koning WILLEM ais Graav verleend, 20 als het naderhand
door Keizer KAREL DEN V, verder uitgebreid, en door Pays
LEO DEN X bevestigd , en federt {land heeft gehouden, gelijk
bewezen kan worden uit twee Publicatien van 1677 en 1702.
Zie bier ten flotte de loffpraak , waar mede WILLEM HEDA
hem bewierookt , deze noemt hem : „ een man, beroemd we„ gens zijne vroomheid , deugdzaamheid en kloekmoedigheid ,
,, die, fchoon hij altoos in de wapenen was, egter altoos mar
„den
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„ den vrecie, haakte , en de fchulden voldaan hebbende , de
„ vervaliene Kerk weder deedt opbouwen, en dezelve zo wet
„ als de Kloosters , doordien hij de geleertheid beminde , met
fchone Boeken voorzag; dat hij milddadig tegens zijne vrien.
,, den , en een getrouw helper voor do deugdzamen was ; me.
dedogend omtrent de armen ; ijverig in gei egtigheid; ge.
,, ftreng in 't ftraffen der ondeugden; betragtende, zelvs in
„ alle zijne tegenfpoeden , de deug,d als het beste fieraad des
,, adeldoms:' ft-- J. DE BEKA
W. HEDA , de Episc. Ultr.
cum notis BUCHELII Ultr. 1643. pas. 242 ex.
ARKEL (KORNELIS VAN) , Remonftrants Predikant in den
Priel , te Delft, en laatst te Rotterdam ; geboren te Anifleldam
den 3 o&ober 167o. Nog in zijn eerfte kindfe jaren zijnde,
kwam hij met zijne ouders in Rotterdam wonen, daar hij de
gronden leide van talen en wetenfchappen onder JoHANNEs
SYLVIUS, toen Rector der Erasmiaanfe fcholen ; vervolgens
werdt hij naar Amfleldam gezonc.ien, 0111 zig in de philofophie
en talen, en voorts in de godgeleertheid te oeffenen, waar in
hij eerst JEAN LE CLERQ , en daar na FILIP VAN LIMBURG,
inannen van ongemene geleertheid , tot meesters hadt. Als
Predikant bezat hij vele voortreffelijke gaven; ook was hij zeer
bedreven in de oudheden; en in de digtkunde, op v-erre na
minfte niet van zijnen tijd; hier door bath hij gemeenzamen
omgang met FRANCIUS BROEKHUIZEN VOLLENHOVE , MOO.
WEN, de BRANDTEN , en meer anderen zijner tijdgenoten. De
wren die hem van zijn dienstwerk overfchoten, befteedde hij
met het vertalen van vele voortreffelijke latijnfe werken; ook
heeft hij vervaardigd een zeer fraaijen druk van MARCELLUS
FALINGENIUS in 1722; eindelijk ook in het laatfle jaar zijn's
levens, de Pfrilmen van PIETER. DE GROOT , en de Digtwerken
van S. VAN' GEEL , in 't licht gegeven. Hij ftierf op den 29
feptember 1724.
ARL1NDE , Abtdisfe van Bennebroek, was de zuster van
Crraav DIRK DEN IL Gelegenheid tot het ftigten van genoerntie Abtdije gaf een bloedig gevegt, dat tusichen dien Graav
en de Friefen in de nabijheid van de fad Leii4n , en juipstiataetr.
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plaatze, alwaar naderhand het Nonnenklooster te Rijnsburg
geitigt werdt, voorviel. De Friefen kregen de nederlaag ,
werden genoodzaakt zig der regeringe van Graav DIRK te
derwerpen, De Graav ftigtte federt ene Kerk op de plaatzt
des gevegts, bij welke in latere tijden een Nonnenklooster
gevoegd werdt, ook deeds hij de vermelde Egmondie Abtdije
eerlang van (teen herbouwen, in dezelve Benediktijner Mon..
nikken, in Bede der Nonnen, plaatzende, alzo deze laatilen
te veel bloot ftonden voor den overlast der Friefen. Zij wer-.
den mar Bennebroek overgebragt, en werden aldaar onder op'zigt van genoemde ARLINDE gefleld, die egter geen nieuwo
Nonnen mogt aannemen, waar uit gevoegd is, dat het Bennebroelz klooster, na verloop van enige jaren geheel is uitgeftorven. Onze Kronijken hebben niet net aangetekend, wanneer
deze gebeurtenis is voorgevallen ; doch men fchijntze in den
aanvang der regeringe van Grave DIRK DEN II, te moetert
116.
plaatzen. --- WAG. Vad. Hifi. II. D. bl.
ARMENTEROS (THOMAS), een Spanjaart , is geweest
Geheimichrijver van MARGARRTA VAN PARMA LaIldV00gdCSfg,
der Nederlanc:en. In augustus 1561, wie ydt hij door Naar naar
Spanje afgevaardigd, me_ last om aan Koning een wijdlopig vertoog te doen van de klagten der voornaamfte Herert
over den Kardinaal GRANVELLE van 't antwoord 't well:
de Landvoogdes ier op gegeven hadt. Hier bij moest hij voe.
gen : ,, dat de Kardinaal niet veilig in 't land was, alzo
„ MOND aan Naar, onlangs verklaard hadt, dat men 't hem
„ danken moest, dat GRANVELLE nog leefde; doch dat hij de.
,, ze zorg voortaan, barer Hoogheid overliet, aan welke hij
„ betuigen moest, dat de Kardinaal , geen uur zijn's levens
zeker was." Ten befluite rnoest ARMENTEROS den Koning
„
te bedenken geven, of 't niet geraden ware, GRANVELLE van
t bewind der regeringe te ontflaan, en hem uit het land to
doen verkasfen. Men wil dat deze fnaak ARMENTEROS , door
ongehoorde wegen, veel gelds van de Nederlanders heeft wegen
of te persfen, en daar door een (chat bijeen te fchrapen..
t. VT. D. bl. 8 7 . 'co..
WAG. Vad.
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ARMINIUS (FIERMAN) , een doorlugtig en fioutmoedig
veldheer der Chertfcen , die tusfen de LVezer en de Eive
woonden , was een noon van den vow: SEGTMER, en heeft den
oemrijken naam , van befchermer van de Dukiche vrijheid, door
zijne manmoedige krijgsbedrijven teen de Romeinen, verkregen. Hij is onder hen opgevoeid, en heeft bun goede
gedaan , waarom hem ook Keizer AUGUSTUS het Roomfe
burgerregt, en de ridderlijke waa.rdigheid gefchonken heeft.
Doch als QUINTILIUS VARUS lilt Sijrie komende, en gewoon
de Oosterfe volken flaafagtig te handelen, tot Romeinfen,
Stadhouder, in de Duitfe wingewesten aan den Rhijn , door
AuGusTus was aangefteld kon Aluvfircius niet dulden , dat deze nieuwe Landvoogd, de- vribeidminnOnde Duitfers , op dell
zelvden voet, als de flaafagtige Aziatife Volkeren zou handclen.
tiRMINIUS dan , die tegen den vrijborftigen aart der Duitfers ,
de listige en flinkfe ftreken der Romeinen, toon ter tijd gebrui•
kelijk, wel ipoet bedreven zijn geweest, moist zig van .het aane
wasfende misno,?gen zijncr landlieden zo wel te bedienen , dat
hij hen in 't geheim aanfpoorde, om de Romeinft dwingelandij
in hunne gewesten slit te roeijen, en het ten dien cinde riedt,
tot het aangaan van vaste verbindtenisfen onder elkander. Intusfchen gaf de vertrouwde en gemeenzame oingang van AR.
31INIUS met VARUS , hem bekwame gelegenheid cm al!e de
anflagen van VARus te befpieden, en aan de heofden van de
zaamgezworene Duitfers te ontdekken, onder welke de verxnaardfle waren, ARPUS, Hertog der Catten , de Hertogen en
Vorften der Chasfrariers , DulgThiers , Boji , Chaucen en Bru'jteren; en fchoon SEGESTES, het hoofd en vorst der Chrzsfu2riers
cn DulgiYiers deze zamenzwering van ARMINIUS aan VARUS *
nog in tijds openbaarde, zo was VARUS toch Ines ARMINIUi
zodanig ingenomen, dat hij in bet minfle geen agterdogt tegens
hem opvatte, en aan de ontdekking van SEGESTES geen geloof
floeg , maar integendeel ARMINIUS te edehnoedig achtte, dan
dat hij met zulk een fchandelijk verraad zou, aangefpannen. Lebo.
Len intusfchen wagtten ARMINIUS en zijne verbondelingen,
flegts maar mar ene bekwame gelegenheid, om VARUS` en zijtw
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benden te verjagen en te verflroijer. Om d:t te bevorde3.en , moesten de volkei en aan den Wear in fchijn tegens
de Romeinen opfla.an, tevl einde VARUS met zijn lcger wat
clieper in 't land te lokken. VARUS trok ook op eanra 'en
van ARmmaus en SIGIMER, tegens deze voikeren op, maar
auwlijks was hij met zijn leger tusfchen den Eems en de
Lippe gekomen, of ARMINIUS . en SIGIMER met hunne benden
de Romeinen zagtjes volgende, en hen in wooden, bergen,
valeijen en mcerasfen ais 't ware verfIrikt ziende vieler
Wen zeivs verwoed op hen aan , en de Romeinen door de ()I.gemaklijkheid van het flagveld, waar bij zig nog een zwaie
itormwind en plasregen voegde, waren niet in float, om hunne
vuiterij van bogen voorzien te kunnen gebruiken , noch hunne gelederen gefloten te houden, en wierdea des door ARMIUms omfingelt en aangetast, en na een fang hevig treffen,
dat drie dagen duurde , al te famen doodgeflagen of gevangen
genomen. VARts en de meesLe Doge bevelebbers zwaar
gekwetst, doorflaken zig zelv'. VoLummus, de luitenant
van het leger van VARUS, met een ge_ieelte van de Rogneige
naar den Rhijn willende wierdt merle van
de Duitfers agterhaald en doodgeflagen; Lucius ASPRENAS is
,bet alleen door de duisteiheid des nagts begunftigd, ontvlugt.
De Duitfers maakten in dezen flag gebruik van lange fpiesfen en knodfen, ten einde der Romeinen vaardigheid met de
zwaarden te ontduiken. Onder den kostelijken en groten
buit dien de Duitfers veroverden, bevondeg zig oak twee
gouden Arenden, en een derden vonden zij in eon moeras onder de ftruiken verborgen. Het getal der gevangenen wai
niet gering. De eigentlijke plants daar deze voor Ro.
tneinen zo ncodlotige vel dilag voorviel, is het Duisbz:rgie
woudt tusfchen de Erns en de Lippe , in het bisdorn Paderborn ,
niet verre van Detimwi eertijds Teucoburgum c enoemd, en
bet kasteel Winneburg. Tot op dezen 11,1;_digen dag nee=
glen deze plaats nog het Winnonveld , en niet zeldzaam war,
den daar nog wapenen en andere dingen don .Romeinerb toebeIoord hebbenCe, uitgedolven. Deze grote zege, waar over
At:1
X
I. D E L.

:3 3

ARMINITYS. (ITERMAlisT)

iVrigurrtisaTswanhopende ; bij herhaling uitriep VARE 17.0
los redde nihi legiones beilaaide ARMINIUS 12 jaren
CiIRISTU.5 geboorte,en verloste daar door zijn vaderland van
çlc digingelandije der Romeinen. De hoofden der Duitfers
Madden nu wel hun ooginerk beleikt, van namelijk het magtige leger der Romeinen t vernielen en te veritroijen, doch
A*NIus zijn plan was veel uitgefirekter ; want hij beoogde_
alle Romeinen weder over den Rhijn te jagen, hunne vesbruggen af te breken , en hier door de
tingen te de
pntfe heerfchappije der Ronzeinen in die gewesten , te vernietigen; doll SEGESTBS , die te voren de aangegane verbindtenisfen van ARMINIUS met de andere Duitfe Vorften aan VARU*
hadt ontdekt, kops nu openlijk, uit haat tegens ARMINIIN
Itawgevuurd, om dat hij zijne dogter TUSNELDA tegens zijnen,
wille h4,dt gefchaakt, en vervolgens met haar was getrouwd,
LIC zijne van dc Romeinen , en verhinderde daar door voor ditmu' hunnen gehelen ondergang ; want door zijnen bijftand,
wonnen de Romeinen nog zo veel tijd, dat zij GERMANICUS
won van MUCUS, met een nieuw leger op het fpoedigfle
konclen afzenden, om hunne wingewesten en bondgenoten,
onder welk e- SEGESTES de voornaamfte was, te onderfleunei
en te befchermen. Hier door kregen de zaken een gants
anderen keen ; want GERMANICUS wist door hulp van SEGO-,
TES , TUSNELDA de gemalin van ARMINIUS die zwanger was,
met haar gantfen hofftoet gevangen te krijgen, en zipildt ze
naar Rome. Wanneer vervolgens FLAVIUS , zijnde een broe7
der van ARMINIUS, met bewilliging van GERMANICUS, in mondgefprek met hem raakte , ten einde ware het mooglijk tot een
verdrag te komen 't welk vrugtloos afliep, en zij misnoegd
van inalkander fcheidden , volgde daar op in het jaar 15 de
flag aan den Wezer, waar in de Duitjers , de Romeinfe ruiterij zodanig havenden en in verwarring biagten, dat zelv4
het paard onder den Generaal CECILIA wierdt doodgelloken:
doch
Duitfers al te vurig zijnde op roof en plundering,
zo namen de Romeinen zulks te bate om zig te herflellen,
tauten hunne-overwinnaars op nieuw met eno verdubbeling

ARMINIUS. (JACOBUS)
van moed aan ; waar van het gevolg was , dat ler sari weesrskanten veel yolk fneuvelde , en de overwinning onzeker
bled. De Romeinen werden bier door niet afgelchrikt, maat
daag2en in het volgende jaar weder met een nieuw en talriik
ieger op, dat zelv' met Duitje volkeren van den Donauw,
den Rhijn en uit de IVerlerlanden verfterkt was. Hier was ARMINK/6 niet tegens beftand, mnr genoodzaakt zig yoor die
verenigde magten met de vlugt te redden. GERMANICUS kort
bier na door Keizer TIBERIUS te rug ontboden zijncie, wierdt'
hem de gelegenheid benomen om dezen oorlog ten vollen te
eindigen. ARMINIUS bier voordeel merle zoekende te doen,
(Loch wegens het voorzigtig beflier dat GERMANICUS voor zijn
vertrek hadt beraamd , geen kans tegens de Ronzeinen durvende wagen, wendde het over een anderen boeg, en begost de
bondgenoten der Rönzeinen, met name MARABODUS , den magtigen Boning der Marcomannen, Zwabem en Longobarden te be.
oorlogen , en lokte zelvs die beide laatstgenoemde volkeren
zijne zijne ; in dezen tceftand wierden de beide legers
flaags, en ARMINIUS bevogt ene volkomene overwirming. Dan
deze zegepraal waar door zijn magi en gezag grotelijks aangroeide, ftrekte tot zijn ondergang; doordien vriend en vijand
voor zijne overheerfching bedugt, 'er onder den edel en het
yolk vele zamenzweringen tegens hem wierden gernaakt, waar
van hij ten laatften het rampfpoedig flagtoffer wierdt, zo dat
hij op zekeren dag op zijn burg overvallen, in het jaar 21 ,
het 37 zijnes ouderdoms deerlijk vermoord wierdt, na dat hij
one reeks van I2 jaren het bevel over de verenigde Duitfe
legers als Veldheer met veel roem en onvertzaagde dapperheld gevcerd hadt. – TACIT. Anna!. lib. I. & II. VELL.
FAT .RC. lib. IL FLORUS , lib. II. SUETON. in Augusto , cap. 23,
& in Tiberio , cap. 1 7. FUR9TENBERG Monuin. Paterbornenfa,
p. 21 &C.
ARMINIUS (JACOBUS), Hoogleraar in de Godgeleertheld te Leijden, is geboren te Oudewater in i 560, en eigentlijk genaamd JACOB HUMANS. Dine ouders waren wel geene
egter eerlijke lieden , van den iniddelburgeritand;
z iji
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4;1 VadeV Was HERMAN JACO ,BSZ. een ii1esfeinaker I 11 11:11114
zijne moeder ANGELIKA JACOBS , geboortig van Dord.

Na het overlijden van haren man, bath zij veel moeite
01 op elle eerlijke wijze haar beftaan te bezorgen; doch zelden ontbreekt het dq deugdzamen aan helpers , en dit ondervoila deze hupfe vrouwes ook. Op dien tijd leefde in Oztdep
Ive4ter , de door gas reeds vermelde .1E miLms , Priester aldaar,
man bij alle zijne fta lgenoten, oin zijne deugd bemind;,
deze nam den vaderlozen jongeling, van wien hij veel goedi
1erwagtte tot zig, en deedt hem in de fcholen te Utrechs
pliderwijzen; welk onderwijs gepaard met de heilzame vermaningen van zijuen voeciftervader, reeds enigen fmaak voor de
wetenfchappen in hem deedt ontvonken; naar dawn zijnei
t-weden vacler, verloor hij enige jaren daar na; dan enen derden vondt hij i,n RITIDOLMUS SNELLIUS ook van Ouciewater ge,boortig, die de flad ontweken was om de wreedbeid der
Spanjaarckrz , en 'er nu een bezoek was wezen doen; deze die
7ig te Marpurg in He.sren hadt neergezet, nam bij zijne tangnize na dat land, onzen jongeling met zig ; doch nauwelijks,
vas 4RMTNIU$ aldaaa gekomen, of hij hoorde de droevige
mare, dat de Spanjaarden zijne vaderlijke ftad geplunderd en
Pi de asfche gelegd hadden, welke tijding vergezeld ging met
bet fchrikbarend vethaal, dat de bezetting omgebragt, de Predikanten opgehangen, en de Burgers zonder onderfcheid van
eflagt of jaren , over de klieg gejaagd waren. Op dezc
noodlottige tijding werkte de kragt van het blood flerker, dan
de zugt tot de wetenfchappen; hij vertrok dan weder nit
Marpurg, met oogmerk om naar den toefland van zijne mac,der, zuster en ,brooder te vernemen, de puinhopen van Ozz(lewd?r te zion of te flerven; aldaar komende, zagen zijne
ogen eon toned!, 'dat zijn hart deedt bloeden , en hem overtuigend de waaiheid des veihaals beve'stigde; hij vondt zijne
meeste medeburgers en daar onder ook zijne dierbaarfte- panden, deerlijk omgebragt; geen banden hoe genaamd hem dus
bier weerhoudende, keerde hij to voet naar Marpurg te rug.
Toen vervolgens de vermaarde Hogefchool to Leijdci; was
op.
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4)pgeilgt, gctighij op het eerfle berigt daar Van, hair Holl4nd
te Rotterdam komende, ontmoette hij aldaar n enige %'a4
zijne vrienden uit Oudewater, ais ook te did tit
woede der Spaleaarden ontkornen , zig mar die 1Iden be64y en

hadden. De eerfte die hem in zijne benarde ornftandigi,
beid met raad en daad ten dienfte itond, was de beroetudd
FETUS BERTIUS , en de twede JAN TAFFIN , ft-3 ,vvelker gtintr
hij zig door zijne aangeborene minzaamheid, zo dip moist te
dringen, dat deze hem bij zig in huis nam, en van alles Ver.
zorgde. flier liet die brave weldoener het niet bii, Mau
zondt ARM!NIUS te gelijk met zijn' won mar de nieuwe
demie; alwaar hij met zo veel voorde'el de lesfen genoot van
Lien vermaarden Hoogleraar LAMBERT-US DANIEL'S , dat hij
nen kort, boven alle zijne medeleerlingen uitmuntte; makende zig tevens het onderwijs van alle andere Hoogleraren trn1
-butte. De hebreeuwfe taal leerde hij van RENNEKEt en
van de wijsgeren vondt hij het meeste fmaak in REMUS , ig
diens lesfen bevlijtigde hij zo ijverig, dat, fchoon die leerwijze, hem in 't vervolg veel onaangenaamheden verwekten
hij egter genoegzaam een tweede RAMUs wierdt ; bij 's mans
lesfen voegde hij de verkrijg!ng der kennis in de vis- en
flerrekunde .) en oeffende zig ter uitfpanning, in de digtkonxti
Zijne voornaamile akademie-vrienden waren JANUS GRIM,
CUs, ROMBOUT HOGERBEETS GREGORIUS BENE 'DICTUS VAN
HAARLEM , en meer andere ftuderende joagelingen van den
zelvden aart; alien in later tijd, mannea van naam en ge,
leertheil
Pus fleet hij den tijd Van zes jareil, en Was ton o verre
in zijne letteroeffeningen gevorderd, dat men gegronde hoop
voedde, dat hij ter bekwamer ure can nuttig lid voor (14,
Kerk en dus ook voor de Maatfchappij zou warden; zulki
bewoog ook zijne viienden en begunftigers, ais ook Burgemeesteren en Kdrkenraad van Amfieldam , hem den Hoofdlieden van het Kramers gildo aan te prijzen, welke den jangc,
ling onder hunne hoede namen, verzeld met de belofte, am
tiit de ophoniften van Jaun gilde, tot de voitrekking van zijne
ir CrX3
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verdere fludien de kosten te zullen beta en. ARAMIro's vet.
bond zig daarentegen ook bij bandtekening, geheel en al aan
den dienst van de ftad, met belofte, om zonder toeflernming
van Burgemeesteren, zig aan geene andere Kerk te zullen ver•
binden. Grotelijks door deze onderfteuning gerchraagd, verhaastte hij den loop zijner ftudien; en ter zijne verdere vol•
making, vonden Burgemeesteren van gelmfieldam raadzaam, om
hem ook uitheemfe Akademien te doen bezoeken. Ingevoige
bier van , begaf ARMINIUS zig in 1582 naar Geneve , ene
leerfchool , ten dien tijde, wegens de zuiverheid der ierei
zees vermaard. Hier drong hij zig wel dra in de gunst van
TH. BEZA , wiens verftandige uitlegging van PAULUS Brief aarz
de Romeinen hij vlijtig bijwoonde ; -teffens ook niet verzuimen.
de , de onderwijZende lesfen van ANTONIUS FAGUS , CAROLIfg
PEROTTUS en anderen, te Koren. Ook werdt aan dit Hogefchool, tusfen hem en UITENBOGAERT die veitrouwde vrien&
fchapsband ge:egd, die zij naderhand in de bevigile beroerten
pier te lande, nog nauwer hebben toegetrokken ; gelijk hij
bier ook nog andere zig daar bevindende Nedeilanders, als
NIKLAAS KROMHOUT , ABRAHAM BUSIUS , PIETER VAN BREDERO-

mannen die hem van
wegen zijnen min- en leerzamen omgang, ene opregte en
ftandvastige vriendfchap bewezen hebben, aan zig wist te verbincien. De Redeneerkunde , naar de ieerwijze van RAMUS, die
hij zo grondig verflond, en gevolgelijk een hard tegenftrever
van die van ARISTOTELES was, leraarde hij op aandrang van
UITENBOGAERT, voor enige jongelingen op zijne Kamer, dam
dit verwekte hem het ongenoegen van fommige der beflaurders van de Geneeffe Hogefchool , en bijzonder van een der
Hoogleraren , zijnde een Spanjaard en groot voorflander van
ARISTOTELES; die dan ook wist te bewerken, dat door de O.
verheid het houden van afzonderlijke kollegien verbcden
wierdt; ARMINIUS kwam dit verbod zo vreemd en hatelijk
voor, dat hij het beiluit vormde om Geneve voor enigen tijd
te verlaten, en zig naar Bafel te begeven ; bier wierdt hij
buitengemeen wel ontvanEen , en vondt ruitne geleg;,inheid orn
zi
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ilg te oekenen, doordien bet bier de ge*oonte was, dat rge.
titirende de vacantien in den wijnoogst, de bedrevenfIe
lingen lesfen in de Theologie gaven , zo om tincteren tiltg
telven leerzaam te oeffenen ; de zijne hick' hij over iikAtfs
brief aan de 1erneinen. Men vindt &meld, dat hij ijne lestdd
zo gefchikt, zo gepast wist vobr te dragen dat 13rOfegiQr
GRYNIELtS hem niet alleen rne vermaak hoorde, maat tern
ook zo veel vertrouwen in zijne bekwaamheid ftelda, dat
sneer dan ens zou gezegd hebben kat rnijn Hollander idgi
nj antwoorden. Hier door geraakte hij aldaar ii odänig4
hoogachting, dat toen hij naar .3eneve wilde te rug keren, clo
Theologife Faculteit uit eigen beweging en op gemene kosten , hem den tijtel van Doktor aanbooa, waar voor hij egter
beusfelijk bedankte.
Bij zijne terugkornst te Geneve , vondt hij de gemdtderer1 ha
daarder ten zijnen opzigte; en hij droeg ook wet nauwkeuria
zorg om ze in kalmte te 'louden , door welk verflandig gedrag
hij de achting Van een ieier tot zig trok Hoe veel litZA
van hem hieldt, blijkt :tit het "ofFelijk getuiechtift dat
op verzoek van M. LYDIU§ in naam des An29.-eldamichen Ker.
kefiraads, van heni gaf, en 't welk drie maanden daar na door
den akademifchen Senaat van Rafe! bevetigd wierdt. In dezen
toeftand bleef hij nog drie jaren to Geneve, zig Onophoudelijk
tn de godgeleertheid, talen en andere wetenfchappen oeffe:
nende; 'om wélken tijd hem de lust bekroop, om den door
zijne geeertl:eld 20 veel gerugtmakenden JACOBUS ZARABELLA,
die als toen de wijsbegeerte te Padua leraarde, te horen. Ten
lien ein:16 trok hi in 1586 naar Italie, hebbende tot reisge.
hoot den gemelden A. JuNIus, die men ook denkt dat hem tot
die reize, welke hem naderhand zo veel onrust verwekte
oirzaak tot laster gaf, heeft aangefpoord. Te Padua hoorde
hij met het uiterfte genoegen Profesfor Z ARArnLLA, en bij die
gelegenheid, onderwees hij enige Nederlanders in de i?eclenkonst;
waar na hij met zijnen reisgenoot de voornaamile ileden van
Italie bezigtigde , en onder andere merkwaardigheden den
rausfelijken zetel; zonder zi g ingevolge de veiliaien en ow
X4
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genblik van de zijne van JUNIUS te verwijderen , of buiten diet'
iemand te fpreken. Met dit al verwekte hem deze ielze
ge onganst bij voorname lieden , en vele moeijeljkheden
zodanige anderen , die den geringflen misftap niet kunnen ver.
geven ; ook was het niet ten enemale ongegrond, dat h j van
de Amfleclairiche Regering , zonder prier vooikenr is hij die
reize niet had behoien te doer , belispt were t; dan zij die
gernatigd dagten , konden iigt verfchonen dat Bent eetgierig
jonge'ing zig door drift halt later] vervcerer , ten einde aan
zodanigen
zijnen leerlust nieuw voeizel te verfchaffen; daar
die gewoon zijn altoos het ergile te geloven, wijd e.n zijd vex.breidden, dat hij te Rome 's Paulen voeten gekust, en met de
jefuiten benevens den Kardinaal BEI LARMIN , zeer gemeenzaam bath omgegaan, zonder nogthans Let minfle bewijs tot
flaying van hunne eerrovende vertellirgen aan te voeren.
Doch bij zijne terugkomst in ifinfleidam, wist hij zig fp edig
bij de meesten en weldenke-dften , van lien vnigen 'aster tezuiveren, zijne onfchuld ook volkomen door het getaigenis van
zijnen reisgenoot JuNius in het helderfle dagiicht wordende
gefteld; zo dat hij fpoedig bij den AmfieldanYchen .Kerkenrad„
op zijn verzoek, verfchoning- erlangde.
Intusfen oefferee zig ARMINIUS afzonderlijk zedert enigen
zijd, in het predikei, ; en wierdt in het volgende jaar, na een
behoorlijk examen te hebben ondergaan, met ruhnte door de
Klasfis waardig gekeurd om den predikftcel te beklimmen. Op
gunflige toeflemming van de Overheid, nam hij de avondbeur.
ten te ilmjieldam waar, en gar volgens het algemeen gettngenis aan een ieder genoegen. BERTIUS zegt van hem, in de Iijk.
mien over hem nitgefzroken : „ daar was in ARMINIUS ene
„ ongelooflijke deftighetd, gematigd door een zondeilinge be.
,, valligheid; zijne flein was wA klein, maar liefrelijk , fielder
„ en doordringende, en om in het hart nit te vlc eijen , be.
„ kwaam tot verwondering toe. Moeste hij iets fierlijks voor„ flellen , hij dede het alto dat hij niet ging buiten de
,, waarheid; moe;t hij iets leren , hij dede het klaar en very
itaudiz, moest bij enige wijdlopige lange reden over eni.
&e
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ge taktn vervolgen , hij Bede het met een uitnemende orde
„ en bijzondere befcheidenheid &c." Vetfierd met ckze en
andere gaven , werdt hij met algemene ftemmen van den
Rerkenraad en goedkeuringe van Burgemeesteren, onder het
getal der iltnfieldonfe Pr.edikanten aargenomen. Hier zoude
Let thans de plaats zijn om van zijne gevoelens ten aanz'en
van de eeuwige verkiezing , vrijen evil tnz. , die om the twisLen
welke daar door zijn ontilaan , zulk ene venegaande f,!ieuzing in de Kerk hebben veroirzaaLt, en aan zijne na ohceis in
gevoelens, den naam van "InniniatrIen hebber ge,b even , cc eken ; dan dewiji ons zulks veel te ver van orize voo; getiornen
taak zoude verwijderen, en daar bij ook een meLigte we ken
in onz'e taal worden gevonden, daar men die twister wIjdlopig befchreven , en de gevoelens van w---derzijdfe partijen
bepleit vindt, zullen wij ons veigenoeun met onze lezers naar
die en andere Schrijvers te verwijzen, welke op het einde van
dit artikel zullen vermeld worden.
In 1590 begaf ARMINIUS zig in den egt , met ELISABETH
RE AAL ene fchrandere en deugdminnende jonkvrouwe, dogter van LAURENS REAAL, wiens vader JACOB REAAL , de waardigheid - van Schepen en Raad der ftad "'infield= bekleed
hceft.
Vijftien jaren waren 'er verlopen, waar in ARMINIUS den
dienst als Predikant in de gemeente te Anfieldon niet zonder
grote moeijelijkheid hadt waargenomm , teen hij na enige
voorafgegane ondeihandellngen, in 1603 , ter plaatsvul ing
van den beroemden FRANC. JUNIUS , die in 't voorgaande jaar
Hoog!eraar
aan ene befinettelijke ziekte was overleden ,
Godgeleeitheid te Leijden wierdt ber epee , welle beroeping egter, niet dan na veel tege . {lands werdt vei void ,
vooral doer de weigering van de Regering van "finfleldon,
die hem bezwaarlijk Wilde misfen loch die egter door ene
bezending tot het geven van zijn ontilag, zig liet erhalen.
Dan alvorens vondt 'er nog ere ondeihandelirg plaats, tusfchen hem en zijoen voornumften tegerfbever FRANC. COMA'
sus, in tezenswoordigheid van de Leide Curataen van's lvru3s
HOX: 5
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tiogerchool itRo]simouT en HOOGERBEETS 3 benevenS twee of
tine Kerkelijke perfonen, welke van dien uitflag was, dal
COMARU S en ARMINIUS, in hunne tegenswoordigheid malkanderen de hand van broederfchap gaven; bekledende GomARus
zelv', ARmmus daar na, met den titel en waardigheid van
Doktor in de Theologie; zijnde .A RMTINIUS de eetfte; die met
deze waardigheid in de Leijdfe Akademie , wan den Rea or
]\lagnificus en de overige Prdesforen, vereerd is: Dit een
en ander verrigt zijnde, nam hij affcheid van zijne Am/I-ado/v.
fe gemeente, en zulks Diet zonder hartelijke aandoening
aan weerzij f ien , want hij wieidt i er grotelijks bemind, en
inen waardeerde 'er zijne voortreffelke deogd en grote talen.
ten; hij vertrok vooits naafi Leijcien ter aanvaarding van de
hem opgedragene waardigheid , soorzien zijnde van getuig•
fchriften, zo wel van den Kerkemaad als Kiasfis die even lofiijk waren, en met geese mooglijkheid beter van hem konden
verIangd worden. Hij belcieedde flegts vijf jaren den post van
Foogleraar aan Leijdens Akademie, welk kort tijdbeflA allerfonaangenaamst voor hem is geweest; eensdeels door de mceijelijkhe2en die zijne tegenftrevers, en inzonderheid zijn arnbt;
genoot FRANC. GOMARUS tegens hem verwekten; en ten andere3, door zijne gdiadige zukkelingen en lighaamsongefleldleid, die hem zodanig verzwakten, dat hij den 19 oetober
/6o9, in het 49fte jaar zijnes ouderdoms overleed, gedragende zig tot zijn laatfte ogenblikken in die zagte kalmte van
geest, die aan zijne zinfpreuk een goede Conlcientie is een PaFadijs , volkothen beantwoordde. Zodanig leefde , zodanig
flierf de brave Anntius, nalatende ene weduwe met negen kinderen; namelijk zeven zonen, waar van de oudfle nog
Been 17 jaren bereikt hadt, HERMANUS, PETRUS JOHANDIES ;
LAURENS , JACOBUS , WILLEM en DANIEL ; van welke LAURENS
naderhand Koopman to Amfieldam , en DANIEL Doktor in de
Medicijnen is geweest ; doch de anderen als ook de twee
dogters , CEERTRUMA en ANGELIKA jong geftorven zijn.
's Lands Staten vergunden aan deze bediukte weduwe , ingerolze refolutie van den 3 december 1609, uit aanmerking
an'
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Van haat mans opregten liver en gaede dienfien, zo in de
floedanigheid van Kerkendienaar, als merle als Pi ofesfor in
de Codgeleertheid, en de moeijelijkheden daar in uitgeftaan;
rnidsgaders de veragtering waar in zij weduwe, door de lang.
durige krankheid hares mans gekomen was, ene jaarlijkfe wed.
de van 30o guldens.
ARMINIUS hadt een middelmatige geflalte, bruine levendige
ogen, een deftig gelaat; was van een bloedrijke geffeldheid,
en fierk ingedrongen van leden ; zijne item was helder en
doordringende, zijne woorden liefFelijk. Hij was vriendelijk,
opregt, fpraakzaam, .onderdanig bij zijne meerderen, toegevend bij zijne minderen; voorts herbergzaam, vrolijk en aangenaam in zijnen omgang , en mededogend omtrent den armen,
iiij wilde liever godvrugtig zijn, dan fchijnen. Bij juNius,
MUSA, SCALIGRIt, DE GROOT en BUXTORF, vindt men den
lof van zijne geleertheid en gaven breedvoerig vermeld. Wij
voegen hier ten flotte bij, het nadrukkelijk getuigenis van
1VIATTH. MARTIIcIUS, tijdgenoot van ARMINIUS, gereformeerd
Piedikant te Bremen: ,, hij fcheen mij een man te zijn, die
waarlijk GOD vreesde, zeer geleerd, in theologife ge„ fchillen zeer geoeffend, in de Heilige Schrift ervaren, en
„ die voorts zeer omzigtig was, cm philofophife woorden
„ op godgeleerde zaken toe te pasfen. Wat zijne dwalingen
„ aanbelangt, ik heb nog Diet konnen bekennen, of 'er eniga
„ zijn, ten minflen Diet hoe groot, wie en hoe vele dezelve
„ zijn. GOD weer wat van de zaak zij." Behalven de hier
bijgevoegde afbeelding van dezen Hoogleraar door den konstrijken R. VINKELES , gaan 'er nog verfcheidene andere vary
hem P. FREIIERI, Theatrum, Part. I. p. 35 4 , 355.
IVIoRFLovir, Polijlajl. Frau. L. V. C. I. §. 32. p. 552. Tom.
II. CRENIT, Animadverf. Philol, Part. II. §. VIII. p. i3o,
Part. X. in Epistolis p. VI. p. 20-298. Jo. FABRICII,
Bibl. Part. III. p. 395, 396. GOTTL. KRANTZTUS ad Conringlum, Sxc. XVII. p. 189. L. IVIosHEmii,
iliflor.
Ecclef. S=.
Sea. II. P, II. C. II. §. XI. & C. Hi.
I. I. II. Ilifloria vitce JAc. AB,MINII. 1724. J. F. POPP:Ng,
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ARMSTRONG (T1-10.14A8), waarichijnelijk een Nifinegex
van geboorte , een man die zig misfchien ook te diep hadt get,
vvikkeld in de twisten en onenigheden; welke in Engeland
L-,sim den Koning en het Parlemcnt pidats hadden ; was eon
boezemvriend van den Ilertog VAN M
- ONMOUTH , die ook nit
Engeland geweken , en op wrens liiT sco pond ileelirgs gezet
was. ARMSTRONG -werdt op den 14 1684 , op crzoek
van den Engelfen Gezant, CLIUDLEIGH door KORNELIS PAST . ,
Schol7t van Lezi'den , in 't doorreizen van die flad, betrapt; terfond mar Rotterdam , en van daar naar LOMI'M getoerd, alwaar hij eerlang in 't opcnhttar onthaisd wcrdt. Men vindt
tiet of de soo pond door CIIUDLEIGII aan P.IEFS betaald
zijn, naar wrel dat dit zijn hodrijf, zonder voorkennis van de
Staten van Holt a,ad gefchiedt, zeer eavel werdt opgenomen,
en Hun Ed. Groot Mog. om zulks in 't vervolg voor te icomen, aan alle Schouten en Bailjuwen verboden jets clergclij%-s te ondernemen , zonder 'er uitdrukkelijk bevel van hun
tce ontvangen to hebLen. Men hadt to inter reden, oni over
vervoeren van ARMSTRONG te onvrede te zijn, doordien

hij naar alle geciagten ecn

Nederlander van geboorte was, en
4iat hij alleen door ontflcltcnis veizuhnd hadt, zig, na dat

hij g,evat was, daar op to beroepen. Wijdcrs vindt men a?.;
PUFFENDORF

Libr. XVIII. §. 117. p.

1201 gemeld „ Dat

• ARMSTRONG, eer hij in Holland kwanet, to

Kleye , gezeid zoo
Engeland g,elve-

„ hebben, dat hij om been andere reden ttit

„ ken was, dan 0/11 dat de Roomfe aanhang, of die des Her,, toffs
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;, togs 1. an york welke aan 't Hof boven dreef, de rijkfle
,, aanzienlijkfte Ptotestanten, op allerleije wijze, zogt te on,
„ cierdruklien en van kant te helpen ; en dat alles wat men
,, van ecn ontworpen verraad verfpreidde , louter verfierd
„ was." - Hollancife Merkurius yap 1684, bi. 274. W4Ge
Fad. Hifi. N.V. D. bl. 253.
ARNAUD (JACQUES of JACOBUS), Predikant in
wan gemeente te Kampen, is geboren in het jaar 1725. Hij
was een kleinzoon van den zo beroemden HENDAIK ARNAUD
die de beidc zo tegens malkanderen ftrijdende beroepen, vaa
Christen Leraar en Veldheer in zijn perfcon heeft verenigd;
en wart mecr is, in beide die vaki,en uitgemunt, want hij was.
tn geleerd deftig Predikant, en can Krijgsheld , aan wien
het vooral aan geene dappeiheid nog beleid mangelde.
zonderlinge man, is geboren onder de Wallenfen, i i de valeijen van riemont, ecn arm yolk , dat de lere der waailie:4
niet korter bezit, gelijk het roenit, dan bijna 18 eeuwen ,
thans nog dien kostelijken fchat even kloek bewaart. En
yolk nit cue kleine natie beflaande, witr verligt gebleven
voorouders, het zuivcr euangelie, voor ene reeks van jaren
in vele duistere koningrijkcn, vorflendommen en Platen van
Europa overbragteri; en waar nit men kan narporen , hoe de
wijze iegeling van het Goddelijk Albertier fomwijlen toelaat,
dat Cell gedezitc zijner kerk , nu door de felfte verdrukkingen
en folterihgen gelouterd worth, dan wederom de aangename
blikken van flulle en gelukkige dagen beleeft. In het gedrag
der dweepzieke vervolgers van dit brave yolk, ontfluijcrt
zig de kragt der vooroirdelen, het woedend geweld des bij.
geloofs , en de magt der dwalingen, die hen tot alike veriegaande wrcdc bedrijveri vervoerden , dat de nakomeling 'er
zig nog over meet fcharnen, ook tefl'ens een bewijs opleverende , dat de beste vorflen nfet: zeldzamn door ondeugen:le
ministers worden misleid, waar door dan de onderdanen ter
flagtbank geleid, en een goed land iammerlijk ontvolkt wordt.
Uit de gerchiedenis van dit yolk, wordt men daarenboven
Ont-

Mir.
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Ontwaar , hoe de inagt der waarheld vroeg of laat, juichen3
wgzpraalt , den onbezweken ijver in derzolver belijdenis ea
verdediging; het ftandvastig roemend geloof te midden der
felde folteriagen , de blijde uitgalmende veilocheni g der
wereld , en een niminer wankelend vertrouwen op de Goddc.
Eike hellbeloften , te zamen talloze rampen gelukkig kunnea
to boven ftreven; dus dit klein gedeelte der wire kerk , fchoont
voor een korten tijd, nit zijne valeijen
maar
dreven, den vasten zetel in dezelven blijft inhouden.
Onder dit brave yolk nu, was onzen HENDRIK ARNAUD
geboren getogen en opgevoed , geen wonder dap ook , dat
lij deugdzaam van hart zijnde , hanne beginzelen niet alleea
eankleefde, maar die zelvs met alle de vermogens door den
Opperheer aan hem gefchonken , met mannenmced heeft
voortgeplant en verdedigd.
Men weer, dat bij de intrekking van het edikt van Nantes door
LODEWYK DEN XIV , in 1685, 't welk voor Frankrijk zulke
tieilloze gevolgea heeft gehadt, deez' hooghartige en dweepzieke Vorst, niet te, vrede met den Gereformeerden godsdienst in zijn eigen land te onderdrukken, zulk een heilloog
doelwit ook over de Waldenfen in de valeijen van Pienwnt
uitftrekte , en derze l ver fouverein Hertog VICTOR AMADEUS
DE II, een Jong Prins van goed verftand en vorftelijke hoedanigheden, tot nu toe zeer afkerig geweest van alle vervetgingen en wreedheden, doch die ongelukkig, genoegzaam
ene vasfal van LODEWYK was, door zijne bedreigingen wierdt
overgehaald, en den 31 januarij 1686, het wrede bevel in
de yaleijen liet afkondigen: „ dat de vrije oeffening van den
„ godsdienst voortaan, niet langer fland zou grijpen ; onder
„ bedreiging van leVenftraf en verbeurdverklaring der goede„ ren van de onwilligen; dat de kerken der Wadenjen afge,, broken, en de leraars voortaan 'verbannen zouden worden;
dat de kinders gedoopt , in den roomfen godsdienst opge., voed, en de weigerende ouders, op de galeijen geboeid
zouden worden." Geen mensch kan de verflagenheid der
Wedenfel , op de afkondiging van dit ontrnenst befluir des
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Tertogs , uitdrukken. Zij zagen zig geitort in enen afgrond
van ellerde , die verfchrikkelijk was , en geen de minite iiik..
kerende hoop van verlosfing o,verliet; he y vrolijk euangelieiicht , dat zo vele eeuwen , zints den tijd der Apostelen , onder hen gefchenen halt, dreigde nu, voor altoos te tanen en
uit te cloven, en hunne kinders geperst te worden , tot de
aanneming ever lere, welke zij eeuwon lang , beftreden hadden. Weinig hoop was 'er voor hen, om uit dit kronkelend
doolhof van rampfpoed verlost te worden ; nedrige fmee:Schrifren , hadden geen dcnminflen invioed; uit Engeland was Beene
pulp te wagten, Koning JACOB DE II, ging zeiv' reeds ter
misfe; Holland kon zig alien, de befcherrning van dit ongew
lukkig yolk niet aantrekken; alleen de Switfeife Kantons, wegens de nabijgelegenheid , vroeg onderrigt, van 't gene 'er
in de valeijen omging , en nict gezind hunne geloofsgenoten
te verlaten , zonden in het begin van rnaart 1686, enige afnzanten naar Turin, die zig in deze rondborftige taal, aan
b
den Hertog lieten horen: „ 't finert ons te zien, tot well
„ uiterile de Hertog van Savoijen, ten opzigte der Walden fen
„ gekomen is; wij verklaren, dat zij uit kragt hunner ge„ loofsleer, onze broeders zijn; uwe voorzaten hebben zig
„ aan ons, en aan vele vorften van Europa, met de pleg„ tigfte beloften , verbonden, de Waldenfen in vrede en on„ geftporde godsdienstoeffening te zullen laten ; beloften ,
„ welke de kragt van onkrenkbare wetten hebben , en eu„ wige gedenkftukken van openbare trouwe zijn, welken de
„ vorften, deswegen, als hedig en onfchendbaar moeten ha„ den; de gefteldheid uwer ftaten moge u nopen, de ftaatkun„ dige regelen , door LODEWYK u voorgefchreven, op te vol,, gen , dan de regtveerdigheid en zagtmoedigheid verbieden
„ u , uwe regering met onnozel bloed te bevlekken , en een
„ yolk, dat u om genade en barmhartigheid bidt, en niet
„ beledigd heeft, te vernielen &c.” Dan noch deze deftige
en mannelijke taal der afgezanten , noch- de voorfpraak van
andere Protestantie vorften, waren in ftaat, het nu verfteen.
tie Nrt van VICTOR ABIADEUS to lenigen , nod) hem to
be--
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bewegen, om van zijne verbindtenis met Frankrijk of te zietit:
en deszelvs bedreigingen klein te achten ; het enigfte wat hid'
aan dat ongelukkige yolk wilde vergunnen, was, dat zij battening over hunne goe ieren kosten maken, en dan zijne
ftaten ruimen. Koch deze vergunning was onaanneemlijk
voor dit edeldenkend en godsdienitig yolk, en in de daad
h-e konden zij befluiten hunne kerken, aan den allerhoogften GOD toegewijd, met eigen handen , volgens den eisch
van de vergunning , af te breken, hunne wapenen neder to
leggen, en aan een leger krijg$negten, 't welk hen buiten
hun vaderland zou geleiden, zig over te geven ? vrczende
niet ten onregte, dat het laatfte alleen een dekmantel ware,
om hen als dan, gelijk een weerloos flagtoffer, door de bander. van bloedgierige legerkregten op eens af te ma,ken; zij
befloten Can bij hunne altaren en haardfteden te verblijven
en zig in -de valegen te verdedigen ; loch door overmagt tea
onder gebragt, wierden 'er ene grate rnenigte op de barbaarfte wijze van het level) beroofd, velen in de akeligfte ge4
vangenisfen geToi pen , en gelukkig waren de geven, die
zig, aft de bioeldorftige klauwen van de woedende kriigskne;ten sadden weten te redden, en door de vlugt ontkomen waren, Eindelijk wierden een geleelte der geven,
die gevangen zaten , ten getale van 2300, zo mannen air
yrouwen in vrijheid geft,1d, mils hun vaderland verlatende.
Deze trokken onder het uitfiaan van deerniswaardige rampen, naar Geneve, alwaar zij op de liefdeiijkfte wijze ontvangen werden , en verders zig naar het Kanto') Bern in Switzerland begaven-; doe) de regeerders daar van door den Hertog
van Savoijen bevreesd gemaakt, bepaalden hun een tijdperk om
van daar te moeten vertrekken. Na vele rampvolle lo-gevallen hier ondergaan te hebben , befloten zij eindelijk hunne geliefde valeijen weder te gaan opzoeken; en het is op dezen togs,
dat den- beroemden HENDRIK ARN.AUD hunnen leraar,
bun teffens tot leidsman en opperbevelhebber veribekte na
tet uititaan van menigvuldige wederwaardigheden, door het
'Vegan van ongeloveliike heldendaden, weder in het bezitt
Vaa
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*an hunne dierbare valefjen herflelde, en door ene omwente.
ling van zaken, die niet te voorzien was, vrcde met den Hertog van Savoifen floten, die hen in 't rustig bezit van hunne
vaderlijke erfgoederen, herfl-elde. Tot opheldering van 't
en ander, laten wij hier enen brief volgen , door ARNAUD
Rall den Here TORMAN , Gouverneur te Aigle in Switzerland
gerchreven, die van deszelvs grote overwinningen gehoord
hebbende, en dezelven nauwlijks kunnende ge l oven, hem
enen bode gezonden hadt, om de egtheid der zaken te weten : „ ik zie (zegt ARNAUD), dat gij uwe edelmoedige ers
p, enistelijke gevoelens omtrent ons nog behoudt, en nieuws„ gierig zijt, onzen toeftand te weten; wij bevinden ons in
„ ene volinaakte goede verftandliouding en vricndfchap met
„ den Hertog , ik hob enige franfe brieven, die wij, negen
„ mijien ver,, in Dauphine hebben opgeligt, bij hem in het
,, leger gebragt; hij laat ons in voile vrijheid, en hoopt,
„ dat zijn land wederom bevolkt zal worden ;' wij hopen,
,, dat velen zig bij ons zullen voegen, fchoon wij tot bier
„ toe weinigen zien. 1k ben van den Hertog gezonden,
„ de troupen die uit het Milaneesfr komen, te beg&eiden ; de
„ onzen zijn te Bobi. 1k weet dat gij, ziende zo grate wonderen , die GOD, tints tien maanden ter onzer behoudenig
s) gedaan heeft, al wat tot wederopbouw-ing onzer verwoeste
„ kerken verfliekken kan, zult toebrengen. Niemand dam
„ GOD weet, en zal immermeer zo goed als hij weten, de
• gevaren en moeiten die wij geleden en uitgeflaan hebben;
als merle de verfchikkelijke gevegten, die wij geleverd
,, hebben, zonder dat de vijand oit zijn oogmerk heeft kun.
,, nen bereiken; integendeel, wanneer hij dagt, slat het met
„ Oni gedaan ware , heeft de Heer der heirfcharen ons altijd
„ de overwinning gegeven. wij hebben in alle doze geveg„ ten, geen 30 mannen vcrloren, hacwcl 's vijands verlies,
y, wel op r0000 beloopt. Laten alle Franfe viugt-elingen, die
uit hoofde van den godsdienst hun vaderland verlaten hel p
dat het Koningrijk va .„ben,adriwfcen,
” Cods zoom kome, zig bij ens voegen Zij zullen Eerv;ens
DEM,
ge.
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f 1 gebrek aan lijden, do tijd is gckomen om Sian t! 1:cybolo:
At, wen, 11 hob bij anderen, voor een onvoorzigtigon reit.

" kelo,zen te book geftaan; doch de uitkomst leert, dat. GOD
alla onza zaken 'weft vitgevoerd,, en de acme A -AN!. UD is
,,, met de andere bel,T elhebbel. en bemirid van de gencn , die
bcirl yan te voren verfc;lcurd zouden hebbens. D is 102
werk C4DDS Ivien alicen daar van de cer toekomt. 1k bid„ de voor uwe behoudenis en die van uw geilagt, omheizen„ de van harten, die u in den Here berninnen
Tutht
„ den 5 julij x69o.”
Koit bier na ' kwain de Ficrtog van Savo ;jen, in het leger,
waar over ARNAUD bet bevel voerde, ten chide de Waldente zien, en de wijze te beramen, hoe men nit verenig,
de kragten, op de Franfen los zou gam; het behaagde hem
op een zeer gemeenza.m,e wijzc , met dezen christen-held te
fpreken , en jokkende te zeggen 72U b2n ik uwen gcvafigen
waar op ARNAUD antwoordde : dat al hunnen my', en 't gene
ze 'waver 7nogte7i hebben 11.C712 taebehoorde ; de Hertog met dit,
en andere bewijzen van ARNAUD'S liefde en trouw, zeer ingenomen, vercerde hem zijn eigen degen, horolog:e en fjerp,
en prces hooF,lijk zijnen ijver. Dit was ene tieffelijke vergoeding, zo voor den bitteren hoon, dien men dezen waar
d*en man hadt aangedaan bij zijne uitdrijving, als voor de
elleride, die hij geleden hadt, om 't euangelie van den grottn Verlosfer in de valeijen wederom op to rigten, waar
hij door het Goddelijk albeftier zo wonderlijk gefiaagd was.
Ter dezer gelegenheid moeten wij onze lezers nog berigten,
dat de gemelde fjerp in linden van onzen Kamper leraar JACens tot aan zijn deed tee beeft berust, die dezeive als een gedenkwaardig getkigenis van zijn grootvaders
braafheid en moed, met het uiterfte genocgen aan leder die
hem daar toe verzogt, Het zien; het hot ()logic, worth bij an.
&len van zijn waardig geflagt bewaard.
Verbazonde omkering van zaken! doze ARNAUD, op wien
dc Roomfe Sw!tzers , ten tijde zijner ornzwervinge in de Prof,-17,7-ye .1',7• 77teris zo dfLwils gciccrd hadden, cm hem in
han-
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Manden te
als dan naar Confians te voeren , cn den.
„kelijk met hem te handelen, gelijk men aldaai met jOHANNE1
I-lus en HIERoNnvus VAN PE. AA ,
1415, M.n den thandflaFel gedaan hadt; c:C7,2 AT.,,NAUD :cg ik, zag zig hid uit
hander zijner haceren verlost, en bij Zijnen VO; St ix blakeo.
dc; gunst. Hij die niet meer dan Io piflolen rijk was, toen
hij den gfoten togt , tilt Sv,i-tizeriand door Savoie; , ondernam,
en een balve louis d'or hadt overgehouden , toen hij in de
Talf,)ijen aankwain, ontving nu vorilel:jke geichonken. Iiij
Elie voor vier jaren het euangelieliclit herua,laan,
bie'Lp het nu op nieuw ontaeken, verk:ijge'Lde
voo
, in conmaal -te rug.
en vrijheden voor de
Men vindt een pourtrait van dezen c h risten-hr Id , door N.
VAN FRANIZENDAAL in 't Leper gebragt; dan dit afteeldzel van
ARNAUD is in zijne, hi ge jar ve.,vaar:ligd; voerde ziine
voornaarnfle heldendaden nit, toen llij jouder
hem veibe.,eld als een veidheer en leraar te gelijk ; als veldbeef draag hij eon officers kleed, met eon daar onder als leraar is hij omhungen met even mantel, en eon bet'
om den laals. Under dit afbeeldzel, Icect men: Venerandus
Peclemmttimin
ac Itrenuas HENRIcus ARNAUD,
lager
doze
digLregcls:
Prcefe5Lis
;
tor, nec non

Queen Pietas Inirata fuit alum dogmata paw& ,
fxvus, duin tulit arena, furor ,
AR, AUDI effigies thorace togaque deco-a,
H.cc est. Secla parein nulla tulere Duren
OW 2717,

Ziet bier een' dubk'len Held; cell' Boanerg ill 't preken
Een blillfem in den ftrijd, in leer noch moe 3 b(zzwekeit,
Dat vrij verbeeldingskracht u el hoarhuip vericen!
Hoe grout ze ARNAUD 01.3k lchat nog ichat gib lam to lie rya
Uit zodanig eon olden Cann, uit zulk heldelb l ic,cd, is
g4rote-n. Na zijoen
loop Le
hij in IA:isTeufchatel of Lavrani2e voleind to hebben ,
land; werdt na examinatie met alle lof en ruina'...e tot Piopo.
Jag% aapgezowen fimgeerde enigen tijd als Preceptor, bit de
JACQUES ARNAUD,

Y
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kindereri van den Veer BENTINK. van Schoonheten, en wiercit
Vervolgen den 2 augustus 1752, in plaatze van den door de
gemeento zo zeer geliefden leraar J. J. RAA1BONNET , naar
vertrokken in deszelvs plaatze met eciipaTthe'd van
ftemmen tot Predikant in de walfe geineente te Kampen beroe.
pen, en den 22 oaoher daar aan volgvde, door DANIm
Louis Predikant te Zwolle , in zijnen dienst bevestigd. Na het
ruime tijdvak yin 41 jaren, het Kamp er walfe kucideken met
Ole getrouwheid beftierd te hebben, verkreeg zijn Eerwaaide
f,ct emeritusfchap, en ging omtrent een jaar daar na , op den
nifeij 1793 namelijk, in den ouderdom van 68 jaren den
Wet; van alien vleefche, ten einde in de eeuwigheid het loon
to ontvangen, door den Opper-Herder aan zijne getrouwe
oienstknegten toegezegt.
JiVC QUES zonder diepzinnig geleerd te zijn, verftond zija
theologisch fistema grondig, hadt veel hiftorife kundigheitt,
predikte fomtijds vrij wel ; was een braaf, deugdzaam mensch
en godvrugtig; dan veel vcrthaag,zaamheid, ten aanzien van
rndcrc gezindheden , mocst men niet bij hem zoeken, inzonderherJ was hij bitter tegens de Roomsgezinden , en zuiks
1,...as niet te verwonderen, doordien zijne brave voorouders,
oriverdiend, door belijders van dat geloof, zo hevig waren
bciireden çn vervolgd. Voor het overige was ARNAUD van
gcon ongezelligen aart, gaarn iemand dienst bewiJzende, gi$
'ids men bij hem was. Hij is nimmer gehuwd geweest.
EOSSCET, Uni7erfelle , Tom. III. p..20. BASNAGE,Ff /t.
de la Religion Reform. Tom. IL p. 104, lag, Lewes fur ,1 es
nlatieres (lu tons, Lett. VI. p. 93. BouER, abregd de HisMpre des Vaudois. pag. ago. Jon. FLOR. MARTINET, Krk.
G efchiedenis dr Waldenfen in de valeij en van Picmont , twede
druk van 1775, Boekz. , 1752. b. bl. 266. 542. 1793. a.
bi. 597.
ARNAUD (GEORGIUS D'), Hoogleraar in de Regtsge-,
pirfpronglijk Wt. Frankrijk wierdt geboren te
wker in Friesland, den 16 feptember 1711. Zijn vader- was
f7TO.NORIU.S 1;1\ P NAUD Zedert 1728 Predikant in de walfe
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ARNAUD, (GEORGIUS
eePte vari die ftad, en leefde nog in 175S, dada alsEn
ritus; zijne moeder JUDITH ELISABETH Coli-W I Was de rite,,
van FIL/PPUS COUPPe, Gereformeerd Predikant te St; Hila!*;71,

in Poitou , en is te voren getrouwd geweest met
PALLARDI. GEORGIUS de lage fcholen doorlopen hebbenje
wierdt Student te Fraizeker, en maakta fnelle vorderingen in
de fraaije letteren-, onder THEE. HEMSTERHUIS fl PET= WEi.
SELING, den eerftenHoogleraar in de griekfe taal, en den ii-2;14.
xen in de hiftorien en welfprekendheid. Vervolgens gins hij tot
de beoeffening der regtsgeleerdheid over; en volgde daar In
hoofdzaaklijk de lesfen van ABRAHAM W1ELINO, Ten ende
ijne ktmdigheden te vermeerderen ; bezogt hij het kloge°fchool te Leijden, en boorde aldaar de lesfen van verfe1ei(Ln6
beroemde mannen. Te Franeker te rug gekeerd, wierdt bij ii
,1734 Doktor in beide de regten. Een jaar daar na, werdt
door de Staten van Friesland tot Leetor a'angeileld; en in julij
1734, volgde hij zijnen meester WIELING op , als Profesfo*:
ordinaris 5 die intusfen naar Utrecht was beioepen ; doth Let
keeft hem niet mogen gebeuren door het doen van ene inwijdings redevoering, zig in die profesfie bevestigd te zien; want,'
enigen tijd gezukkeld te hebben, vervied hij in ene flepende ziekte , die hem den x julij 1740 in het graf rukte, noz
Been 29 jaren bereikt hebbende. De Hooglerwir T. HENISTEA
heeft ene lijkrede over hem gedaan , doh die niet voor
bet jaar 1784 het licht heeft gezien, Wanneer did, benevens
nog enige and6re. Otatien van dien groten man, gevoegd bij
enigen van den Hoogleraar L. C. VALCKENAAR, door ladtst0,
inelden ter persfe is bezorgd ei tiitp,-egevón,
Veel hadt de geleerde wereld van dezen jeugdigen letter.
betel, kunnen verwagten ; daar hij reeds om :47 0 to fprekeri,
den aanvang van zijne loopbaan , zulke trefFende blijken vari
verftand, geleerdheid en oircieelkunde, door 't doen drukken
van de volgende werken, heeft gegeven. x. Specimen Animal,
yerlionum criticarum ad aliqua Sciiptores Gitacos. .117r1. 17,8 , in
Svo, 2. Leetionum Grcecarum , lib: I.I. in quibus GraTorwn
castigautur, iqrlynis
ta pasjiim illustranTur
Y3
Titt7-

ARNHEM. ARNELEM. (JOHAN v..17.4)
TIIEONIS OPPIANI

APOLLONII RHODIT. liagce Cotn. T730i

confunEtis,
in 8vo. 3. De Dils nospihoss, five adfesforibus
8vo. 4. .Distutatio de 5, u r e
commentarius. liagre Com. 1732 ,
&nor= apud Roncnos. /734, in 4to. s. Disputatio de ifs , qui
prtU panie!pandi causfil , feinet venzmdari patiuntur. /739 ,
4to. 6. Variarum Conjel2uvarum , lib. II. ; in qu'ibus Pailli/2 'Jur
Civile illustratur , & plurima jur!s aliorunzque AuCtorum , lens
emeudantur aut explicantur. Franeq. 1733. Leovard. 1744. in 4to..
Dit werk kan men met me2rder regt order de letterkundigen , dam onder de regtsgeleerden rangfenikken. Behalveri
dezen , heeft D'ARNAUD nog e,lige flukken bezorgd voor
de Miscellanece , olferrationes critica,' van Amjleldasn ; en de
Heer VRIEi1OET verzekert, dat 'er nog I-el fcheideLe onuitgegevene weikjes van hem, onder den nu oidangs overledenen
Utrechrfen Hoogleraar j. ARNTZENIUS waren berosteryie,
de men dagt dat door zijn Ed. in 't licht zouden zijn gr4.,;e0.
ven, gelijk dezelve, in /767, te Utrecht , heeft uitgegeven, G.
D 'ARNAUD Vitce Sca' yolar:tn2. - G. STou.r. ad ITELMANNUM
p . 534 535 . E. L. VRIL-7110ET , Frefiae. pag. 832. C.
SAXI Onoinast. literar. Part VI. p. 430, 435. PAQUOT, .M6;

Moir. litter. Tom. XVIII. p. 41-48. FR. JUGLER, 93evtwege
Aurritifccn zTiogr. agie. I.

M. t)i. 262-268.

ARNHEM, is ci e naam van een der oudfle en alleredelfte
geflagten van Ge'derland , zijnde bier van het laatfle marine.
lnk oir geweest JOHAN VAN ARNHEM, die geheel kinderloos
_overleic-n. Van dit uitgeflorven geflagt vindt men omfagtige
tafels in 1-IcoesTRATtN's Woordenboek , en bij A. FERWERDA
frlerlands Ceflagt- , &am- en il rapenIoel,',. I. D. /785.
Heer van Rozendaal tot Hogs.
ARNHEM (JOHAN
loo, enige 'won van GERRIT VAN ARNHEM en van THEOD6RA
V_AN WASSENAER

van Duivenvoorden, werdt den i 'Deli 1636

in

's Hage ge'ooren, alwaar de oude Heer, wcgens Gelderland
fesfie in de vergadering van Hun Hoag Mogenden hadt. De
• eerfle tien jaren van zijn leven bragt hij in 's H'ge door
itva. y an

hij met :Lijne ot,deis naar Gelderland vertrok, en cersi:
te

ARNHEM. (JOHAN v..Eu.v)
fe 11rn6s, daar na bij een Prectikant te Zoest , later ;krage ning en , vervolgens op bet tlijmnafium te Aventer en lin
laatften aan het Hogefchool te bijcien, in alle de peffenina
en wetenfchappen een jongmati Van zijn geboorte 'voegehde,
onderwezen werdt. Nauwlijks hadt hij 22 jaren bereikij
f hij werdt uit kragt zijner aanzienlijke geboorte . , in de Vbidderfchap van de re;uwe befchreven. Negen jaren daar na ) in
1667 begaf hij zig in den egt, met zijn Voile nigte JOIN*
MARGARETA VAN ARNHEM , erfdogter van de vrije heerliikheid
Rozendaal geboren den 12 december 1635, uit ItOBBRT
ARNHEM , LailddrOSt van Plume , eti uit vrouwe ERINGAP,I,
ELISABETH VAN DORD erfdogter van Rozeita%al. Den II theli
±674, werdt Heer JAN als lid van de RicicterCchaP, ordinatii
Gedeputeerde van het Velloven kwartier, ,den x i februaiii
1675 Rigter van Ai:nliem en Veluwel;zoom , n den 9 februatij
fickle Prins WILLEM DE Iii hem aan, tot extraordinaris Rani
in Let Hof van Gelderland. De genegenheici van gemelden
Prinfe en deszelvs Gemalinne voor den Heer en Vrouw va,i
Rozendaal , was zo groat, (la zij zig meerinalen bp dat -aanzienlijk landgoed gingen verlustigen, en enigen tijd tot:I:den ;
ook verzelde hij benevens zijne gemalinne, lien vorst en
vorftinne in 1692 mar Engeland, alwaar zij zes weken verbleven. Geen minder gunst en liefcle genoot hij van Ariihems
burgerije , die 's mans deugden en braafheid van nabij kenden.
Op den 15 augustus 1701, werdt hij door Konii:g WILLIAM
tot Landdrost van de Velute aangefteld. °I-let was cok mat
ecu fmcrtclijke aandoening, dat hij het volgende jaar de dccd
van zijnen Voriteliiken vriend en weldoener vernam; 't wclk
filet weinig Wierdt vermeerderd, door de ge-volgen die dezclve genoegzaam in de gantfche Republijk , en inzondarheid
C4iderland na zig fleepten. Te Anthem koos men, ingevolge,
tne nieuwe keur nit de Gemeentslieden, twaalf Itads Regen
ten , latende daar onder hem, benevens vijf van 'de. oude Magiftraat aanblijven, doch ROZENDAAL en de vijt andere Helen
bleven volitandig de verkiezing afkeuren, en de aa.nvaarding
weigeren; en watineer in 1 — '7 , wederom enige Heren
11 4

den
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den voorbitegaan, weigerde ROZENDAAL op nieuw, die pc*
te aanvaarden, en volhardde daar in tot zijnen dood toe,
Welke op den 12 december 1716 voorviel, als toen zagtelijk
en godvrugtig ontilapende, op het huis te 4ozendaal in den
ouderdom van 8o jaren en 7 maanden, joist op den zelvden
dag, dat zijne weduwe in haar 8ifte jaar tradt, hebbende
nog vijf jaren na dien tijd geleefd. liter JOHAN was , gelijk
in het vorig Artikel reeds is gemeld, het laatite mannelijk oir
van dit aanzienlijk geflagt, flied ook kinderloos , en werdt
ingevolge zijne begeerte, zonder enige pragt in de kerk van
Yelp begraven.
Hoe veel bezigbeid de bijzondere Staatsambten ook aan dezen groten man verfchaften, wist hij evenwel dagelijks urea
of te fnipperen, oin zig in de fraaije wetenfchappen te oeffenen; onder anderen bezat hij ene uitgebreide kennis in de
landmeet- en bouwkunde, ook was hij zeer ervaren in de
gronden van den gereformcrden godsdienst, en beoeffende die
met alien ijver ; verders vondt hij fmaak in de digtkunde, en
flaagde daar fomwijlen niet ongelukkig in , waar van zijne
in 't licht gegevene waken ten bewijze ftrekken; als inzonderheid: Zetragtmen obcr !jet aziitirn ban JESUS CHRISTU&
%viten' 1695. in 4to. OcbacDten C'ebicbten/ nut Plategs
atiits. 1707. iti 4to.
ARNOLD, zie ARNOUD.
ARNOLDI (JOHANNES), geboren te Franeker,, ziincie cTe
jongfle zoon, van den Prcfesfor NIKLAAS ARNOLDI, en cieszelvg
twede huisvrouwe ANNA PYBINGA ; is geweest Advokaat voot
't Hof van Friesland, en huwde met TiETSKE TAMA bij wie
hij twee kinderen heat verwekt; het oudfte ene dogter ANNA
genaamd, is getrouwd geweest met GERARD VAN VELSEN Pre.,
dikant te Harlingen , en het jongfte , een won SIRICUS
NOLDI , die Predikant te Beam; is geweest. Joitorms ging
den weg van alle vleefche in 1695. - E. L. VRIEMOET
lith.12.
p. 420.
qNOLDI (K ORNE L IS) , of ARNO4DUS CORNELIS7.
is

AKNOLDL. (MARTINS)
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is in het jaar 1547 te Delft van eerlijke ouders geboren,
wier geflagt STORM VAN ' S GRAVEZANDE wierdt genaamd,
zijn lend w'erdt hij van zijne ouders buiten 's lands ter fludie
om tot het predikambt der Gereformeerde godsditnst
gig te bekwamen; zijn eerfte beroep na dat hij zijne lettertDeffeningen hadt volbragt, was te Frankendaal. Toevallig in
x573 in zijn geboorteftad gekomen zijnde, om een bezoelc
aan zijne ouders te geven, wierdt hij in die gemeente tot Pre,tlikant aangefteld , en is na de bewilliging van die van FranIendaal , in genoemde clad als gewoon Leraar verbleven tot
aan zijn dood, welke op den 5 junij 1605 voorviel, hebben,ee hij den ouderdom van 58 jaren bereikt; en zijnde hij deo
eerde Predikant geweest, die aldaar na de invoering van dea
hervorinden godsdienst, is beroepen geworden. Van hem zija
enige fchriften, als ook ss mans afbeeldzel, na het fchilderij
'van den beroemden MIEREVELT geprent, in 't licht gekomen.
ARNOLDI was een man, van een uitmuntend verfland en
doordringende welfprekendheid , daarenboven ijverig in het
voorflaan en bevorderen van den godsdienst, altijd nedrig
van zig zelven denkende , zo dat hij niet alleen de perk van
Delft door zijn voorbeeldig leven heeft geftigt, maar teffens
cok de gezamentlijke gereformeerde gemeentens van Holland
tot een fieraad verftrekt, waar door hij zijn ambt met feet
nut bediende. Hij was ook onophoudelijk werkzaain in het
beflegten van velerleije kerkelijke gefchillen, zo dat hij in het
Sijnode nationaal in 1591 te Middelburg gehouden , en
Leer andere Kerkvergaderingen, voeltijds de plaats van voorzitter bekleedde. - Beftbrify ing fadDelft , in folic
1729. sbl. 702.
ARNOLDI (MARTINUS) , geboren . te Franeker,, een zoom,
van den Profesfor NIKLAAS ARNOLDI en van zijne twede huisvrouwe ANNA PYBINGA ; is geweest Advokaat voor den Hove
van Friesland , Landfchaps Bouvvmeester en Schepen van
Leeuwarden. Twemalen is hij gehuwd geweost, zijne eerfie
Vrouwe was MALLI TIEN,01,1 ea.! cI ogter van TIE:T.hrus ii u
Y5
y
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CIA Burgemed3ter te Leeuwarden , en lid van de Gedeputeerde
Staten van Friesland ; de twede is geweest JETSYE TANIA
dogter van SIERK TANIA Vroedsman en Schepen te Leauwar;.
den; verfcheidene kinderen heeft MARTLNUS bij zijne beide
vrouwen verwea, waar van flegts rnaar een zoon bijzija
llood die in 1699 voorviel, aanwezig was, NIKLA,As genaamd,
p. 419.
E. L. VRIEMOET Athen.
ARNOLDI (MICHIEL) , geboren te Franker mede eerj
zoon van den Hoogleraar. NIKLAAS ARNOLDI , en zijne twede
huisvrouwe ANNA PYBINGA ; was een man van uitmuntende
geleertheid , en wierdt na zijnen akademifen loop voleind
te hebben, tot Doktor in dc Golgeleertheid geptomoveerd
eerst is hij Predikant geweest te Menaidum , wierdt in 1683
te Harlingen beroepen, in 1693 te Leeuwarden , in 1697 te
Utrecht , en eindelijk. in 1703 te Haarlem , alwaar hij op den
28 maart 1738 overleden is. Hij is getrouwd gewecst met
SJOUWKJE TIEKAMA ene zuster van MARIA TIEKAMA huisvrouvie van zijnen broeder MARTINCS hebbende bij hadr drie
zonen en ene dogter verwel:t. Van 's mans letterarbeid, is
in druk uitgegeven : codes Talm. Tamid. d San°. yugi, verlione
commentario illustratus , eest te Praneker in 1680 ultegey en, en vervo!gens ingelifd in do Mischna van Suarmuslus,
Tom. V. Voorts COAclijfic 6Zebenfularicru Varanq. 1637.
in I 2. en ..1-jfircbcti op p2:10 HENDRIK. KASIMIR 31CCUti,
E. L. VRIEMOET, Athe,z. Frif. p. 419, 420.
1697. in go.
•

ARNOLDI won van den bovenvermelden

Eaarlenden Predikant van den zelvden nainn, en SJOLV,11:JE
TTE-KAMA ; is eerst Predikant geweest te BrLndwUk een ciorp
niet verre van Thiru'recht gelegen, en vervolgens te Har,:errij ,
ilw-aar hij den 52 oetober 1755 is overleden, in den °tidei.
dom van 51 jaren, aiinde nimmer gebuwd geweest.
E. L. VRIE:A.10ET , At/;en. Fr p. 42o. Bo2kz. , .1751. b. bl.
66.

ARNOLDI (NIKLAAS), een zoon van den Haarlem:en
rl'e,11 7:2rit MICH131, AR:coLDI, en Sjouwicjz TzliKAMA is ge.
TVCC
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Weest Schout over een diftrt& nabij Haarlem , war onder zes
dorpen behoren, hij flied in 175. - E. L. Viimmozr,
Fr/ p. 420.

ArtNoLDI (NIKLAAS) , een zoon van MARTINUS ARIOL
Di en JETSKE TANTA, is geweest Raad , Secretaris en Thefaurier van den Prince Erfftadhouder te Leeuwarden ; ook Pi efident van het Krijgsgeregte der Frieye en Nas.fauwie ieginerlen;
eerst. Secretaris , daar na Schepen , en vervolgens xneelm.ilen
Burgemeester der tad Leeuwarden , heeft ook veifcheidene
itaatscommisfien bekleed. Hij is gehuwd geweest aan BARRA KNOCK , ene dogter van ARNOLD KNOCK Raadsheer in
-"t Hof van Friesland, waar bij hij twee zoons en een gelT:
getal dogters heeft verwekt, die alle voor hem zijn overleden , waar van nogthans de oudfle dogter is gehuwd geweest,
am den Ontvanger der boe!goe3eren te Leeuwarden P. WIELINGA , en de jongile tan H. Exocx Predikant te Rotterdam, die
een non bij haar heeft verwekt, NIKLAAS ARNOLD' Erect('
genaamd, ook reeds overieden ; zijnde zeer beroemd geweest,
wegens zijne grate bedrevenheid in de muzijk , en bijzonder at
wat het orgelwerk betreft. ARNOLDI was eon man van een b 7j2onder fchrander oirdeel , veel belezertheid , en die ongemecn
op goede orde gefteld was, voorts vilendelijk en verpligterg!
de in de dagelijkfe verkering. Hij flied in een hogen °Wel
, in het jaar 1775. - Zie oak, E. L. VRIEMOZT •
Frif. p. 419.
ARNOLDI (NIKLAAS), Hoogleraar in de Godgeleertheid
to Franeker ; do flamvader van alle de ARNOLDI'S hier te Ian de, wierdt geboren te Lesna een (lad io Polen, den 17 feptember 1618. Zijne moe ,,ier die weduwe was gei,vorden, wen
hij nauwelijks den ouderdom van drie jaren bath beieikt, droeg
alle mooglijke zorg voor zijne opvoeding, en fchikte hem tot
de letterkunde; de eeille beginzelen N. an onderwijs genoot hij
in zijne gebooiteplaats, onder den geleerden Com r mus. De
ouderdom van Is jaren bereikt hel2bende, wcrdt hij door de
FInocie van ..eitetAft9;, :21gzvelie, de .Poqdre

Lc.itival ling, tot
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Verk bevorderd. In 1635 werdt hij naar Danzig geionderii
en chid jaren later, keerde hij naar Polen te rug, ten eindo
zig vender in de godgeleerdheid te oeffenen. In 1639 vertrolt
als befluurder der latijnfe fcholen naar Podolie , en werdt
teffens aldaar Iluis-Predikant bij een Voornaam heer. Dan
zijne bekwaamheid al fangs hoe inner rugtbadr wordende, ver'Ichafte men hem gelegenheid, dezelve op cen Hogelchool verder aan te kweken. In 164.1 deedt hij ene rein naar de Nederlanden , kwon te Franeker , en maakte aldaar giote vordeiingen door het onderwils van zijnen lancigenoot IVIAceovius,
als merle door de lesfen van den Verinaarden, CoccEp4s.
daar begaf hij zig naar Groningen, Lejtlen en Utrecht, en
keerde in I64.3 naar Franeker te nig; hier tot in het volgende
jaar getocfd hebbende, reisde hij naar E7!geland , doch door
de koninglijke troupers veihinderd wordende , te 0.9cfia te komen , trok hij te voet naar Cambridge, alwaar hem egter belet
iriverdt lesfen td horen, doordien alle de Hoogleraàrs in dd
godgeleerdheid gevangen gehouden weideti: Hij keerde du1
naar Franeker td rug, ving aan te prediken, en voldeed daitr
in, in de nederduitfe tali zo wel, dat heal: afgeraden werdt
raar 15olen te rug te keren; vervolgens tot den pl-cdikdienst
bekwaam gekeurd, begnf hij zig kort vobr zijn laeluL1p tot Predikant te Beetgwn, in 1645 in egt met jOnkvrouwe REMIGIA
/1' ,N NITZEN, dogter van CAROLUS VAN NITZEN; deze flied
In Ib 2 , en onze ARNOLD' beeft geene kinderen bij hoar very
Nvekt. In 1651 werdt hij de opvolger te Franeker van zjnc,-1
leenneester, JOH. COCCEJUS, en in 1653 trouwde hij ten twee&male , met ANNA PININGA dogter van WIBRANDL'S
ZU3 PYBINGA Burgemeester te Franeker, en ELISABE1H VAN
GHEMMENICH , dogter van RAtiLus VAN GHElidIMENICH Secre-;
taris van genoemde ftad; bij deze vrouwe teelde hij negen
kinderen, vijf zonen en vier dogtcrs, waar van 'er flegts vier
tot volwasfenheid zijn geraakt. Met grote vlijt, heat AR'
NOLDI zijn ambt als Hoogleraar tot aan zijnen flood toe bekleed , welke vtDorviel op den 15 oaober 1680. Zijne nageene Oratie &or zijnen ambtgenooti
*last:el-11s werdt gevierd

J.

ARNOLDI. AR,NOUD. ARNOUT,
A MARCK; ook veritrekken zijne nagelaten werken, tot
getuigenis van zijne bekwaamheid en naarfligheid, men vindt
'er ene optelling van bij E. L. VRIEM0ET, Athens
pag.
421, 4 22.
BAYLE, DiEtion. ed. de I 7 30. Tom. I. pag.

35 0 , 351ARNOLDI (SIRICUS), kwam ter wereId in 1694, was
een zoon van den Advokaat JOHANNES ARNOLDI en DETSKI1
TANTA; wierdt na zijne akademirche ftudien te Franekev
voerd to bcbben, ift 1715 Predikant te Oosterineer en Eestrum;
vervolgens in 1720 te ' Baum, alwaar hij den Euangeliedienst
tot in 1765 heeft wLargcnomen, zijnde om lighaams zwakheid
als toes emeritus geworden, na werken tijd hij nog gelecfd
heeft tot op den 23 oaober 1771, als wanneer hij is overleden te Leeuwarden, aan het huis van zijnen vollen neef de Burgemcester NIKLAAS ARNOLDI. - E. L. VRIEMOET Athen.
bl. 645, 646.
p. 42o. Boekz. 1771.
ARNOUD of ook ARNOLF nE GROTE, was de zoon van
BOUDEWYN DEN KALF.N , derde Graav van Fiaanderen.
Volgde zijnen varier op in het iegeringsbeflier egter hadt die
ten behoeve van zijnen tweden zoon ADOLF, Kamerik, Bologne,
St. Pol an Gisnes , ondcr de naam van Graavfchap van Bologne
van zijne Oaten afgezonderd, om die voor altoos van de Graven van Flaanderen ter leen te houden. ARNOUD de regering
gedurende den tijdkring van 40 jaren met de grootite voorzigtigheid en ten genoegen vat zijne onderdanen bellierd hebbende, nam in 958 , zijnen zoon BOIMEWYN , dien hij bij
ALEID dogter van HERIBERT, Grave van Vermandois vcrwekt
hadt , te huip. Gemelde BOUDEWYN overleed in 961, en drie
jaren later filed ook ARNOUD, die jaren lang, deerlijk met ha
gi aveel wa.5 gekwelt geweest. Zijne afbeelding is door J.
MEYssENS in 1663 te Antwerpen kunflig in 't koper gebragt.
0. Ea wag , Zegelen der Graven von Flaanderen„
bi-. 2 en 3.
ARNOUT, van Monnikkendam geboortig, is geweest Abe
van Lenin in bet Mark van Br.o:dentrurg , en nadcrhand
14 67
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1467 van Bsligen , van de kloosterorden der Cistetlienfers,UJ
werdt tn behoeve van zijne orden naar Rome gezonden ,
bij fchreef daar ter plaatze verfcheidene godsdienitige werken;
men wil dat hij in 1490 zoude overledeu zijn. CAR4
DE Viscu, Bibliotli. Cisterc.
ARNOUT, van Lens gebijnaamd, daar zijne familie vab
afkomilig was, is een Geneesheer en beroemd Wiskunflenaar
geweest , en ledde in de XVIde eeuw. Hij is geboren
Bellfolane een dorp nabij Aath in Henegouwen. ARNOUT hadt
ten broeder JOHAN van Lens genaaind, die leraar in de God,
geiezrtheid was op de Hogefchool te Leuven, ARNOUT reisde
naar Muscovien , alwaar men grote achting voor zijne geleert.
Reid betoonde ; inzonderheid hieldt de Czar waar hij lijfarts
van was, ongemeen veel van hem. Na dat hij in 1565 e‘..,n
reis naar de .Arede7-lan,den bait gedaan , om zijne naastbeftaand,m
te bezoeken ; wierdt hij in 't jaar x572, bij de verovering
van Mokam_ door de Tartaren , vermoord. Hij heft verfcheidene voortreffelijke werken gefehreven; als onder anderen:
lyagoge in Geometrica elenzenta Eucliles. VALER. AND!?..,
B bl. Belg. Vossius , de Scient. Mathem, cap. 57. §. 17.
ARNOUT, bijgenaa.md van Rotterdam of yam Holland, on3,
dat hij to Rotterdam geboren was, is geweest reguliere Ka.
nunnik van de olden van St. Augustinus , en leefde in de
XVde eeuw. Hij was Ieraar van .beide de regten, en ten
einde zig in de burgerlijke en geestelijke regtsgeleerdheid gron,
dig te oeffenen , hadt hij de lesfen van de voornaamfte Pro.
fesforen in die wetenfchap te Padua en Bologne bijgewoond.
Eij Het verfcheidene werken na; als onder anderen : Remit
forium 7uris civilis canonki ; Leelura fuper Conflitution:bus
BENEDICTI XII; Canonicalis expofitio in re gulrim S. /Iugustini , fjc.
ARNOUT flied den 31 augustus 1442., ill het klooster Groe.
tendaal bij Brusfel , in het welk hij het monniksgewaad hadt
aangetrokken.

VALER. ANDR.

Bibliotli. Belgica.

ARNTZENIUS (JOHANNES), Hoogleraar in de gefchiedkunde, welfprekendheid en digtkunde to Franeker,, wierdt te
We.

ARNTZENIUS. (JOHANNES HENRICUS) 25/
r'ez:clgeboren in 1702 ; hadt tot vader HENRTCUS ARNTZENIUS,
eeist Re&or en Schoolvoogd te Wezel , vervolgens te Arnhem,
ph Iaatiielijk te Utrecht , alwaar in 1728 is overleden.
011Ze, JOHANNfES bevlijtigde zig diet veer naarfUgheid in het
bcoeffencn der talen, fraaije wetenfchappen en regtsgeleerdhciid , eerst te Utrecht van 1718 tot 1725, onder de poog'emus DRAKFNEORG en DUKER , en vervolgens nog twee jaren
te Lc.iyen , de verilandige lesfen horende van PEThus BURMA.N,
FIAvERNAmr en meer andcre voorname mannen. Op
den i julij 1726 werdt hij tot Doktor in beide de regten Vel"-heven , en kort daar op tot Reaor der latijnfe fcholen te
flegen aangcfteld; in welk Gijmnajim bij op den '9 maart 1723
de waardig!-,eid verkreeg, van Hoo&raar in de pfchiedkun.
de en welfprelccndheid. In 1742 beriepen hem de bezorgerl
van Frieslands Hogefchool, in de plaats van PETR. BURMAN
tot Hoogleraar in de gerchiedkiande en welfprekendheid, welke post hij op den 23 feptember deszelven jaars met ene
tie redevoering aanvaardde, en vraar bij nog de trite! van
Profesfor in de digtkonst werdt gevoegd. In zijne laatile jaren
fleet hij cen zukkelend leven, en overfeed in 1759, nalaten.
de eel zoon en twee dogters. Hij heeft enige latijnfe Autheuren met aantekeningen verrijkt. - E. L. VRIEMOET
hen. Frif. p. 846 , 847. Jo. CHRISTO. STRODTMANNUS,
tic t; ger, c';rt C-uropa/ Part. VII. p. 577--586. C. SAXI, 01;011i.
liter. Pars VI. p. 387.
ARNTZENIUS (JOHANNES HENRICUS) zoon vftn
Nijmegen in 1735. Na zijne letteroef.
feningen atielioffelijkst volbragt te hebben , wierdt hij op den
9 november 1759 tot Reaor en Gijmnailarcir te Leezmarden
aarigeficld; vervolgens in meij 1774 te Zutphen, met Nvoe.
ging van de tijtels van Profesfor en Bibliothecarius ; op den
8 december 1774, aa.nvaardde hij met ene plegtige redevcc.‘
ring: de legibus quibusdam Reglis , civilis apud Roinanos fapie gtiae fonte, de profesfie in de regtsgeleerdheid op de Hogefchocil
JOHANNES , geboren te

van Groningen. Na aldaar i jaren met zeer veel lof en
ijvcr-

f3S zAltNTZENMS. (OTTO)
liver de Bataaire jeugd in de regten onderwezen te hebbegi
deeds hij op den 15 feptember 1788, als Profesfor 7uris Ci
.elf 7ur s d to Utrecht zijne inaugurele Oratie:

de optima Antecesforis 7uris Romani form, in GERARDO NOODTR), Novionaag©, fpeEtata. Na hier enen arbeidzamen tijdkring
van omtrent 9 jaren doorlopen te hebben, werdt hij door
ene galkoorts aangetast, die hem in den ouderdom van 62
jaren, op den 7 april 1797 in het graf rukte.
Onze Hoogleraar was een doorgeleerd man, fijn van oiro
(Teel, vlug van vcrnuft, fierlijk digter,, en een biajzonder
fchrander criticus; voorts vriendelijk, verpligtende, buitengemen werkzaam en van ene aangename verkering. Behalvea
zijne Oratien en Disfertatien , heeft hij in 't licht gcgeven Miscellanea, te Utrecht , 1765. in 8vo., en Inffitutiones yttris Belgici , 2 8VO., voorts den SEDULIUS en A TUTOR , beide
Christen PoRen, met zijne aantekeninpn verrijkt, en einde.
iijk zijn wij aan zijne vlijt verfchtedigd, de fchone editie van
de PANEGYRIC' VETERES, cum notis
animadveVionibus Virorurd
eruditorum, 7naxinzam l antern integris , quibusdam fele&is , Bras
dir^it, 2 Tom. in grout 4to. te Utrecht, in 1790 en 1797 bij
WILD en ALT NEER gedrukt.
TIVCMal Cll. is ARNTZENTUS gehuwd geweest , zijne eerfle
vrouwe was ene dogter van HENDRIK CANNEGIISTEIt , in leven.
Hoogleraar en Redor te Arnhem, en zuster van deli Franeker
Profesfor HERMANNUS CANNEGIETER. VOW: ene twede vrouwe
heeft de Hoogleraar gehad MARIA BEATRIX, ene dogter van
F. H. EXALTO D'ALMARAS, Predikant te Rekken en Vreden in
Gelderland; hij heeft verfcheidene kinderen hij dezelve verwekt; en zij is ruim vijf maanden na haren egtgenoot, op
den 14 feptember 1797 namelijk, aan ene gaiziekte , in den
ouderdom van 54 jaren overleden. Hij heeft drie zonen nagelaten.
ARNTZENIUS (OTTO), Re&or to Amfieldam , broeder
van JOHANNES en 00111 van JOHANNES HENRICUS , is geboren
to Arnhein in 1703. Na zijnen akademifehen loop met roesa
van naaritigheid volbragt to hebben, werdt hij beroepen to;
Rere

ARTEVELD. ARTISCHOFSKY,
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1teaor de latijnfe fcholen te Utrecht , vervolgens. te Gouda,
aderhand te Delft , en eindelijk te ifinfieldam , alwaar hij
door het uitgeven van verfcheidene werkjes eo verhandelingen in tijdweaen gepiaatst, door1lralende blijken -van zijne
geleerdheid en oirdeelkunde heeft gegeven. Hij flied in 1763.
C. SAXI Ot101f. lit-er. Pars VI. p. 522.
ARTEVELD (JACOBUS' vAist), geboren te Gent in Flaatz.
cieren, heeft zig in de gerchiedenisfen van de XIVde ceuw
veer beroemd gemaakt. Van handtering was hii een brouwer
en koopman, en bezat een vaardigeli en ondernemenden geest;
waar door hij in Fiacandcren, elle bijna volftrektc heerfchappij
ultoefFende, en onderhet regeringlbeftier van Fiurs VAN VAniet weinig fpels veroirzaakte. Gedurende enigen iijd
hadt hij zig aan hr” Hof van Frankrijk opgehouden, en trouwde daarna de weduwe van enen .brouwar; voorts was hij een
intriguante knaap, die briefwisfeling hieldt genoegzaam in alle
de fteden van Fiacrlderen; en fterk overhelde naar de zijde van
EDUARD DEN Koning van Engeland, wiens zoon hij tragtte
tot Graav van Flaanderen te doen ve:kiezen; doch dit brak
bem zuur op, doordien zijne fladgenoten hunnen wettigen
Graav niet willende verftoten, zijnen aanflag niet wilden inftemmen , en toen hij zulks met geweld zort door te zetten
dood floegen. Hij liet een zoon na, FILIPS genaarnd, die
minder verfland en moed dan zijn vader,, doch meerdere
rijkdommen bezat. Deze ftelde zig in 1381 an 't hoofd der
oproerige Gentenatars, die een leger van bijna 600co mannen
hadden weten bijeen te krijgen , en daar mede Graav LODE,
WYK DEN III, bijgenaamd de Manlzafage , naar hunne pijpen te
doen dansfen, doch deze nam zijn toevlugt tot Koning KA7.7,L
PEN VI, en deze jonge vorst verfioeg in den veldfiag bij Ro.
febeek, 40000 Flarningen , waar ondey zig oolc. -FILIPS VAN AR-

Amain de Flandre.- FROT3SART, Rift.
Char!.
VI.
C.
C1;i175,
7aarboe7ten der fad Bi.vgge.
de

TEVELD bevondt.

ARTISCHOFSKY (KRISTOFFEL), denkelijk eon Folk
iTan geboorte, diende in dc jaren 1635 en ite;:t6, de Nedcr.

h DEL.
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AitTOIS, (JAKOB VAN)

0,11.3 frestingifche Illaatfchappq in de hoedanigheid van Koi't was door zijn beleid en dapperheid dat de meeste
-Prazilignon wercion Vondergebr4gt. Bet gfootile deel van Bram ovprmeesterd zijnde, vondt de vergadcring van negentienp bier tq lande, raadzaam, enige me?rdere manfchap derwaarts te 7cnden en bet opperbowind over 't landfchap enen
man van anzicn op te diagn. Graav JOAN MAURITS vain
.rasfazz, boodt zig bier toe aan. De maatfchappij droeg bent
deiandvoogdij van Brazil op, voor den tijd van vijf jaren, op
Pilq wgdde yan isoo guld, ter maand, en enige andere voorbegaf zig in oftober fcheep, nevens 3opo kLeik
ten er n landde in januari 1637, op de rede van Fernambuk.
Ter4ond n aankomst, bereide hij zig tot enen togt tegeit
den vijand. In rnaart overweldigde hij de flerlite Parafon,
cii flog de Portugezen die tig bier omtrent gcicgerd hadden.
Toen onderwierpen zig wederom een morkelijk getal Brazi?ianen, P.raav joArc MAL1.-errs orde gefteld hebbende op de
Tegcringe zondt in junij enige fchepen near de krist van
te bemagtigen , 't welk
viea om de flerkte St. Geprge
in augustus gelukte. Na de wederkomst de= fchepen in
overmeesterde hij voor 't einde des jaars , nog ene
lanfiftreek in dazen oord; 't welk hem den weg baancle tot
onderneming op de Bahia, in 't voorjaar van 1638, die
nogthans kwalijk. uitviel. De Landvoogd hadt geen yolks genoeg bij der hand, om den toevoer naar Olizza'a te beletten.
4wriscHpFsRY, middelerwiji herwaarts gekeerd , werdt op
't einde des gemeldei jaars, in ftaat gefteld, om een regiment van x Goo mannen op te regten, waar mede hij eeriang,
naar Brazil onder zeil ging. Doch her gekomen, raakte hij
in geichil met den 1.a , ldvoogd , die hem van zijn ambt verliet; waay na hij wedercm naar Rolland keerde. - WAG.,
XI. D. hl. 246- en 247.
ARTOIS, (JAKOB v.AN), geboren te BrmEret, in 1613,
cen zeer verdipitelijk Landichapfchilder geweest, J. C. WEY&MN getuigt bolltier k:c 1,10V c,21 van de7en ARTQcS gezien te
Lob-

ARTOF (EU& AXTVEL1D.
hebben, Ole groots geordonneert, de flammen en takken der
bane koiiftig getekend, de bladers wonderlijk aardig ger14gcn, de verfchieten allernattuirlast op derzeiver behooriij,
eii aril:and geplaatst, en het armre uitrpanzel benerens (13
yoriende wolken , wonderfehoon gekieurd en lleerlijk gerni!-gierd. DAVID TENIERS, heeft verftheidene van die Iandfchap*
pen met beelden , dieren en vogels gercoffeerd, die aan de
.konstketheis zeer wel voldoen, dewij1 'er ene ongemene over.
eenitemming hoeischt, in de wederzijdfche fchlidearailt dies
beide konftenaren.
Onze ARTOIS won zeer heel geld met zijne penfelen , want
)11j was vaard!g in het failtieren , flout in een brave Loin le
bedingen voor zijne konst, en prompt in de betaling te
deren , en egter heeft hij niets van belang 31;igelaten, Vele
vorfien en andere doorlugtige perfonaaqien , kwamen hem
dikmaals bezonen , en dan was JAEOB gui in het trakteren,
en hij onthaalde hen op een deftige wijze, en gedagt fchijnt
fpreuk, dat daar die vlain salt, de leaders l'er.wel net aan
zengen en de ,rritgten gfrallen. Een jammer wo g dt 'er geineld
van zijne konsttaferelen , en dat jammer beflaat daar in, dat
'ter weinig verandering is te zien op zijne itukken, zijnde die
alle meer dan ce ps helfchilderde gezigten uit bet basal van
Soignij buiten .Bruyel. De dag van zijnen dood is ons niet geble.
ten. - J. C. WEYERM. , Leven der Schild. IL D. bl.
AR.TOPY.US (ITANCISCUS), ook TOLENSIS of PISTORIUS in 't nederduits de BAKKER genoemd, is geboren
onzeker waar ter plaatze aldaar, en Nva
't eiland
reguliere Kanunnik der Augustiner Orden, cn Onderprior op
den Berg von St. Agnes, bij Zwol; doch werdt gelast, daar
van daan te vert.rekken met alle de anderen , in 't jaar i57G.
Iiti heat verfcheidcine fitikken gerclireven, waar van men de
bij de vSlgende Schrij‘ers vindt. - VALER.
ANDR. Beig. P. DD LA RUE Celetterd Zeeland. hi.
282.

ARTVELD (ANDRIES' vAN), was een geborc "hover.
Z
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.A1:11,7NDIN4.- ASCII JANSZ. ASCONIUS.

itmaaR, een 'ritnernend fraaij Zeerchilder, die konfielijk
hulderelide tempeesten , en het zwalpen der ruifende
len , wIst uit te drukken, en op ene kloeke wijze te fchildcJ. C. WEYMIAN , Leven der Sch driers. II. D..
bl. si
ARUNIDIN,E (JQIIANNES br) of JOHAN 'VAN MET,

pfl Flaming , geboren te Brugr7e. In de orden der Karineliien
getreden zijnde , werdt hij door zijne naarfligheid bevorclerd
tot Leraar 'in de theologie; en in de waardigheid opfrendq,
zig vlijtig,( dat hij de ervarenfle zijner tijdgenoten
\vcrdt, en tot den ecretrap van Prior in het konvent te Utrecht opidorn; vervolgens werdt bij Bisichop van Usbith, al;
mcde Wijbisfchop en Vi,karts in TICerkelijke, zijnde daar toe
gekozen door Iiisfehop DAVID 7AN BOURGONINEN. Hij overiced te Utrecle , den 23 julij 1497, en werdt in 't koor der
Karmeliten kerk begraven. 1113 heeft enige latijnfe werken
VALER, AND. Bib!. Bag.
geinreven.
AFX1-1 JANSZ. (PIETER VAN), geboren te DeJft in i6o3,
i ee) goed Landfchapfchilder gewecst, flzonderheid in kleinq
flukken; dewi,j1 hij niet veel tijd om te fchilderen kost afzon4ren , ais die op ene andere wijze zijne hoog bejaarde ouders
toest bezorgen , zijn zijne flukken zeldzaam maar ester
. 'e.,(clarijving van Deft, in folio. hi. 789. 3.
C. WEYERMAN, Leven der Sclzilders. II. D. bl. 24.
ASCONIUS, noonan TABBO gehouden voor den ecrflen
iicrtog van Fr!eslcond , een vredelievend vorst, meer gezet op
de jagt en het fchieten yan vogelen, dan op het vernielen
an menichen. Nimmer randde hi) iemand aan , en van
log horende,
horende, rustte hij nietvoor dat hij partijen tot vrede
tacit ol,Tergchaild. Dus luikte de regeling onder zijn beflier
hoe Tangs hce nicer in welvaart op , en de ingezetenen door
73j. n Ioffelik vo prbeeld aangevuurd, beijverden met vlijt den
al:lerbouw; hij zelv i timmerde, tot gerief der ingezetenen, het
ei;e dorp voor het andere na; gelukkig :zoude het zijn gewee:1 7 indi`cp zijn rust niet ware gefloord geworde,n. Dan
vre Clink

ASEWYN f

asvms,

Viten1de voorfpoken fchenen Ran te kondi4en, dat herr! O.0
heilen nakende vvaren; het rode Klif aan
uitwerpen van
Vuur en vlam, rook en fmook, damp en ilank5 agt vol1P,
gel na malkander, nit een put die men groef een halve miji
van Staveren, borrelde zulk een verbazend gcweid zoutwater
op, dat &le de omliggende velden onderliepcn; fl drie ja
ren latig onvrugtbaar bleven enz. Men wil dut Asc.°Niu6,
kort hier na en wel in bet jaar 173 overleden is; vier zonen
nalatende. De twee audit= ADELBOLD en TITUS „volgden
den vader in 't gebied , cloth itorven zonder kinder qn; de
derde RICHOLD Het enen zoon na met name 1Thro, die na
dode van zijnen oom TITUS , Hertog wierdt; RADBODD
vierde zoon , zette zig in Westfriesland neer, waar van 111C11
wil dat hij een koningrijk oprigte. Maar die deze vortlen
in hunne fchriften dus opgeve:-/ , kunnen ze met geen andel
fchrijvers bewaarheden , dan AND. CORNELIUS Occo
1,RNSIS, VLIETERP SUFFRIDUS PETRI; B. FURAIBRIUS en de
zodanigen, welke hun hebben nagefchreven. De due maw/
zijn op verre na de geloofwaardigiten niet; ja ij ftaan b
UBBO EMMIUS en gelijkfoortige brave Schrijvers voor fabel,
digters te bock. SUFFRIDUS PETRI en BERNARDUS FURATER/L'S
zijn geleerde en belezene mannen , welfprekende ook en net
van taa1; maar de blinde liefde voor hun vaderland en voor
de oude gefchiedenisfen, heeft bun verfiand en oirdeal go
zeer beneveld, dat 4 3 in 't lezen en bcfcbijvcn der Friei.fL-.
oudheden , alle oirdeelkunde fchijnen vaarwel gezegd te het/4
ben. H. VAN RHYN, Kerki. Oudh. van Friesland. IL D.
bl. 362:
ASEWYN or AESWYN, en ook we! AESWEN, is 2o
naam van een adelijk geilagt, dat eertijds in Gelderland, ei!
naderhand in 't Stigt ran Utrech gebloeit heeft. Ridder GERYIARD 'VAN ASEWYN hieldt de zijde van EDUARD tegen
broeder REINOUT in Gelderland, omtrent het jaar 1360. RFTVIER of REmoun was het , die FREDERIK VAN BLANKENinum
Bisfchop van Utrecht die Clad ontzeic!e, ter oiNahe van Gys-,
BERT, onclften zoon van Ben.
trite
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ASEWYN of AESwXN.

was in de jaren / 40 en 1494
Marichalk van Hertog KAREL vAN GELI1ER ; in 1499, werdt
hij Erfhofmeester genaamd. nil hadt ter vrouwe genomen
ELIZABETH vAN HAEFTEN , vrouwe van Varik dogter vau
Here WALRAVEN Hoer van Hatften , Heluwe en iferwijnen,
tiler moeder was ADELISE VAN HERWYNEN , en van HEN11 , vrouwe van Yolk, tier moeder was SOPHIA vIN
L ER VAN STOUTENBUR,G. Deze ELIZABETH hadt ,te voren nog
twee mannen gehadt, den eerilen JonAN V.AN BROEKIIIIIZEN
'leer van Weerdenburg en Anzelfoijen , Elfhofmcester der Ianden van Gelre ; den tweeden, GERARD VAN FLODORP s Erfvoogd
van Roermonde , en heeft bit alle drie kinderen nagelaten.
Haar derde man, WILLEM vAN ASEIVYN heeft bij haar geteeld
REINIER, die aanflonds volgen zal, voorts G_ERR /T , WILLEM'
en HENDRIKA welke laatfle getrouwd, zijnde met ZEwE VAN
DORD, nagelaten heeft :ELIZABETH VAN DORD , vrouw vau
JAN VAN DER HOOFT , Mari:chalk van den Hertog, KAREL van
Gelder, na wrens dood zij hertrouwde met OSWALD uit het
geflagt der Heren *VAN WASSENAAR, GI aav van 's Ilerenberg
Heer van Boxineer,, Homoet, Heel, Bijiandt enz.
REINIER VAN ASEWYN, zoon van WILLEM. en ELIZABETii
voornoeind, heeft all Lid der Ridderfchap van het Nifrrniegfc
Kwartier, in 1538 het verdrag ondertekend, aangegaan tusfen
Hertog JAN VAN KLEEF , en Hertog KAREL VAN GELDER. Hij
trouwde AGNES VAN GENT, dogter Van WILLEM, Heer van
Meerwijk , daar hij bij gewonnen heeft REINTER die volgt.
REINIER VAN ASEWYN, Z0012 van REINIER en AGNES voor.
n9emd, trouwde Sorinn VAN BROF.KHUIZEN dogter van Eti.
STA AS , wier moeder was uit het geflagt van KoCK VAN 0 PYNEN , CD. van CORNELIA VAN WYHE wier moeder was GEER*
TRUID VAN TEN GNA GEL ; door weld huweliik hij de goedei en
van Brake! en Langerak bekwam. Hij heeft bij haar gewon.
He il REINIER, van wien aanflonds volgen zal; AGNES , getrouwd met FLORENS VAN DEN BONGAXRT, Heer van Nijen.
rode, een zoon van BEERNT en ISABELLA TURK , vrouw van
Xijenrotie; A ARNT en gljS TAM waar van rixierhend gefproliseri
WILLED VAN ASEWYN,

ASEWYN of AESWYN,
tEINIER VAN ASEWYN Reer van kaki, tticiri TjjitzP,
VIER en josINA voornoemd trcititvde MActitrir VAN YSEtOoRN 4 vrouvitttn Sterkenburg , dogter vats Atito"Ots5
moeder was ODA VAN AlviSTEL VAN MYNDEN, en van Oficnt
VAN Tia. VAN BULKESTEIN, Wier'S moeder 1V4S MACHtEtT
VAN MATHENES , door welk huwblijk hij de Riderhofflad Ster.
kenburg erfde. Hij heeft bij haar verwekt 3
REthitR;
der kinderen overleden; 2. ANTON'S , die aanrionds vOlgen
ial; 3. ODILIA getrouwd het ADRIAAN VAN
fleer van Riviere en van Ofitneer, goon van jAktij wiens Moo.
der was ADRtANA VAN DUIVENVOORDE , en van rtbatkit'INA
VAN KUILENBORG vrouw van Oprneer , wiens moede was
AGATHA VAN DEN KOUSSTO vrouwe van alikemacie Eu.
$TAAS, leer van Wefenthorst , die in het jaar 103 trotlVde
met MARIA VAN OOSTRUIVE dogter van JAN , ICastelein to
Woerden, wiens moeder was MARIA SPRUIT VAN Riugxbzst.A,
en van ALIre VAN RENESSE, dogter van GEAAAD, tastelein
van Woerden , wiens moeder was GEERTRUID VAN DElI
C. EVERHAIID, fonder kinderen te Oostende overieden,
Alitoxis vA1 ASEWYN fleer van Brciskel en Sterkenburg
2oon Van REINtER en MACHTELT vobrnoernd, trouwde GEER,.
tRUID VAN ALDENBOCKUM bij wie hij verwekt haft, I. ANtrioms , die aanftonds volgt; 2. ADRIANA getrouwd met
JACOB VAN BAAREN, fleer van Hamden, zoon van fitnntik
wiens moeder was THEODORA VAN ZUILE.N vrouw van Hartnelen, en van JOHANNA VAN ZUILEN VAN nVELT • wiens
moeder was KATRINA VAN WEERDENBURG ; 3. AGNES, getrouwd met KORNELIS VAN BRONKHORST tot de Po4 Arnbtrnan
van de Over-Betuwe. Doze ANTIIONIS "Mel* in-I618, wegens
de Ridderhofitad Sterkenburg, beichreven in het lid der Edelen 's Lands van Utrecht, en is overteden den 2 februarij
1642.
ANTROms ASEWYN, fleer Ntn Erakel eliSterkenburg;
von van liNtoNis en GEERTR1.7ID voornoemd, trouwde MARGARETA TURK, bij wie hij naliet ene dogter, ANTONETTA , die
aanftonds volgt. JIi ftiejf omtrdnt n ja,re 1647 of z648.
Z

ASINGA ENTES. ASKUE. (GEORGE)
ANTONETTA VAN ASEWYN , Vrouwe van Brake! en Sterken;
burg, erfdogter van ANTHONIS en MARGARETA voornoemd;
trouwde Met GYSBERT VAN MATHENES, Heer van Mathenes
Riviere, Opmeer, Zouteveen, ter Does; zoon van JAN, wiens

moeder was ODILIA VAN ASEWYN, en van JUDITH PIER, wiens
heeft bij hem een, zoon
moeder was WALBURG VAN WYHE
en ene dogter gehadt, doch zij zijn beide voor hunne ouders
overleden.
AARNT VAN ASEWYN, Heer van Ruivid, zoon van REINIER
JOSINA, hier voor genoemd, trouwde eerst KATRIN'A VAN
YSENDOORN tot Sterkenburg , de jongfle zuster van zijan broeder,
REINIERS vrouw, _bij wie hij gehadt heeft; 1. AGNES, of vol.
gens anderen KATRINA. VAN ASEWYN , Vrouwe van Rwwiel,
getrouwd met GYSBERT VAN DEN BOETZELAAR erffchenk des
voritendoms Gelre; 2. N. VAN ASEWYN, getrouwd met N.
VAN WYHE. Zijne swede vrouw was, ALTERDA VAN BOET.
SELAAR, weduwe van PAULUS VAN ASSENDELFT, Heer van
Befoije. Deze AARNT wierdt uit hoofde van de Ridderhofitall
Ruwiel , in 1618 beichreven in het lid der Edelen 's Lands
van Utrecht, en ftierf in 1622.
EUSTAAS VAN ASEWYN, Heer van Grandberg en Langerak,
zoon van REINIER en JosINA hier voor gemeld; hij trouwde
N. VAN WACHTENDONK , bij Wien hij naliet REINH.ARD Heer
van Langerak en JosINA. Hij flied in 1607.
ASINGA 'ENTES , uit de vrovintie van Stad en Lange gee
Doortig, was een dapper man, en die veel beleid bezat.

gelukte hem in 1583 , met 600 knegten , geworven om onderhouden te worden uit brandfchattingen van vijandelijke
plaatzen, een voordelige coup te doen , want afgevaren zijnde van Ter Schelling , wist hij Otterdunz aan de Eetns , tusfen
Delfziji en Reide , met liuip van enen hoop Kiefen, onder
STEIN VAN MALSEM, te bemagtigen. - WAG., Vad.
VII. D. bl. 492.
ASKUE (GEORGE), een Engelman van geboorte, id-roerde
Eiwcland en den Stazt, in het jaar 16 .52 ,

in den oorlog tusfei:i

ASKUE. (CEORGE)
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)let bevel als Vice-Admiraal , over een Engelfe vloot van
4.0 fchepen, en ontmoette daar merle voor Pkijmouth DE RUT-,
TER , die ene vloot van 3o ligte oorlogfchepen en agt branders
under zig bath. Het was niet alleen de minderheid der fcl:epen
zo van grootte, y olk als gefchut, welke dien zeeheld merkte dat tegens hem waren, maar de grootfie zwarigheid beftond, dat hij belemmerd was met bo koopvaardijfchepen, onder zijn convoij , daar ASKUE op loerde. Maar wat doet
DE AUITER , OM zig nit dezen benarden toefland te redden
bij verdeeld zijn vloot zodanig, dat hij het voordeel van den
wind gernaklijk kost behouden; en verwagtte toen het ovelige van GODS bijitand en zijn y olks dapperheid; moedigende
de zijnen op ene ernftige wijze, met deze korte woorden aan:
dat zij als ,nannen voor vaderland , en Ivor de vrijheid der zee
ftrijden zouden. De uitkomst beantwoordde zijnen wensch;
want den 26 augustus 's naderniddags om vier uren, met
ilen vijand flaags geraakt zijnde, vogt zijn yolk als legowen,
a t welk ook van dat gezegend gevolg was , dat hij na twe
door de Engelfen been geflagen te zijn, hen eindelijk
tuslen zeven en agt men op de vlugt dreef, en dos eon
einde aan dit bloedig gevegt maakte. Ue mined der Hunanaers was zo groot, dat indien de wind zulks niet belet hadt,
zij de Engelfen tot voor Plipnouth zouden hebben gaan bevegten; dan 't was al wel, tegens zodanigen overmagt de
zege te hebben bevogten , en alle de koopvaarders in behouden haven te geleiden , en leverde ftofre ten overvloade,
cm den Almagtigen over zijnen bijaand hartgrondig te dan.
ken.
In den beroemden zeeftrijd van den I 1, .12 en 13 junj
des jaars 1666, hadt ASKUE op den eerften en tweeden dag,
na zijne gewoonte zig als een dapper zeeman en bekwaant
officier gedragen ; dan cin den aftogt dien de Engelfen genooddrongen waren te neinen, hadt ASKUE het ongeluk , met bet
Ichip de Roijal Prince waar over hij bet bevel voerde gemonteercl met go ftukken metaalen gefchut, op zeker zand, de
Gulper genaamd, aan don g,rorid to geraken ; en dooldien lij

-161 ASPEREN. A8S81,1)-01CQ, (JOHANNES
*rugteloos verIcheidene zei4chooten om hulp deed , orn red n
dat de gantfe Engelfe vloot zonder hem te kunnen redden hareu
itoers vervolgde, raakte hij in gevaar om door twee Hollandfd
Branders • vernield te worden; dock ter zijner reddinge , gal de
Lt. Adiniraal TROMP, die zig op het fchip van den Schout-bijnagt SwEEks bevondt, bevel aan de Branders orn of to houden. Het fchip van ASKUE, werdt hier op Iigtelijk beinagtigd,
en daar na verbrand; zeer tegens den ziii van TROMP , onder
Wiens vlag dit fchip veroverd was, en Wien DE ItLITER zo
Commigen farljven de eer misgunde, van het als in zegepraal
naar 't vaderland te voeren. ASKUE werdt 's anderendaags
morgens met een galjoot naar 's Rage opgezonden, van waar
hij eerlang, naar Loeveflein gevoerd werdt; daar hij gevangen
bleef tot na het fluiten van den viede; fthoon een Engelsmaq
2ijnde, kost hij zig tegens den cart van die natie aan, niet bedwingen den welverdienden lof der Nederlanderen te roemen,
met onder anderen aan den flotvoogd van Loeveflein te zeggen
gout have a prompt Nation.
BRANDT, Leven van AI. DF.
RUITER , bl. 27. 28. 500. 504. WAGEN: Vad. Hifi. X11.
bl. 221. XIII. D. bl. 207. 209.
ASPEREN (GEU VAN) , werdt: onder 't getal der lkiiaildj
Edelen genoemd, welke met Graav WILLam DEN IV. in den
flag tegen de Friel , bij het dorp Widga in I34s, fneuvelden.
P. WINSEAIICS Croniqzte van Friesland.
ASPEREN (REYER en FOLPERT VAN), vindt men in
ile fententien van den Hertog VAN ALVA broeders genoemd,
die op den 6 julii 1568 gebannen en hunne goederen verbeurd verklaard werden; om dat zij volgens den inhoud daar van, zig benevens anderen, daar bij genoemd
Louden hebben fchuldig gemaakt, aan den invoer van den hervorrnden godsdienst binnen Gorinchern. - MARCUS, Sen,
4entien, bl. 91.
ASSELDONCQ (JOHANNES VAN), Kanunnik in St. Citk,
dukes Kerk te Brzofer, was geboortig van 's Hertogenbosch. Te
LeLyen leide hij de gronden zijner

werdt in 't jaar
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ASSELIERS. (30X1.) .A,SSILLYN. (JAN) (THOMAS) 3,0-3
162X ; te Douai Doktor in de Godgeleerdheid, en verwierf
aldaar cen maul, door zijne grote kunde in de kerkelijke regten. Iiij ftigtt'e hier de Broederfchap van het facrament yap Mira.
Men, waar van de ordonnantien te Brusfei in .1626, gedrukt
zijn.
A1.6 ANDR., Biblioth.
ASSELIERS (JOHANNES), een Antwerpenaar van geboorte,
wierdt na zijne ftudlen volbragt te hebben, en tot Doktor in
beide de regten gepromoveerd te zijn , tot Secretaris van gemelde
had aangefteld. In zijn jeugd heeft hij
Frankrijk,
land en de verdere meest bloeilende gewesten van Europa bezogt, en niet weinig kundigheid in zijne xeizen opgedaan. Hij
was een goed fladtsman, en wierdt benevens den Heer Lit
MOULLIERZ in 1584 door de algemene Staten als gezant naar
'Frankrik gezonden, om Koning HENDRIK de heedchappij der
landen aan te bieden op de zelvde voorwaarden, als waar in
de Hertog zijn' broeder bexvilligd hadt. Hij flied te Delft iii
1 587, en heeft geichreven: Hiftorianz Tufnultuuna Belgicoron
disfe.Y4 PHILIPPI II, usque ad obitum FRANCISCI VALESII ,
FOPP2,NS Biblioth. Held. pag. 566. WAG.
cis Alenzonii.
rad. IIW. VIII. D. bl. 3o.
ASSELYN (JAN), een voornaam Neerlands landfchapichilder, gebijnaamd Krabbetje, om reden dat hij een gefchroe:de
hand en kromme, vinger hadt, zo dat, bij nauwiijks in fiaat
was het palet te kunnen houden, daar bij was hij kleim van
perfoon , waarom hem LE COMPTE in zijn Konstkabinet , den
naam geeft van kleine Hollander; dcch in de konst was hij
behaiven klein, en is een van de verdienfligfle landfchapichilders Auer ezuw geweest, als die men een van de eerfle mag
rioemen, die de zuiveie en heldere manicr van landfchapfchildefen uit Italie overbragt naar de Nederlanden. Hij trouwde te
Lions met de dogter van Sr. HOUWAART, een Antwerp; koop.
inan. - J. C. WEYERAIAN , Leven der Schilders, 11. D.
bi. 384.
ASSELYN (THOMAS), een vernuftig gederlands d!gter
zroct6.:la en veteven in zijn
van Aerflelclana
en
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(jAri` VAN) ASSEN. (*S.tiNaNbtiS vii)

len klaar in z1jne uitdrukkingen, Zijne meete verkiezing vie!
op Toneelfpellen, noemende hem Dr. LUDOLF SMIDS een
man van verwonderenswaardige geleerdhett en fchone
gen; in het lofdigt op zijn treuripel JULIAAN DE MEDIC'S, zijrri
wetrgalozen Nederlander , ea van dat fpel zelv ' , zeggende:
„ Mijn ASSELVil, het fpel is hefcigi
Staatkundig, zinrijk , net en deftig."
Met heeft van hem in druk, behalven een groot getal van
Mengeldigten, 17 bijzondere Tandelitukken. HOOGSTR4
Woordenboek:
ASSEN (JAN vA), een Azzflel jammer van geboarte, was
een brdaf historic- en landfchapfchilder, die een kloelz en
vaardig penfeel voerde, en wiens flakken wel uit de hand
wilden gdzien wezen, op de wijze der Inliaatzfe konstftukken,
dat is dat Men die wel mogt bekijkcn maar niet beruiken. AR.
TOLD HOLIBRAKEN getuigt van hem ze2r voorclelig , dat hij
een man was van een good oirdeel, maar de zig gemakshalve
veeltijds bediende van de printer) van A. TEMPEST inzoncierheid'in die ftukken die buiten lands werden afgelcheept,
hebbende VAN ASSEN dikinaals wrzendingen Op de bzdien. Hij
it:e:f te Anilieldaan in 16.99, ruim Go jaren oud zijnde,
J. C. WE.YERMAN , Leven der &ladders; II. D. bl. 27g.
ASSEN (WYNANDUS VAN) gebordn te Leeuwarden
79 van latzoenlijke ouders, Volbragt zijnen klasfieken loop
st)p de latijnfe fcholen van zijn vaderftad, wddr na hij zig
de toeitikende wetenfchappen aan d Hogefcholen van Franek.ei
en Groniaz,gen met gioten lust en ijver oeffende. Den 8 fep;.
tember 1732 werdt hi.) Proponent, en heeft vervolgens met
veel naarfligheid en getrouwheid den tijd van 4o jaten in dire
landerfcheidene gemeenten het Euangelle: veikondigd; als eerst
iedurende vijf jaren in Arieziw-Prongersga of de
2 jaren
te Ketgurn , en 9 jaren to Pelkum; aiwaar deze Heildienaar
tot zijn cinde toe is verbleven, zijnde overleden den 20 ja=
nuarij 1775 in den ouclerdom van 66 jaren en enige weber
4an uitteerende hoortzen , veroirzaakt door eel) orzerIce-:1.;1,::
keel.

ASSENDELITT, (IIUGO vAx)

161

teelziehte, WYNANDUS is geweest een dapper held in het

befchermen van zijne aangenomene leer , en buitengemeen,
waakzaam in de verdediging van derzelver regtzinnigheid,
waar van hij b qjken gaf in zeker voorval met drie Mennonite
Lelaars in T738, waar van men het gerchiedVerhaal vfndt
in S. F. RVES 6.f:CgCnOilieNtligt Pat bey cceipg;gc;inbcn of
Snoltioniten in be f)ebertantien IA. 96, in- 174,5 te Anfleldatn
gedrukt. Ook verftrekte de digtkunst., zijn Eerwaarde van tijd
tot tijd tot onfchuldige uitip4nning, waar in hij niet ongeluk,
g flaagde, blijkens enige digtflukjes door hem in 't licht gegeVCIL
VAN Assn/ nam tot egtgenote AuxIE CLoNxElcs, dogter van
JOHANNES CLONKERS Advokaat voor den Hove van Friesland
on Bouwmeester der gad Leeuwarden , en MARIA SICCAMA
*uster van ABEL en HENpRiN SIccAmA in leven geliefde Leangeliedienaars in Friesi, ands hoolditad., die .wegens hunnon voor7
beelcligen wandel en , treffelijken predik&enst, lange in zege,
ping zullen hlijven. Deze egtvriendin werdt hem den i r ju-T.
nij '757 door den dood ontrukt, nog geen 4o jaren bereikt
hebbencle, en van verfcheidene zonen maar enen nalatende,die
nog in leven en thans Prodikant to H
' arlingen
– .Boekz. ,
4775. a. bl. 253-255.
ASSENDELFT, is de naam van eon hoge en vriie heerlijkheld in Noordholland , en teffens van een aanzienlijk geflag in
die provintie; waar van men een uitvoerige befchrijving en
teffens gefiagttafelen aantreft, in J. Kox, Vaderi. Woordenboek ,
IV. D. hi. 1379-1382.
ASSENDELFT (HtiG0 VAN), Heer van Veenhuivn , geboren in i 466, was eerst Priester en Ondor-pastoor der Haar,
leufe Nerk, vervolgens in r 522 Kanunnik op't Hof in 's Hage ,
en van den jare 15/6 tot 1532 extraordinaris Raad in den
Hove van Holland; hij ftierf in 154o, oud zijnde 74. jai en.
Deze HuGo was een deugdzaam en opregt man, ten hoogften
de barmhartigheid en mededeelzawheid beminnende, welke
pligten en deugden hij aan den -armen in voile mate htert
ge-

AS'SET, ASSIGNIES, ASSOMPTION.
geoeRnd, zb dat hij bun ook tot ziin erigenamen heeft aange."
field. - J. Dr RIEMER Befchr. van 's Ilage, I. D. 111, 251tt
ASSET (PIETER) , was een van de Prefidenten der Geregtshoven van Flaandereg en Artois, en tevens een der Iedela
van don Raad der Beroerten, opgeregt door den Hertog VAg AL"
VA, 111 1567. a••••"1". WAGEN.,

Pad. Hifi. VI.

bl. 2.5i.

ASSIGNIES (JOHANNES D'), geboortig nit het grsav,
(chap Tirenegotiwen , is Cistercienfer Monnik gewee gt teKonerfik
e wierdt naderhand tot Abt van Nivelle verkoren. Hij war=
een geleord man, daar bij een ijverig voorfta.nder der wetenfchappen , en gaf in 1598 te Douai in 'de franfe tail in 't Iicht,
In twee delen, ene befchrijving van de beroemde Mannen en
Vrouwen van zijne orden , Welke in 16o3 te Bergen in _Hem•
gouwen herdrukt werdt; behalven dit, heeft men nog van hem:

diatidoten Salutare contra pestiferos morbos make lingua'. Antwerp.
tejpis PLANT. 1633. in 8vo., en meer andere traEaten, die.
men bij FOPPENS Bibliotli. Belg. opgeteld vindt. VALE4.,
ANDRE/E,

Bibl. Belg.

ASSOMPTION (JUSTUS), doorgaans genaamd ALEICAN.,
geboren °intent 't jaar x6r2. te Antoing , eea
klein ftadje in het Poornikfe gcbied, en wierdt 29 jaren oud
zijnde, Monnik onder de orden der ongefohoeide Karmeliten;
men bevorderde hem vervolgens tot Lem- in de Godgeleerd.
heid te Leuven; korte jaren bier na wierdt hij Prior van het
Karmeliten klo-oster te Doornilu, en eindelijk Provintiaal. Va.
der firms was 66 jaren oud toen hij ftierf op dire;/ 8 ':Cloher
1679. Hij heeft verfcheidene werkjes zo over' do als
andere itigtelijke onderwerpen in 't licht gegevco. y rf Cos..
WS DE VILLIERS , BT 1. Carrnelitana , Torn. I as p, 214, 215,
J. F. FOPPENS, Bibl. Belgica, pag. 782. PAQUOT, Palen, litter,
Tom. KII. p. 348--35o.
DER ROGER, is

ASSOMPTION (KAREL VAN), doorgaans genaamd KA.
DEL VAN BETAS, werdt in 2625 geboren te St. Guilein in Ilenegorimen. Hij was een zoon Van den Graav VAN BR,IAS, Gou.

ASSONVILLE. (CHRISTOFFEL DE)
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werlimur van de klcine ftad Marienburg , en neef van 4 71 mar,
quis VAN MOLINGFIENe De verhaaste dood van dezen laatflon
, trof hem zo levendig, dat hij de vocirdelen welke zijne ge,
boorte hem voorfpelde, vaarwel zeggende, de wereid vcrliet, het geestelijk kleed aantoog, en Monnik werdt in
Pmeliten llooster to ,Douai. Den loop zijtcr letteroeffenitgen
volhragt hebbende, bekroop hem de lust naar Peffien te ref,
g en om daar als zendeling aan de bekering tot 't Christendom
werkzaam te zijn; ten lien einde verzogt hij zijnen Opperflen
om hem in 't kweekfchool der zendelingen te Rome te plaatzen ;
dan men vpndt dienftiger, om hem met andere bezigheden 01Tledig te 'louden. Iiij was ecn geruimen tijd•Lezer in de Go
, vervolgens' Prior van zijn klooster te Douai , en
ten laatften PrOvintiaal van zijne orders ; in welke bedibning
ale dood hem den 23 februarij 1686, ruim 6o jaren oud zijn,
de , weg rukte. Hij heel' vcrfcheidene werken over de heivan het kloosterieven als anderzints gechreven, waar
van men de optelling vindt hij PAQUOT MOIL litter. Tom. VII.
C PE VILLIERS, 13111. Carmelit. Tom. L p.
p. 99tt102.
ASSONVILLE (KRISTOFFEL DE) , Koninglijke Spctarje
Raad in de Nederlanden, was een geflepen Staatsman , loch
die door zijne Baden getoond heeft, zig ruimfcboots van alle
banded van braaf- en eerlijkheid te kunnen ontflaan, wanneer
,die tot zijne vaornemens hinderlijk waren. Hij was hot, die
aan de faamverbanden Edelen, in 1566, door een onbekend
perfoon , de wete liet doen , dat verfcheidene Brabmitlie Ede.
len het befluit hadden genomen, om indien de Roiling niet
van zijn ontwerp Wilde afzien , om de inguifitie met den fief1'cn arm in de Nederlanden dor te driiven zij als clan de -,vapanen zouden opvatte*, en zuiks met geweld te keer gaan.
Ingevolge bet verhaal van STRADA, zou Prins WILLEM DE I,
zig tegens dezen Raadsheer beroemd hebben, dat door deiz
Koniug niets betrekkelijk de Nederlanden gehandeld of gefproken wierdt, of 't werdt hem medegedetld. In 1569 werdt hij
door cign Hertog vAN ALVA naar Engeland gezonden, om het
geld
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ASSONVILLE. (GULIELIVIUSS'

geld, weik de Koningin van de 1Ved,erlanden hadt doen aanhe*
den, te rug te eisfen , en den daar ttit ontftanen twist te yen,'
effenen. Hit onheus onthaal dat hij daar genoot, wordende
niet eens tot gehoor ten hove toegelaten, fchreef hij toe aan
den hooginoed van ELIZABETH- , terwijl anderen het flellen op
rekening van den haat tegen den I-Iertog; willende zij volffrekr
'net niemarid, dan met den KOning in onierhandeling treden;
Ook was ASSONVILLE ecn van die genen , welke a!s lid van
den Raad van Staten, in 1576, te Brusfel gevangen genomen'
'Averden, waar toe hi). in dat zelvde jaar eerst was aangefleld.
In 158o werdt hij gehouden voor den fchrijver van den brief,,
-dien de Prins VAN ORA NJE bij zijne twede verantwoording
gevoegd heeft, om te betogen, hoe fchandelijk de Spanja,ardeqf
de Nederlanders zogten 4 e misleiden, hebbende denzefven op
's Prinfen naam overat doen verfpreiden ; doch zijn godloosfle
fielteftuk beitonl in de medepligtigheid die hij aan de moora
van WILLEM DEN I. heeft gehadt; want de uitvoerder daar
van, BALTHAS AR GERARDS , veer de twedemaal gepijnigd
de, bekende: ,, zijn heilloos voornemen den Piinfe VAN PAR..
„ MA geopenbaard te hebben, die hem gewezen hadt naar
„ den Raadsheer ASSONVILLE, met Wien hij afgefproken was,
„ dat hij zig om toegang bij den PAnfe te krijgen , voor even
,, FRANCOIS GUION zou uitgeven. Voorts hadt de Raadsheer
„ hem ernflig en bij herhaling vermaand, dat hij gevat voorVAN PARKA niet melden moest." Den,
J) dende , den Prins
volgenden dag bleef BALTHASAR GERARD.% ook buiten pijn en
banden , bij de gemelde bekentenis, daar bij voegende „ dat
hij Uit ASSONVILLE verflaan hadt, dat PARMA den, toeleg
„ piees, en hem 't loon bij den Ban beloofd, verzorgen zou."
STRADA , Nederl Oorl. bl. 253. 344. 466 &C. HOOFP,
Nederl. Rift. XVII. Boek, bl. 743. Boa, Nederl. Oorl. XVIII,
Boek, bl. 427. 452. WA GEN. ). Vad. Hifi: VI, D. ill. 30 s.
VII. D. bi. 533> 534.
ASSONVILLE (GCLIELMUS), Heer van Bouclioute in
Brabarid, was een soon van den voorgeinelden Raadsheer Assar
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ATH. ATHALARDUS. ATHANAFtn,
Zijne fludien te Leuven en Douai met loff'elijke ge.
tuigenisfen ziker meesteren volbragt hebbende, werdt hij tot
Doktor in de regten bevorderd. Hij was van enen zedigen inborst en een voorbeeldig gedrag, en het tegengeftelde . van zi;-nen vader ; eerlijk en deugdzaam van karakter , ging zuiks gepaart met een grondige kennis van de fraalje letteren en befchavende wetenfchappen ; zo dat hij een groot man in de geleerde wereld zou geWorden zijn, was zijn Ievensdraad niet in
't prilfte van zijne jeugd ontijdig afgefneden, den 9 junij 1597.
1VIen heeft twee of drie verhandelingen van hem in 't licht,
welke tot waarborg van zijn vernuft en fijn oirdeel verftrekken.
•--- F. SWEERTII , Athol. Belo. VALOR. ANDR. , Bible Belg.

tONVILLE.

ATH (BASILIDES) , this genaamd naar zijne geboorteftad,
alwaar hij in 16io Monnik is geweest in 't klooster der Kapucijnen ; men heeft van hem een tamelijk uitgebreide Ieveni.
beichrijving van ST. ALDEGONDE, weak bock te arras in 1622
116 gedrukt. -- BRASS= , Orig. Hannonice ccenobior. p. 33g.
ATHALARDUS, was de zesde Abt van Egnio2d , em volg,
de in 1104 in die waardigheid STEVEN op. Hij fticrf in 1124.
.----• J, v. LEYDEN , Kronijk uitgegeven door EIKELENBERG 2
N. 26--33.
ATHANASIUS (PAULUS), ook TOMICH en TOMAITES genaamd; fchoon een grieksch Geestelijke, verdiend eg.
ter ene plaats in deze Biographic te vullen, om de bedrieglijke rol welke hij hier te lande heeft gefpeeld, en die hen/
op 't elude aan de galg hielp. Deze Avanturier in 't laatst
van 1735 tot zijn ongeluk in 's Bosch gekomen zijnde, en op
zijn verzoek in de kamer van Schepenen gelaten, gal te
kennen hier te lande te zijn gekomen , om ene inzameling van
penningen , ter vrijkoping van Maven bij de Turken gevan
ten, te bowerkftelligen. Eij 't onderzoek zijner overgegevene
b,acheiden en getuigfchriften, kwameta enige aan de Regerin7
zeor verdagt voor, inzonderheid een .dplobvment door i t Hof
van Rolland op den 9 december 1734 op zijn verzoekfchriFt
gefteld; daar bij was hem 8o guldens geichonken, OP geoir,
A1
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100P liefdegaven van de loge Vergaderingen in 's nag t
verzotskprt, PO redenen die Schepenen van 's Bosch naderb3nd gaven, waren deels , het flordig fchriff-, en de buitengewone ivijze der inifelling van bet verzoelifc:n. i ft, , en deals, dat:
2ek es re JAN rAus, die als knegt zig bij A THANASIUS ophieldt,
oeniT afzonderlijk gevraagd was , bet'digde, niet langer bij
hem re willen blijven, om dat, indien zine beicheiden al
inog.ton zijn, hij otn vele redenen twijffelde, of bet geld dat
ophaalde, wel tot het voorgegeven ei;ide beieed WC1 Lit;
rant in Ole plaatzen daar hij zig opgehouden hadt, verlpilde
veel met den drank en oncerlijke vrouwlieden. Volgeng
bet verhaal van Nus, waren de letters van bet verzoekfcluift,
met bleken inkt gercbreven geweest, dcch naderhand met
2warter overgehaald een woord, daar waren zo vele welgegronde yermoedens tegens ATITANASIUS dat Schepenen begrepen, ten einde zorg te dragen, dat gecre ligtgelovigen door
een verkeerd mededogan misleid werden, den knaap provili p
-neligjztm,enipartvzgen;
ziJ 2.cnden vervolgens het meergemelde AppoiLteinens en het
Galcsrbockje den Hove van Holland toe, met vei-zock om te weten, of men het eerfle *Is wettig, of als onwettig aanmeften
moest; zij voegden 'er bij, dat hun nit verfcheidene andere
zaken bleek, dat ATHANAsius een landloper was; zijne gijzeling was om die rede, door hen, in else gevangenis veran,
derd. Inmiddels werdt de knegt die mode in hegtenis gezet
was, als eon prdentelijk man, die men aan geen misgreep
fchuldig beyond, met het betalen van zijn bedongen loon, geflaakt. Het Hof van Holland antwoordde kort bier na, /Tat
bun Appointeinent wettig was; doch wanneer men op de overgezondene verklaringen van Schepenen in 's Bosch , bet oog
vestigde, oirdeelde het Hof meoglik te zijn, dat het door
verrasfing bejrogen was; te meer, om dat het vele nadalige
gerugten van dien Grie'...verflaan bath, waar van het Hof, as
bet de verklaringen bekomen hadt, die aan Schepenen over
zou zenden. Het Hof verzogt verder, dat ingevat do gevangen can enige flinkfe ftrekca fchuldig bevonden weidt , het
Aji-
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,ifppointement te rug gezonden mogt worden, om voor te ktp
men , dat hier door niemand misleid zoude worden. Bij den

gevangen werden verfcheidene pen.ningen, en andere zakeri
van waarde gevonden, en bij nader onderzoek wierdt men
ontwaar, dat ATHANAsrus enen valfchen vocnichrijfbrief van
den Paus, door den Kardinaal OTTOBONI, als Vice-kanielier
ondertekend, bezat. Bij een volgend onderzoek, vondt men,
dat de voorlchrijf-brieven der Grie"ye Kerk. te Konfiantinopolen
die hij fchoon niet ondertekend, bij zig hack, mede vals
waren, olil dat met dezelve hand waar =de die gefchreven was, in zijn Gaderboekje aangetekend ftondt , dat hij
van de Keizerinne weduwe AMELIA , en van de regerendc
Keizerinne te Wenen , twee bijzondere giften , de ene van
400 en de andere van Soo dukaten, ontvangen hadt. Schepenen gaven hier van kennis aan het Hof van Holland , en
verzogten, dat indien 'er enige bewijzen, ten laste van ATHADIASIUS. ingewonnen waren, men die ter beyordering van de
justitie , over wilde zenden , hier teirens het meergemelde
Appointment bijvoegende, dat hij door bedriegelijke voorgeyens van het Hof hadt wcten te bekornen. Het Hof antwoordde , dat 'er zeker geval, ten nadele van ATHANASIUS te
Akrnaar was gebeurd; men hadt daar over met Gemagtigden
van die ilad, zig in 's Hoge bevonden, gelproken , en
dezen hadden aangenomen de bewijzen daar van mar 's Bosch
te zenden. Burgemeesteren en Schepenen van Alkmaar fchreyen enigen tijd daar na, dat zij het verzoek van ATHANASTUS
oni liefdegaven daar ter ftede in te zarnuien,afgeflagen hadden, doch wisten niets tot zijnen laste, dan .dat hij
de vrouw en dogter van den herbergier,, bij wien hij zijn intrek genomen hadt, tot onkuisheid hadt tragten te verleiden.
Niet lang daar na kreeg men van Amiteldain berigt, dat ATHAN.ASIUS aan Burgemeesteren al Jaar hadt verzogt ene inzameling van penningen te mogen Len, den dat zulks hem,
OM dat zijne papieren verdagt voorkwamen , was geweigerd;
ook bath hij enen brief des Hertogs van NEWCASTLE vertoond,
wan vial de ondertekening geweldig met de egte verfchilde.
Aa2
Z
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Zek9r paspoort des Hoofdskrijgsraads te Wenen Cinder Ali%
rapieren gevonden, werdt derwaarts gezonden , van waar tijding kwam, dat, het zelve vals en 't zegel nagemaakt ware;
dit moet egter kunftig nagebootst zijn geweest, doordien
Keizers Afgezant in 'silage, wien het vertoond was, med;
een paspoorr gaf. Na dat alle deze bcwijzen ingewonnen,
en ATHANASIUS voor ogen gelegd waren, beleed dat vele
andere papieren en getuigfchriften , die bij hem gcvonden werTien mede nageniaakt waren; en hocwel hij alle de valfe
papierea zelv, niet nagebootst hack, was hij egter hunner
niet onkundig geweest. Hier door hadt hij vele lieclei
bedrogen, en de ingezamelde gelden door een flegt en ontugtig leven verfpild.
Tot boeting' van alle deze bedriegerijen veroirdeeldea
SchTenen van - 's Bosch hem, om na dat zijne valfe papieren
en brieven door den Scherpregter op een bord, boven de
gaig zouden gefpijkerd zijn, hij daar aan zoude worden geflangen , en voorts zijn lighaam naar het b:liten geregt
bragt, en aldaar ten affchlik, in ketenen gehegt. Wanneer
met hem den dood aankondigde, fond hij in 't eerst verfteld,
doch wat bedaard, fprak hij met de Predikanten en Ziekentroosters. DI den jongiten nagt zijnes levens, gebruikte
het Avondmaal naar de wijze der Griekfe kerk. Boven alien
die bij hem kwamen, maakte hij het meeste werk van den
Fredikant GEORG ULRICH ROEMER, vermits die in de Oostofe
en Criekfe talen grotelijks ervaren was, maar oQk, om dat die
Lem door zijne gewone zagtzinnigheid en vriendelijitheid, bij
tiitftek behaagde. Hij fchonk hem ten teken van genegenheid
enen ring, waar in een Peen gevat was, welke om de zeldzaantelot van bet geval, onder de nakomelingen van dien
kraal" thans nog bewaard wordt. ATHANASIUS op hct fchavot
gekomen vie! op zijne knieën, en de Predikant ROEMER. knielde met hem. Na het bidden, fprak ROEMER heat
nog hartlijk aan , waar na hij dien heer enen Griekien Bijbet fchonk, en hem vervolgens de hand toereikte; na dat
dozeht dc z*, gegeven bath, trok hi di Leraar naar
Zjg
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g toe; en kuste hem; verVoigens Bing hi.) ender keel
fpreken, en zo het uiterlijk fcheen, moedig ter dood;
Was het treurig einde van dien landloper, die te Affkgetitilita
*e Alkmaar, en in Friesland gevangen gezeten hadt, en Ivat
der los gelaten werdt4 daar hij reeds in andere landen
galeij ontkomen was. – J; H. VAN HEURN Vifi. der 'tad
en meijerije van 's Hertogenbosch. IV. D. bl. 18-25;
A:FLAWS, gezegd DE LA ROCHE VAN RUPE eon D9ilinikaner Monnik , die in de XV eeuw leefde; houden Ca,
inigen voor een Duitfcher , anderen voor een NederlandOrr,
Na veel verrigt te hebben tot inftandhouding van den Ewortiv
fen godsdienst , ftierf hij te Zwolle den 14 augustus 14746
VALER. ANDR. Bibliotheca Belgica,

AUBERY (BENJAMLN), Heer van Mauer; 'den Z;$)11
van JACOB AUBERY , Heer van Moncreau, voornaath AdryOkaat
voor 't Parlernent van Parijs; nam een befluit, am buitOn
opentlijke bedieningen, afgezonderd en flilletjes of zijn 15.nd
goed te leven ; doch op Clerk aanzoek veranderde hij varl
voornemen, en liet zig in 161 ^ als Arnbasfadeur van Fr-ii
k naar de Pereenigde Nederlandt'n benoemeri, ten tijcle dat dit
gemenebest nog in oorlog was met Spanje. Zin optegtb
2art en vredelievendheid bragten te wege, dat beide partijeg
hem in de Kerkelijke gefchillen met AR1',IINIt S' en GoisdAruM
veel achting toedroegen; ook voedde hij boogachting Vocir
g en braven OLDENBARNEVELD , en was met ten warrne toegenegenheicl de ijverige voorfpraak van dial ongelukkivil
gri:I saard, tot in zijn jongfte levensitond. L&ISE DE catiaNy Hertogin van Orleans, was hem ook zeer gunitig, en ver
ijdeld alle de pogingen zijner veelvuldige beni1ders. Met aft.
al , geraakte hij in haat bij de Prinfen van den bloecle ; warn
dezen een binnenlandfen oorlog in Frankrijk verwek.kende,
wierdt hen valfelijk berigt, dat AUBERY niet alleen kwalijk
van hun hadt gefproken, maar zelvs; dat hIj met enige 'Napepen en krligsvolk beladene vaartuigen, die ter banner huip0
wierdon aangevoard, tad ondeifchept ; z wiQrdiA l)50
x(1-
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zodanig op hem verftoord, dat zij zijn kasteel la Fontaine d'ange
hi Cliatelleraut gelegen, ten enemalen vernielden ; doch de
Koninginne inoeder vergoedde hem die fchade met 200o r.6ksdaalders, en bragt te wege, dat jaarlijkfe inkomften met
1000 dergelijke verhoogd werden. Gedurencie zijn gezantCchap in Holland, deedt hi ene reize na . Engeland , en verrigte aldaar verftheidene zaken tot genoegen van zijnen Ko.
Ling. Frfj was den hervormden godsdienst in zijn hart toegedaan, zo dat het geen wonder was, dat de Pausfelij ke Nuntiu misnoegd wierdt, toen hij in 's Ilage uit 's Konings naam,
over den doop van een zoontje des verdrevenen Keurvorsts
van den Faltz flondt. In i620 verloor hi zijne gernalln, die
hem elf kinderen halt ter wereld gebragt; en hij zelvc ftierf
op zijn huis te Maztrier in 1636, nalatencle dogters en
vier zonen. Als 1. MAximILIAAN , die zig in dienst begaf
van FREDERIK HENDRIK Prins van Oranje , doch na zijn vaders
dood naar Frankrijk te rug keerde, en met ene zuster van den
Heer van BEAUVEAU D ' ESPENCE trouwde ; doze baarde hem
een zoon LODEWYK , die ene dogler des Heren VAN NETTT,NCOUT ten huwelijk nail. 2. DANIEL, die zeer bedreven in de
wiskonst, onder den Hertog VAN ENGUIEN als Adjudant diende , en in den flag bij Nordlingen in 1645 fneuvelde. 3. LoDEVVYK waar van in het volgende artikel. 4. MAURITZ,
die vele jaren in dienst van Prins FP,EDERIK HENDRIK doorbragt, en nacierhand onder zjnen kleinzoon WILLEM DEN III,
in de hoedanigheid van Kollonel, in den flag bij Senef fneuvelde. Deze vier zoons fteicle AUBERY in hunne jell , onder
opzigt van den bekenden BENJAMIN PRIOLE , en zondt hen met
hem naar het Hogefchool te Leijdezz, hun enen fchrifteiijken raad
en handleiding medegevende, hoedanig zij zig in flaatszaken
hadden te gedragen. Men vindt nog van enen andeien AuEERY gewaagd, met wien de beroemde PLESS/S DU MORNAY
brieven heeft gewisfeld. Niet onwaarfchijnlijk is deze een
troeder van BENJAMIN geweest; hij was Raad van State en
Requestineester des Konings van Frankrijk , als mede Intendant
in Aijort Tortraihe en le Maine.
ANCILLON,

_B R.
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(N.ETEti)

ed. de 1709. I/ 3 1 5-338. WAG., Vacto jL X Do b1, 30 363,
AUBERY (LODEWYK), Heer van Maurie6 &pad 'zOoti
van BENJAMIN, begaf

zig met zijn vader nog zeer jong Zip:1de,
naar Holland, waar na hij zig cen 45d sang in rolen BeilUtt
en te Rome onthiell Vervolgens leefde hij hi gicot aanzieil
aan 't Hof te Patijs, zonder egter enige aanzienlijk6 btdidning te kunnen bekomen; dit maakte, lat hij zig na dode
van den Kardinaal DE RICHELIEU, die hem nit engefiegeri
was , naar zijn landgoed Maurier begaf, cm aldaar in ruse
zijn 'even te flijen Hij itierf in 1687, nalate'nd6 `ne enige
dogter. Het is van dezen AILBEP,Y dat voor handen zijn de zo
zeer berugte Memoires pour feuir a I' Iiifloire de la riblhnde
in 168,2 geJrukt, en die in 1704 in 't ne.ierduits vertflalci,
zijn uitgeg,even ; waar in zeer zonderPnge bijzonderheden worden gevonden, doch die men wil, dat niet wile een nauwkeurige toets aan de waarheid kunnen doo-dlaan'Acker is hat
ten miniten, dat 'er verregaande onnauwketirigheden ih Worden gevonden, als wader anderen , op
noemt hi
dogter van FREDRIK HENDRIK , welke aan Graav VVILLEm.
FREDRIK , Stadhouder van Friesland is getrouwd geweest, HEN,
RIETTE AMELIA , daar een leder weet , dat hare namen waren AL-lERTINA AGNES. 'Er zijn ook van hem Memoires de gambourg Egc.
gediukt in 's Hage , 1737. 81'6. ANCILLON Memoires. p.
338--357 . MENcKoN , Disfertt. p. 469. SAXI 0i1078. P. IV. pa 362,
AUCKEMA (PIETER), een der drie kinderen van ST.
BRAND PIETERS en AUCK VAN DONIA werdt omtrent het jaar
1440 te Leeuwarden geboren, zijnde ene der voornaamfte familien uit die had. Hij bevlijtigde zig naarftig in bet beoeffenen der iegtsgeleertheid, bekwam den {.7,.,rftc.1 van Doktor in
die wetenfchap, en wierdt vervolgens Burgncester in zijn
vaderftad. Deze waardigheid bekieedde hij verfcheidene
doch in alleronaangenaamfte tijdsomftandigheden; weedebile:
als toen op het hevigfte , de bittere tweerpalt tcsien de
Schietingers en Vetkopers. AUCKEMA kleefde de partlj der lao.tfen aan, fchoon zeer gematigd, en na veelmalen zijne
rge pogingen in 't werk te hebben gefteld etg dit verilirade-1
Au4
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vuur te blusfen, dat hem egter niet gelukte. Leeuwarden ge,
nocgzaam zonder verdediging, en aan alle kanten open liggencle, ondernam AUCKEMA , die met een gragt te omringen;
doch alvorens dezelve voltooit was, kwarnen de Schieringers een
woedenden aanval op de {tad does, venneesterden die, en vermoorden benevens vele anderen, onzen Burgeineester. This
noodlottig fneafde deez' brave man in 1487, bij zijne huisvrouw HUME RINTA een zoon en ene dogter nalatende. Hij
heeft enige fchriften over de regten en andere onderwerpen,
doch inzonderheid over de gefchiedenis van Friesla74 famenSUFFR. PETRI , Dec. IX. n. I. p. 98-106.
gefteld.
AUCKEMA, zie HANS HANSZOON.
AUDEJANTIUS, zie OUDEJA,N&
AUFRIED zie ANFRIED.
AULA (BARTHOLOMEUS), gebores te Halle in Hence
gortwen, wierdt na zijnen fluderenden loop volbragt to hubben, Priester van St. Gertiuda te Leuven, aiwaar hij een zcer
ftigtelijk leven beide, en de kudde aan zijne zorg toever.
trouwd, door eigen voorbeeld tot liefdadigheid en enen godvrugtigen wandel aanfpoorde. V ALER. ANDR., Bill.

Belg.
AULETIUS (ALARDUS), Hoogleraar in de medicijnen
to Franeker, is omtient het jaar 1545, te Leeuwarden, of zo
anderen willen te Dokkum geboren , uit ouders die pants en al
niet door het fortuin met gunilige ornflandigheden bedeck!
waren. Hij doorliep de latijnfe fcholen to Leeuwarden, en geneerde zig meestal met de opkomften van den post als Claviger
claar van , die hem tot gi n beilaan was toegevoegd. Na
twaalf iaren hier in dien toefland doorgebragt te hebben , wierdt
hij Prxceptor van enige jonge Edellieden, met Wien hij verfchillende Widen doorreisde; en zig intusien zodanig oeffende, dat hem ergens zonder te kunnen bepalen waar , de Doktorale waardigheid in de rnedicijnen wierdt vergund. In Frieslard te rug gekeerd, werdt hem 't Redo aat te akkon op-
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gedragen. Zedert wierdt waarfchijnlijk in het jaar 1585,
tot Hoogleraar in de medicijnen te Franeker beroepen, en hij
fuel! in den ouderdom van bijna 6o jaren, op den 21 januarij
16°6, zonder dat het bekend is, of hij enige kinderen hij
zijne huisvrouwe ENGEL CREMERS of CRAMER heeft nagelaten.
SIXTUS AMAMA (Drat. in fnemor. Arcerii) geLuigd van hem,
dat hij een godvrugtig man was, vroom van leven en wandel, en in het beceffenen van zijne konst, allerbekwaamst
en gelukkigst flagende. Hij heeft voor zo veel ik wete, flegts
ene verhandeling gefchieven, getijtelt : Monit:o ad ill. fg amp!.
Ordines Frifice de refor. manda Praxi Medica. Fran. 1603. in 4,t0.
-vvaar in hij onder anderen zcekt te betogen, dat het kortfte
en nicest voldoende' middel om de beoeffening der genees1
kunde zo wel als van alle andere wetenfchappen te ver icetexen, daar in beflaat, om de zodanigen voor to trekken, die
'er de meeste kundigheden in verkregen hebben. - E. L.
1.7111EMOET, Athen. Fr if. pag. 70-72.
AURIFABER (AEGIDIUS), een Karthuizer Monnik , Vikaris van het klooster van Sion nabij Zierazee gelegen, leefde in de XVde eeuw. PETRUS SUTOR, van de Monnikken
dezer orden Lewagende, getuigd van hem, dat hij even geleerd als godsdienflig was. Hij heeft drie fligtelijke werkjes
gefchreven, en overleed den 20 februarij 1466. VAL.
ANDR.
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DE LA RUE ,

Geletterd Zeeland,

bl. 329.

AVAUX (CLAUDE DE MESMES Grave D'), Franfe Aff
gezant, kwam in het laacst van 1643 in die hoecianigheid
's Nage , en wierdt aldaar met vele ftaatfie, benevens zijneii
inedegezant tot de Munflerfe vredehandeling, ABEL SERVIEN
Graav de la Roche, ingehaald. Zij hadden last om de Staten
aan te manen, tot het zenden van Gevolmagtigden naar Muniter , en om vooraf enige punten to beramen, welke tot bevordering der vredehandelinge zoude kunnen die-nen. In
bijzonder, handelden zij even gemimen tijd, over een vex.
,Thu2;v•i.R en dc.zen SLaat , Ivan bij men zig
bOnd
,L -5

NES
pligten zou, om elkanderen bong te voor de ondua
houding van den vrede of het befland, Ivelke men me. Spanje
az.ou aangaan. Weinige dagen na het fluiten van dit verbond
a magtigden
naar 3141er ;
in 1644, vertroen
dc Franfe Gevol
Hoch voor bun vertrek , deden ze , blj monde van den GI aye
D'AvAux, ter alt.}:ernene Staatsvergadering , eon verzoek, oni
iuliheid. van godsdienstoeffeninge voor de Rooinsezinden
dozer landen, in bijzondeie huizen ; dan de Staten namen
dit veizoek zeer euvel in de teen plaats vindende tanflandighe'.ei ; te sneer , orn dat het voordia.c.:cn van hetzelve, den
Ce„.i.diten in bijzoridcre hand2inaen met'der Staten Gemagtigde, , crnite:Tc. ontiaden was. - 141. XL
D. hi. 361. 364.
aVII-47SA,IES
AVAUX (JOHAN ANTONT.
zoon van CLA.UDE , was in he: jaar 167-5 1\ egen g FraukrUk
in .1679 kw- .73-n liij
gezmt op de vredehandeling- te
als gei-Noon AmbasCadeur van i:;ernel Hof in 's Hage;
hij tot op den 11 augu,stus 17o7 in die hoeclanigheid verbeef,
nernende als Coen zijn afichc.-.1,1 van de al, ,, eLlene Staten, die
hem met bet gevvone ge`,"6 enk van ei-;en
het= en
penning, ter waarde van om f,rent 6ocoguiCens begiftigden.
WAG., rad. Mit. XIV. D. bl. 369. XV. a hI. 4. XVIL
D. bl. 90.
AVENNEZ (JAN '■27iN) Graav van Henegozven, de twecie
van diem man/ onder do Graven van Hollan,1 en Zeeland.
was de zoon van JAN VAN AVENNES gehuwd met ADELITETD
dogter van Graav FLORIS DEN V, en zuEter van Gra\ e JAN
DEN I. Ilij halt van 't overlijien van Grave JA: DEN I, de
ti3ding in Ftankrjk niet zo dra vertiaan, of hij fpoeide zig
naar de Nederlanden, daar Iiij ftraks in de voornaanafte Holfteden, voor Graav en Landhear wierdt aangnoincn;
dit viol voor op 't elude van 1299. ir ;:j n eedle zorg, was, de
herftelling van de rust des lands, die nog verre was to zoe

ken , van wegen het groot getal aanhangers van WOLPHERT1
tAN Borssr.LEN. Ook flak hem nog in den klop de moord,

1,1 -UNNES, (JAN VAD.1)

379

geplwgd aan zijnet voorzaat, Grave FLORIS DEN V. Omtient
tie iaaqien monde hij zijn misnoegen, in ellen brief, bij we!ken de
vli.jheid verleende , om te Dordrecht te komen bandel chijven, aan alle kooplieden van ve p fehillendfan Jandaart,
uitgezonderd de zulken , die in den aanflag tegens Giaav FLOW
RIS de hand geleend hadden. Heer JAN VAN RENESSE een
Zeeziws edelman wierdt van handdadigLeid aan dit wanhedriff betigt , en was ten lande uitgeweaen; thars hood hij zig
aan om zig bij den Graav te zuiveren, en borg te flal;e1 voor
zijn geed gedrag. JAN DE narn de aanbieding aan; doch
toen tet aankwam op het fiellen van boigen , waren 'er
geere te vinden ; de verzoening bleef dus agterwege. RENESverwekte as toen enen opfland in Zeeland, welke in openbale vijandelijkheden uitifep; de vloot van Grave JAN naar
Zeeland gezonden , wierdt, door een heftig onweder geteisterd
zij-de, verftrooid, c:t s viel in vijands laanden, gelijk ook
Gu y Bisiehop van Utrecht, 's Graven broeder; ja zo hocg liep
de verwijdering , dat die door berniddeling van Rankrijk
moest worden bijgeleid. Gemaklijker flaagde Graav JAN, in
eae bevie,iging met den Hertog van Lotliaringen en Brabant!,
gei7k oak met de Heren van Kola en HEUSDEN, alien dee!genoten in den toeleg op het vermoorden van Graav FLORIS. Onder dit alles, was de vriendfchap nog niet volkomen herfleld
met den Here VAN RENESSE; rnerkelijke mceite baarde deze'
aan JAN DEN II, en hij bedoelde niets minder, dan om hen
van 'tGraaalijk bewind te ontzetten; ten einde dit te hewer Len, vervoegde hij zig ten Ktizerlijken Hove, en bewcerde
aldaar, dat het Graavichap van Holland, as een leen van
't rijk , met hat afflerven van Grave JAN DEN I, aan het keizerrik was vervallen, en thans door JAN DEN II, onwettelijk
wierdt bezeten; het uitzigt op magtvermeerdering, deedt Keizer ALBREGT aan de opftoking gerede oren lenen, en fpacdig
eon leger op de been brengen; Graav JAN bier van de lugt
gekregen hebbende, zat insgelijks niet ftil, door gants Holland
deedt hij 1-eirvaart befchrijven, en verzarnelde binnen kort,
eon aanzieniijk leer van ealtien en pc, orte:s ; met dczon ging
bii
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hij felled?, en zeilde den Waa/fl000m op, tot .aan
alwaar de Keizer zig bevondt; de HoIlan* benden tiaden
fl i er aan land; zeer waarfchijnlijk zou het tot; een hoofdtref;
fen gekomen zijn , ware zulks nict geweerd door de tusfen=
komst des Aardshisfc • -ops van Keulen ; die den Keizer deedt
beloven, met zijre benden te zullen te rug trekken, en Graav
JAN in 't gerust bezit zijuer landen mits deze dezelve
Van den Keizer ter leen ontving. In Zee,and hadt de Graav,
op dit pas, vele onvrienden; en op het geriigt van 's Keizers
ko:ufte, Waren deze, met ene vloot van roo fchepen, van
land ge9.oken i en den Lekfircom opgevaren, ter hulpe van
ALBREGT; v g n deze afwezigheid en ontvolking maakte, 's Graven zoon, JPN Graav van Oostervant en de vermaarde WITTg
VAN HAAMSTEDE, een voor hun helzaam gebruik; zij verw-Oes-ten de kastee'en der mfshoegclen , en bragten gants W.fachfren ,
Schoulven en Zuidbevelcind te onder; de vloot raakte daarenboy en verftrooid; 't y olk welke dezelve bernande, aan land getteden, nam de wijk naar Schooeoven , doord;en NIKLAA j VAN
}ATS ,IIeer dier piaatze, het met de rnisnoegde Zeeulven hieldt;
doch dd burgers hem weigerende binnen te laten , verktaardo
zig de ftad vodr Gave JAN, &e na zijne vijanden onder de
knie hebbdnde, na het flellen van orde op de 're i;ering, enen
keer naar Henegouwen deedt; hij vertoefde aldaar een
wen en tot dat zijne herwaa tsko;1:st noodzaa lijk wierdt,
wegens enen vijandli_lken inval in zijne flaten, door Here GuY
VAN FLAANDEREN , met welken hij egter fpoe3ig vrede troF,
door het iluiten van eon zeer nadelig verdrag. Niet lang
daar na florae Graav JAN, in 's Huge ziinde, in 1304 in ere
flepende ziekte, die allengskens toenam en verergerde; door(lien nu ftral:s gemeldes GUY VAN FLAANDEP,EN* , het verdrag
fchendende, hem den oorlog opentlijk verklaarde, en hij zig
onbekwaam bevondt om het bevel over zijne krilgsbenden
nit te oeffenen , droeg hij het bewind van zaken op, aan z**.
nen zoon WILLEM, Grave van Oostervant , en vertrok in
kwijnenden ftaat van gezondheid, naar Henegouwen; hier ilierf
't zelvde jaar, in de maand augstos; nog vorxr
hij noli.

AVERIIOULT. (ANTON. ID') AVILA. (BALM
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zijnen flood hadt hij 't genoegen gelmaakt, dat gants Zeeland
gig aan hem hadt onderworpen. Bijkans vijf jaren hadt
Graaviijk bewind over Holland geduurd. IIij hadt daar in tct,
then bij behalven agt of
opvolger Graav WILLEM DEN
gen arjdcre zonen en dogters , verwekt hadt bij PHILIPPA
dogter des Graven van Luxemburg. - G. Vossrus y'aarboeken. bl. 212, v. BAL,EN Bejrchrifrigng vev!, Dordrecht. bl. '89%.
AVEPt_HOULT (ANTONIUS TY) , een Jefuit , is omtrent
jaar 1554 te Are geboren. Zijne eerfte letterccffeningen , waarfchijnelijk in zijne vaderftad voleind hebbende, vertrok hij naar .Leuven fludeeide aldaar met grote vlijt in de
wijsbegeerte en godgeleerdheid, en wierdt den lo augustis
1598 tot Regent van het theologisch kolleje aldaar
Dan hij behield niet lang dczen post, want hij begaf zig ieeds
zn i600 omtrent 46 'aren oud zi:i nde, in het genootfchap der
yefuiten. Zijn proeftijd geeindigd zijnde, werdt hij tot Bicgtvader in een klooster -aangefleld , welke bediening hij gelurennegen jaren met veel fligting waarnam. Zig vervolgens
aan den predikdienst toegewijd hebbende, vermaande hij met
plc warme welfprekendlleid de Overheden van verfcheidene
omliggencle fteden en provintien, om de beelden te
die door een al te vergedreven godsdienstijver van fommige
heethoofden, verbilizelt of verftrooid waren ; zijne pogingen
hieromtrent wierden ook met den besten uitflag bekroond.
1-113 flied te Doornik den 21 feptember 1614 , in den ouderdom
van 6o jaren; en heeft voor zijne geloofsgenoten verfcheidene
werkjes gefchreven.
VALER. 4NDR„ Bibrioth.
AVILA (BALTHASAR n'), afkomitig van een , voornaa_m
geflagt uit Sponjen , wierdt te Rijsfel in Flaanderen omtrent
"'t jaar 1590 geboren. Zijne cerfle letteroeffeningen volvoert
bebbende, omhelsde hij den geestelijken flaat, en wierdt
169o, met een Kanunnikaat in de St. Pieters kerk te Rip begiftigd; dan na verloop van zeven jaren zig nauwer aan het
bcoeffenen van den godsdienst willende verbinden verliet hij
zijne

AVILA. (SANCTIUS
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zijne prebende-, en toog het kleed van de -,rien der Minder:
brocders aan, ill het klooster van Anderlich in de nabuurfchap
vtn
D'AVILA zig door zijne wellprekendhed en deffer
tigheid beroemd gemaakt hebbende in het prediken, wierdt
in 1620 tot Provintiaal der Nederlanden verkoren ; welko,
zelvde waardigheid hem in 1632, 1638 en 1647 nogmaalg
werdt opgedragen. In 1645 benoemde men hem tot opperile
van het klooster te Mons. In ene reize die hij naar Rome
deed over zakein zijne orden betieffende, maakte hij kenni q
SPADA , die zedcrt veel achting voor hem -metdnKaril
voedde , en Pans INNOCENTIUS DEN X. wist over te halen, one
hem den 13 april 1649 voor den tijd. van drie jaren tot Generaal van tie orden der Minderbroeders te benoemen, 't Welk,
door dien zelvden Paus, op den 23 december 1651 nog voor
drie jaren verlengd wicrdt. Na dezen Cid bekleedde D'AvILA
gedurende la jaren de bediening van Vikaris geueraal over
gantsch Italien. zijne jaren als toen merkalijk geklommen
zijnde, keerde hij naar te rug, en fleet 'er zijne overige dagen in rust, tot op den 2 februarij 1668, wanneer 11.14
in den ouderdom van ruin 77 jaren zagtelijk op ene godvregtige \VI.) ZC ontiliep. Hij heeft een bock over de voorregten:
zijner Orden gefchreven. - J. F. FOPPENi Bibl. Bet,
pag.

I 21.

AVILA (SANCTIUS D'), een Spanjaort van geboorte, ent_
inan die in de Nederlandfe gefchiedenisfen met een zwarte kola
gctekend ftaat, en niet minder dan zijnen meester ALVA.
vcifoeit werdt. 1113 was door dien Hertog, van zijne jeugd
of tot den oorlog opgevoed, vergezelde hem in alle zijne
togten, en kwam dus ook met hem in de Nederlanden, diemilk hem in de hoedanigheid van Kapitein ziiner lijfwagt,
en tot uitvoerder van zijne gruwelen en geweldenarijen ver•
ftrek' ende; het was dus Been wonder dat men hem in 1577,
met evenveci genoegen als zijnen meester den bloeddoriligen
ALVA , het land zag ruimen om naar Spanje te rug te heren.
HooFT , Nederl.
AXEL)
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AXEL DE SENY (JAN EIONORIUS VAN) , gefproten
flit een oude en Tanzienlijke familie van Faanderen, is gebo,...en t Utred7t , omtrent het jaar 1575. TOne moeder was
van hot getlagt der SCHENKEN.- De eerfie letteroeffeningen
cjoorgelopen zijncie, leide hij z'g op de regtsgeleerdheid toe,
en wiercit Dol:tor in dat y ak van wetcnfchap. Veyvolgcns
ging hij mot 'er woon naar Rome' niwaar hij het burgelTePttielkreeg, en als Advokaat y our de balie praktizeercle tcit in
'het jaar 163o. Doordien hij cen welcioenden inborst bezat,
bewees hij vele liefdedacien aan zodanige zijner Janda:noten , welke te ROTC kwamcn en onderiteuning behoefdea.
Hi:) fligtte in die ftad het lcol!egie van St. 1\Torbert , bet enigife
hub; dat de orden der Preo:1,yrteYers ill 1:talie bezitten en
veitrouwde 'er de altoosduren( 1.e befflering over aan den Abt
van Torigerloo , en bet oppe:1;owind aan de gezamentlijke Abt-ten van Braband. Het cloCicinde van deze inftelling was,
can daar door aan deze olden, in de onaangenaamheden de
men haar zou kunnen vcrwckken , geieerheid te geven , hare
toevlugt tot den Paris te kunnen nemen. Denkelijk dat VAN
Ax!:L in deze grote ftad zijne dagen eindigde ; hij was getronwc1
en liet kindeien na; ook heeft hij erne 70crhanbefing err bet
tarheI414 nrgt gefehreven. - FoppENs, Iibliotla Beig,
pag. 661, MIRXI, Opera diplom. T. II. 1360. & IV. C6S--69°.
AXONIUS (JOACHIMUS), een voornaam Ree,tsge!eerlo
.
,
wierdt omtrent 't jaar 1460 in de .Gracif geboren. is loc.,T
meester geweest van Graav Flues VAN LALAIN , en daar an
lid van den Nederlancifen Raad der zeezaken, welk
net reel lof heeft bekleed tot aan zijnen dood toe,
vorirriel in het jaar 1526. Van hem zijn wel gefchrev(snc
limar een gedrukte werken nagelaten. - VAN Ha ELT,

Eiji. Di abant.
AYALA (BALTHASAR D 1), Auditeur militair,, r;:orck
omtrent 't jaar 1548 te Antwerpen geboicn. Zin racier Diaco
D' AYALA , Heer van Voordejlein , was in de Nederlanden getrouwci met AGNEs VAN RENEALAIE , de moed van olizen
B

AYALA, (GABRIEL 79
BALTuAcArt, die hem uit haren vrugtbaren fchoot elf zoned
en negen dogters fchonk. De jonge D'AYALA, fludeerde in
de regtsgelecrdheid aan het Hogefchool te Leuven, en ver.,
iueeg den titel van Licentiaat. Zijne bedrevenheid in die we:
tenfchap en doorgronde kundigheid in het vak der gefchiederisfen, baanden hem de weg, om het aanzienlijk ambt van
liuditcur gencraal van 's Konings legers in de .Nederlanden te
tekomen, waar van hij de werkzaamheden met zulk eon
ichrandere voorzigtigheid en odreukbare eerEjkheid uitoeffende , dat 17111PS oIn zijne verdienften te belonen , hem tot RaadsCcer in den Hogan Raad te Mechelen bevorderde. Zijne be_,
llwaamheden en loffelijke inborst zouden hem vender gebragt
bebben, ivare hij nice op den 17 augustus 1584, door den
flood in . 114 36fie jaar zijnes levens weggerukt, ene natuurlijkc dogter BARBARA D 'AYALA nalatende, die getrouwd is goweest met HENDRIK ZOESTUS Doktor en Profesfor in de regtsgelcerdheid to Leuven. Men vindt het afbecidzel van BALTHASAR in dc
Belgica van FOPPENS en hij heeft twee lawerkjes over de regtsgelegdheid nagelaten. Een zijner
broeders was GREGORIUS D 'AYALA Raadsheer in den Raad van
raband; eon ander Fmrs genaamd, was Gezant wegans het
Spaanfe Hof bij HENDRIK DE W. Boning van Frankrijk , beneyens Raad en Koinmis van zijne Spaanfe Majefleit en den Aartsi•
bertog ALBERTUS ; deze flied den 26 meij 1619, in den ouderdorn van 62 jaren. SWEERT., Ann. Beig. 153. VAL.
ANDR. Bibl. &lg. Theatre de la Noblesfe du Braband. p. 301,
AYALA (GABRIEL n'), een voile neef van den vorigen,
was do zoon van GREGORIUS D' AYALA, en zijne moeder was eno
DE WITTE. Hij wierdt in de XVIde eeuw te Antwerpen geboTen; en rta zijne letteroeffeningen volbragt te hebben,
leide hij zig op de medicijnen toe , en verkreeg daar in de
tioictorale waardigheid te Leuven in april .t556; waar na hij
zig naar Brusfel begaf, daar hij de praktijk oefFencie en tot
lads Doktor werdt aangefteld. Hij was een liefhebber der
wetenfchappen en beoeffende irizonderheid de digtkonst; 114
heeft

AYLVA. AYLVA. (DOCWE vAN)
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c ft cok cen bundel latijnie puntdigten en enige anderen na'gelaten. - VAL. ANDR. J3ibl. Beg. Theatre de la Nob'.
lif11 Braband. p. 301.
AYLVA, is de naam van eon zeer oud en adclijk geflagt ii

Friesland, 't welk eon groot aantal beroemde Mannen, zo wet
in de raadzaal als in den kri)gsdienst heeft opgeleveid. Wij
hier enigen der voornaamiten aan on= lezers doen
kennen,

21111e n

AYLVA (DOUWE VAN), Grietman van Westdongemdee ,
een man van groot gezag in Friesland, wierdt gedurende de
onlusten die 'er in gemelde provintie in 1626, over 't invoeren
van lasten ontftond, benevens zijnen vader ERNST VAN AYLVA
en enige andele Grietslieden genooddrongen, de teugels van het'
xegeringsbeftier voor ,enigen tijd te lawn varen , en elders ont
pen goed heenkomen te zoeken. De oirfprong dezer beroer-ten worth daar aan toegelchreven, dat de aig,emene Staten at
zeciert 1625 gcpoogd hadden, de gemene middelen, bijna. op
den zelvden coot als zij in Holland geheven werden, mede
;Ian Friesland in te vucren. Zij deden ten dien einde, bezen
dingen derwaarts, on bewogen kwartier van I47estergo en,
een gedeCte- an Oeisiergo , tot bewilliging; doch de fteden
ble,veu yoillandig iig hunne weigering. Men befloot hier op,
de uitfpraak vo( , i-licen ,hier op genomen, beij voorraad to volgen; en worth Graav ERNST KASIMIR Stadhouder van 't gewest gemagt:gd , om de gemene middelen bij exccutie en
door dwang van kfligsvolk, te doen betalen. 't Grauw,, ter
aliezer gelegenheid, in april 1626 te Leztwardert op de been
geraakt, terwijl de landdag gehouden werdt, viol DOUWE VAN'
dat hij zig bergen moest in een Ms,
AYLVA zo fel op 't
ivelk toen aangevallen werdt, en geplundecd geweest zou
, ware Let niet door twee vendelen Schutt-as belchermd
geworden ; doch de landdag door dezen oploop geffoord,
fcheidde verwardelijk nit een. Graav ERNST nit 's Hagc aanN
ichrijving gekregen bebbende, om de hoofden der oprocrigen
aan te tasten en t doen fisaffen, zogt on!, bier to g- in flat
L DEE T.!,
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AyLVA. (ERNST SICCO v.tul

getaken, vooraf, v1.1 f vendelen knegten boven de gewote
toze.qing, behendelijk binnenLeeuwarden te brenrn; dud!
, p gs yoor de uitvoering, van dozen toeleg, krecg men 'er
iugt °ram Terftond kwain de burgeilj in de peen , de
poci-tcri en ftraten werden bezet; then was genookmakt dea
:1,Innarielenden knegten bevel toe te zcnden om te rug to be 4e% 'De burgerij toen 't feel meester, dw'ong den Sta,llioarOcr, de bezetting die in , de flaj, lag, te ontwaponen. 't Grauw
cl roigde de naaste adelijke imizen te piunderen, 't v:clk
door de burgerije beiet werdt. De beweging order L yolk,
Hoeg van Leeuwarden voort naar de andere fLedon en naar
vcacheiden dorpen. Men vorderde den Ontvangeien rekening
plunderde bier en daa: derzeiver buizen, en bc,lreef velerici moedwil e Doch Sly .verloop van enigen tiid werden drie
dezel- pluoderaren in hegtenis genomen co onthalsd. Gra.‘"Q
Eooa intuslen aan dc Gejoputeerden der ifeden veiklaart
irbbende, dat bij met geen andr oogrnerk krijgsvolk in Lcertw zir7(.'n back willen breng,en, dan, om de hoofden der \
p,:ianee ,beroerte te doen fcraffen ; geenzints om gelijk men
1,cilpicidtie, de gemene ini±lclen, met geweld in te voeien,
deed men der entwapende bezetting de geweren te rug g,eyen , met welke zij toen te velde trok, waar na de rust in
Friesland voor cen wile herfield werdt. Nogthans moest men
om de morrende gemccnte genoegen te geven, enige nieuwe
fchiningen maken op 't PEA der, regelinge, die in januarij
1627 =den vastgefteld, doch niet lang ftand hidden. Inzonderheid was men gebeten op ooze DOME en zijnen vader
ERDisT VAN AV-VA Grietmannen van West- en Oostdongeraieel , die tot invoering der nieuwe iniddelen genegen wal en.
Zij onthielden zig dan, geik wi boven gezegd enien tilJ van het bewind, doch verkregen door den t'ild bet
gezag te rug, 't wclk zij te voren gehadt hadden. - WAG,
'tad. Hifi. XL D. bl. 217--220.
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AYLVA (ER.1%.,TST SICCO VAN), Grietman van Trestdon.
eiaiwd aan ANNA KAMMJNGA , was mede gewik};(.',1,1

AYLVA. (ERNST FRANS vAN)
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keid in de onlusten welke in Friesland in 1668 antilonden,
ter g,elegenhekl van 't regt om op den landdag te verfehijp en , waar over de Gedeputeerden zig het oirdcel. aanmatig62n, loch nan 't bcgrip van fommigen te pal t ; dig daar in
te wei k gingen, als enigen daar van uitfluitende, die men
beweerde daar toe geregtigd te 'Z p
i . De Gedcputeerde Staten die het antlers be3repen, keerden uit hunne vergadering
de zodanigen die door Oostergo en Westergo gemagCgd waren
em daar in zitting te nemen, en maakten daar toe gebruik
van de bezetting van Leeuwarden. Te midden van doze anenigheden , verfchenen de Afgezondenen der algemene Staten,
ten einde te beproeven of zij die van Friesland, door tusfenkomst van 't Stadhouderichap, en Kapitein- en AdmiraarGeneraalfehap, tot en'gbeid kanden bewegen. Deze bier
van kennis gekregen bebbende, deden 'er Hun Hoog Mog.
verilag van, die wel hadden gewenscht, dat men 't gcfchil
aan hunne beilisfing halt overgelaten; en bier toe was ook
de zwah.fle partij die men de Rollandsgezmde noemde genegen; ander deze Haste behoorden onze ERNST Sicco VAN
AYLVA KARL ROORDA en enige andcren. Docli de andeie
partij nam zeer euvel, dat de Afgevaardigden der algemene
Staten zig met hunne huisfclijke zaken bemoeiden. Ook
verbleef de beIlisfing- aan die van Friesla;zd , zonder dat men
re?t kan zeggen, hoedanig de zaak naderhand bk:I gelegd is;
alleen is 't bekend, dat de flerkife partij die zig Prinsgezind
noemde, boven drcef, en ERNST SICCO VAN AYLVA
Arrzmuk, za*
de zilnen, buiten het bewind bleven.
VI.
D.
bl.
485-488.
ken van Staat era Oorlog ,
AYLVA (ERNST FRANS vAN), te 5Porwert , Grietmaii
vaq Baarderadeel , een loon van ITEssm, DOLIVE ERNST VAN
AYLVA 1-1111VdC te Holwert den 27 jUlli.1 1756 met HOIIIIIICA
hil twee Lincleren hecft
MPLIA. JULIANA VAN UNIA , bij
Hui
was eon warme yolksverwekt, die jong ovcrleden
vriend, en genoodzaakt, om de vervolging die bij de omwen/cling van 1787 zo veel brave Mannen ten lade uitdieef,
Bb
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(Two: wit,LEm VAN)
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flierf
Ofitgftan njetle elders een verblijf te
het
tijdvali;
vo,n
deze
oplu,sten
,
te
Onter
St.
f,(F, ,,trrondo
A:Vt.:VA (HANS WILLEM vAN), U. Generaal in dienst
TiTder,igde Nederlonden, Admiraal van Friesland, Gottv=eur van Koeverden enz. Was een dapper Held, die vect
dUcx,st aan zijn vaderland heeft bewezen, door zi .in voorzigtig gedrag en kloek beleid in de oorlogen tegens Fran/al:1c,
in d jaren 1672 tot 1673, ads oolz van 16 .9, tot 1697 ; waaT
do,or zijn Laam vopy alms met, lof in 's lands gefehiedboeken
zal vemeld woiden. Hi ; was genoegzaam bij alle veldilagen
belegeringen gedurende zi 1 nen krijgsdienst tt'..genswoordig;
gevelichl alomme dc fprekendfte tiewijzen van zijnen nimmer
bcv.tk,pncien moed en ki.oek beleid , hebbende her van op ene
titilekendp wijze, onder anderen in den bloedigen veldflag
van F,evrij b1iken gegeven. De Staat zoa meerder
van hem genoten hebben , ware het niet dat hj zeer 011VerWagt door een ongelukkig toeval nit het leven was gerukt.
flij ita),Qrcie namel.iik het .;ebied in Z3 raDqnd over de krijgsmagt
van den SLaat, welke in 169( , ter hulpe van Splpie was
voorberchikt. Te Lcuren zin kwartier houdende , reediiij
iiaar buiten ter jagt, en met deze uitipaming zig verlustigende , 11-e'L.;eic'e zn paard, en wierp hem op den grond; v,Taar
,dfor IiIj een buil aan zijn hoofd bekwain , die in 't begin
weinig wierd geteld, cloth egter wel dra bleek dat van 't
niterfte belan,-; was ; want men ontdekte dat het hoofd van
binnen was gekneusd, 't well; zware koortzen en andere toevallen te wcgc brengende , hem binnen weinige dap-,en
graf rul;t.c; in 't algcmcen van een ieder die hem gekend
11,1(.4 betreurd, en wel in 't bijzondcr van 't krigsvolk , als
znde een van de beste legerhoolden van dien ti;d. Wat
perfonele hocdanigheden betreft: hi was een grout veldheer,
geftreng en krijgshaftig van gelaat , ontzaglijk voor zijne
vijanden, ei voor die genen welke hem niet van nabij kenden;
cen onverzoenliik vijand van bloodaarts. En met dat al, kan
men bola den id niet ontzeggen, dat hij in de dagelijkfe verke.

AYLVA. (AANS - WiLLEM vAx)
zeer minzaam, liens en zagUinnig iva8, edelint4
van gedrag, vrij van alle baatzugt en eigenbeialig. Zijn. 1114
vferdt te BruYel gebaizemd, voorts naar Frieslaid vefvomii
en in het graf zijner vaderen te liolWert begraven.
F. IIALIA , Toneel. VALKENTER, Verivard Europa bl;
598. SYLVIUS , Vern)1g op AtTZEMA, III. a XXXI. B.131, 5T1
AYLVA (HANS WILLEM VAN), Heer van liornhuizo'n
en Kioosterbuiren , Z0011 van DOUWE ERNST VAN MINA Ieer
of'
van Tammingaburg , en van TIENK HEEMSTRA ; is gevveen
Kollonel van' bet raiment Oranie-Friesland en zedert 64
Luitenant-Generaal van de Infanterjje; huwde den 15 eaollet
1730 met BARBARA VAN KAMMINGA te Menahlum, en ilierf op
het flot te liornintizen den 3 meij 1776, een hogc,ti (Ader.coin hebbende beteikt, zonder kinderen na te latent,
AYLiVA, (HANS WILLEM vx..\-), Grietman vats acciq4);
radeel , Dijicgraav der Vijfdelen en Alceserithaap van 't .lagt,gerigte in Fiesimd om welke recien weet 1k Diet, doorgaaEz
genaamd den Goudea
; werdt geboren in maart
is gehuwd geweest aan ANNA KATRINA RUMPF 1).1)
een oon heal verwekt, die in 1781 tot Grietnlan
't Bad wierdt aangefteld. liij overleed in 's Huge den 9 jalil
1751, oud 29 jaren en drie maand'en.
FERINTRIDA.
Wapenboek. 1785. I. t)eeL

hLj

AYLVA (11ESSEL DOUWE EIINST VAN); Grietman
van 117.esttlungeradeel en Curator van 's lands Hogerchool te
Franeker, wierdt geboren den 6 november I7co, huwde der;
8 meij 1729 te Ternaard met BAUWINA VAN BURMAN-IA €1:0
den 24 jarmarij 1771 , in den ouderdoin van kuim 69 jaren
d Uij heeft bij haar vijf kinderen
Hoilvert
als I. ERNST FRANS VAN AYLVA hiel boven gemeld; z.
ERNST VAN AYLVA die bij relignatie van zijnen vader,
18 februarij 1763 Grietman van WestdongeratIed wierdt, en
in 1768 ongehuwd overleed ; 3. Sicco DOME VAN AYLV:,
cers' t Lt. Kollonel van de Infanterije, en na 10 vaders dons.,
13 b 3

(IJESSEL DOMVE ERNST VAN)
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Grietman van Trestriongerad eel : due heeft in aile
veel om de zaak der vii:iheid geleden; WILLEMINA EDTJAR
DA VAN AYLVA, gehuwd ge-vveest uan TJALLING DOUWE VAN
SIXMA , Prefident van 't afgerchaltu Friesfe Kr;igsgeregt; zij
overleed aan de kinderziekte den 15 december 1770, oud.
ruim 36 jaar; 5. ELISABETH ANNA VAX AYLVA ongehuwd gc.
itorwen. Jr. HESSEL flierf in 1774 aan ene flepeale Zfekte ea
verval van kragten, in den ouderdorn van ruin). 73 jaren.
iets over de perfone l e hoedanigheden van onzen AYLTA. In
zijne dagelijkle verkering, was hij vriendelijk en minzaam,
gaarne verpligtende; geene trotsheid noch hovaardij dan bij
naam kennende, hadt de gemene man even gemakkeiilken toe.
gang bij hem als de aileraanzienrijkfle ; ook was hijecu
ijverig voorftander des vrijileid; een warnie vrieiad, die zig
aT toos tot genoegen fielde orn zijn evenmensch gelukkig te
inaken. In de raadzaal was het cen ARISTIDES, en liet nimna de zaak der onfchuild en der vrijheid tegns vie het
ook mogte zijn, met klein te ve:L,ligon en te befchermen.
Niet alleen was Fj een vooillander, maar zeivs ecu bcoeffenaar van konflen en w.,:tenfel)appen ; dus host bet ni2t misfen,
of hij bragt alles tod wat in zijn vermogen was, om gelurende
zijn heftier, de Akadeuiie te Fra :ekcr,, waar over hij in het
jaar 1731, in plaats van den veidienfleliJken Grietman van
Franekeradeel SICCO VAN GosuNG.,,,, tot Curator wierdt aange.
field, zijn voorgangers vcetftappen drukkende, in enen Noellenden fiaat te onderhouden. Gocisdienilig van aart, was hij cen
ijverig tegenftrever van Lille losbandigheid, doch niet minder
beftreed hij de dweperij en den gewetensdwang; cen ware
vriend der verdraagzaarnheid, vonden die genen welke de
vrijheid van confcientie, in de zaak van 't geloof voorflonden
een ijverig hefchermer in hem. Gezellig van aart, verkeerde
hj gaarne met mannen vim geleerdheid en veriland, en hij
telde onder zijne gemeenzaamile vrienden , de Hoogleraren
VENEMA, CONRADI, HEMSTERIIUIS VALCKENA AR SCHRADER
Zie ook, E. L. VRIE:MOET ,
hen.
en meer anderen.
;I,

Eh g. fir

ampl. Eph4.,ror um. pag.
11-1,

AYLVA (HOBBE vAN), Grietman over Baaickradee, Lcft;
twee vrouwen gehad, de cerfle FROUK VAN AYLVA van
trnalfrin, ftierf den 25 december x617; de twde wa8
IVIoi:KELIA. In 162r werdt hij aangefteld fot Curatok
aneker , en hij overleed in junij v645,
's lands Hogefchool te Fr,
VRIE1VOIZT, nt fitpra. p. XLIII
nalatende twee kinderem
een zoon van TJAAaD VAN
AYLVA (HOBBE
van Wonferadeel , en MARGARETHA VAN amiT,
is eerst geweest Opperftalmec-,ster van WILLEI1 KAREL HEN,'
bRIN FRISO toen ter tijd Stadhouder van Friesland. 1-lij was
ook Drosfaard van Buren , en een van 's Prinfen Gemagtisiden,
ter vereffening van enige zwevende gefehillen zedert 772r)
over de nalatenichap van Koning \VILLEM DEN IlL mct den
Koning van Pia lti..cferi welke verefrening getek-end werdt (v).
1 4 meij 1732, door 's Konings Gt-2volmatigden te Berlifrz en
den 16 junij van 't zelvde jaar door gemelden Prins zelven,
op 't lusthuis te Dieren. Vervolgens is hij geweest Generaal
van de Infanteri]e, Kollonel van een regiment voetvolk ten
repartitie van Friesiaild , en Gouverneur van Maastricht ; welke
vesting hij in het jaar 1747 tegens de 141 anfr72 zo nlanmoedig
iTerdedigde , dat derzelver Koning LODF.WYK DEW XV , ter vetcering van zijne dapperheid, hem twee metalen veldflukken be.
nevens twee moitieren fchonk, met 11 ,A voor hem zo vefeerend
opfchrift daar op gedrild: DONUM VIRTUTIS AILVIE , etregift
Toor AYLVA ' S dapperkeicl. Op last der Staten van Friesland
mans
zijn deze ycldflukken en mortieren, met welke bij
Maastricht
praalde,
en
door
ha:3
het Gouvernement te
bij iiiterften wil aan de provintie zijner geboorte zijn gelegateerd, voor de boofdwagt te Lecznyarclert geplaatst. Hij
leads den 15 december 1772. Ha gan was ri'jzig, van lighaamsgeftalte, fchraal van wezen, doorthingend van mg, doch van
geen vriendeliik voorkomen, met dit al bezat li5j eon tiitmlintend karakter ; hij was godsdienftig, beproefd orlijk, en fchcon
anderzints fpaarzaam, mededelzaam aan den armen; vool
bi meyer dan ene c:elcgetheid getoond con ervaren.
ert
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9g. AYLVA. (IIOBBE ESAIAS v) (KORN.) (PIETER)
, en wist zijne bevelen als Eevelhebber
krijgsman te
nauwkeurig te doen nakomen, ftraffende zonder aanzien vary
perfoon die daar in nalatig was; buitengemeen zindelijk en
net, was hij in zijn huisfelijk beffier, en fchoon hij een goede
tafel hieldt, gigen weinigen met graagte bij hem ten eeten
doordien hij dat bijna onbegrijpelijk is voor zulk cen groot
man, het zwak hadt, dat iemand der aanzittendc gasten, het
engeluk hebbende oin wijn of faus op het tafelgoed te ilorten, vrij bits daar over door hem wierdt bejegend.
Medegedalde berigten. Zie ook WAGEN. Vad. Hilt. X1X. D.
W. 402.
AYLVA (110BBE ESAIAS vAN), op Holdinga , geboren
in 't jaar 1645, is geweest Vrij- en Erfheer van Ameland ,
benevens Grietman en Di11-graav van Oostdongeradeel ; hij is
getrouwd geweest aan ANNA DODONEA VAN SCHWARTZENBERG ,
bij wie hij twee kinderen hceft verwekt. 1113 verwisfelde
het tijdelijke met het eeuwige den 7 mei 1692, in den ouderdom van 47 jaren.
FERWERDA, Wapenboek. I. D.
AYLVA (KORNELIS VAN), Grietman van irorferacieel , is
geboren in 1684, den 12 april 17n ,;ehuwd aan juLIANA
VAN SCHWARTZENBERG , bij wie bij can zoon 1K-eft erwekt,
TJEERD genaaind, waar van beneden nader; hij flierf op zijn
flot te Higtum den 23 november 1745, in ziju 6211e jaar;
zijne huisvrouw overicefde hem ()intent 25 jaien, en over
iced insgeliiks te fligtum den 29 augustus 1770. Fr.
WERDA Wapenboek. I. D. 1785.
AYLVA (PIETER VAN), won van PIETER VAN MINA
van Helium; doze bath ten vrouwe RIOT lEnINGA, welke overiced zonder kinderen. lilt deszelvs ftamlist b1:61It do oudiacid
vn edelheid van zijn getlagt, en tevens deszelvs mister, zo
door uitmuntende Staatsmannen , als Kri:gsheiden, van de
vrcegfle tijden af. Want fchoon men , Op die allereerst
gemeld vindt DOME en EPO , is het egter be:,end, dat enigen
uii dit huis, reeds in de XIde en Xlide ecuw, in Dititland ,
vgnecland Scliotiand en Breband, door hunne k
r;tin,ecle.11,1

AYLVA. (SJURD vl‘ti)

(TJEERO VAN)

yen onflerflijken naam verworven hebben. Van zekeren EPO
als kleinzoon van gemelden EPO vindt men, op 't j aar 1456,
melding geinaakt, in 't Charterboek van Friesland, L Deel , bL
592; en bi Wm:Altus en ScHoTANus, op 't jaar I coo , worth
gemeld van enen S JOERT VAN AYLVA , als hoofd der Edelen
; i partij verbonien haddin. Doch cle2te
die zig tegen de SaY,- f
oni2clukkig, me zrj n h,,isgeztn, om 't leven, in den
watervloed, cp de i; 26 feptember van 't jaar 1509 , voigeng
gemeklen SCHOTANUS 532. Ver.ier vindt men gencemd
enen joHAN AYLV A , die lid was van de Staatsvergadering in
1567 ; HESSEL VAN AYLVA verheven tot den rang van Baron
des II. It. Rijks, en KomInandeur der Staatfe troepen in 00s.
frieslaPd, en aldaar, in enen opfland , den 21 april 166o,
doolfchoten. PIETER , onderging, nevens andere Edelen, het
banvonnis van ALVA ; nict alleen om dat hi tot de verbon.
dene Edelen behoorde, maar om dat hij een aanhangciing
van WILLEM DEN I. was ; en bier in , als ene daad van
eere volhardende, werden naderhand zijne goederen er•.
beurd verklaard. De dood, die hem te vroeg verrastte, maakeen eindc van zijne loffelijke pogingen voor de vriTheid.
WINSEMIUS, Kronijk van Friesland. hi. 554.. MARCUS,
ALVA. bl. 192.
Sententien
AYLVA (SJURD of SJOERD VAN) , te ScThaard op de
Rate Aijiva; hij is gehuwd geweest aan SYTS WALTA , waar
bij hi negen kinderen heeft vervvekt. Hij was opperhoofd.
van '1 Friesfe leger voor Franeker 't welk a.daar Graav GEORQ
VAN S AXEN in isoo opgeiloten hieldt. In 't jaar 15 ,7)9 kwain
hij op een ongelukkig r.., -cqze aan zijn cinde, want op den
2o feptember ten tide van een groten watervlocl, zjn koegts
te huip willende fchieten om het vee op te halen en in be„houden haven te brengen, overviel bun het water, en men- FE RWEP,D A ,
fchen en vee verdroni;en gezamen li;
H rapeaboek. J. D. 1785.
AYLVA (TJEERD of TJAARD VAR), vader van KORN.E.;
, is iLeweest Grietman \ an 11 7677feiadeel , en hceft tot zi"in
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i
eerfte Vrotrw gehadt FROUI( HUGENS dOgter van HESSEL
DENS bij FROUK vAN WYCKEL geteeld; ten twedemalen huw
de hi aan MAAGARETHA VAN GENT die geftorven is den 15
januarij 1741 te Leeuwarden in s t 85fie jaar haie.s ouderdorns.
FERWERDA
enbook.
I-lij heeft 7 kinderen nagelaten.
AYLVA (T5EERD VAN) , een zoon van Kor.INT.Lis, Grietman van Woriferadeel , Dijkgraav der viT Delen en Cteiator van
's lands Ifogechool te Franeker , wierdt geboren den 20 maart
1712 ; hij huwde den 21 november 1756 met Z ** 111 Voile
nigt JULIANA AGATIL VAN S CHWARTZENBERG , geb_ien op R:11Slnageest den 28 fcptembcr I3t , en hij overleed zondcr lAnderen na te laten te .11; & Pim op den ii feptemb. 1757, in c'en
ouderdoni van ruins 45 jaren. 1)eze Tje,c P,D vAN AT1, VA i
een groat liefhebber en beceFenaa.r van honilen en wetenfchappen, daar bij een geflepen Staat3nian{,,Lweest , en Ile,.-11 al
vroegtijdig zitting gehad in , en met veel lof bekleed I c lid-inaatichap der provintiaale en generaliteits Koile3kr4. In
1744 wierdt hij als Gee'ant we4_,-7ens dit gemenebest
.D:iitfi Iloven gezonden, met oo sLimerk om dezelven to bewe
gen, hunne gemaakte verbonden met het lIcCs van 0,7,-ttiirijk
raar te koinen, en hlj heeft den lof wegg-edNigeli, van do aanbevolene commisfie tot genee.en van zi ■ ne liege zenders volFERWERD A , !Vale i2boek. WAG. ,
bragt te hebben.
Ilifi. XIX. D. bl-. 4R9.
AYLVA (13-LrE vAN), Grietman om Marderadr..el ; is gehuwd geveeest can IIYLx LYE-LAMA, die na haar grootmeeder
ITYLK T ERWISC A was gcnoemd, weike in i6 IC overleed , zi
zedert den 14 december 1608, weduwe van den Randsde zedert
huisziIn
beer MEINF. LYCKLES. Tr.) heeft vier kinderen
D.
1785.
FERw ERDA
vrouw verwekt.
AYLVA (WA rfSE '7.11.7.,), is getrou*d geweest can
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tAN BURMANI ; hij behooidc inede tot de verbonden Edelen ,
en werdt daarom eerst te Antwerpen gedagvaard, doch Diet verfchijnende, op den 23 december 1596 met verbeurtverhlo_ring
ALIRcus, 8,-,21,eFtien rpm
zner gce'3cien gebannen.
rto:2_,
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I D vts) AYTA, (BUCIIO v) 59v,
is.YLVA. (IAT YBRZN

AYLVA (WYBRAND VAN) , Z0011 van even RINcI vAN
AYLVA verwekt bii HILLE of Hal( ROORDA , was getrouwd
met Aux GAL AUA onder huweliikfe voorwaarden, gctelcnct
op den 19 'mart 1564. I-Iij verwekte bij dezelve een zoon,
THEUNIS VAN AYLVA , die voor dat bij door zeke en Kr..mc
doolftoken werdt, zig in den egt had begeven met ere dogier
van den vermaarden BARTEL of B ARTHOLD ENTE1N'S VAN MEN'VEDA en DoRA VAN MARTENA. Na bet gernelde ongeval,
hcrtrouwde zine weduwe aan SjuK vAN BLIRMANIA Grietman
van itrimbritzeradeel. De zustcr van dezen WYBRAND was getrouwd aan JAN BONGA , en daar door to fterker verbonL:cu
aan de partij der Edelen. Na den overgang van Sneek aan der
Staten zijde, bekleedde hij aldaar den aanzienlijken post van
Olderman, en kreeg dus vergelding van geleden ballinglchap
en fchade door het vonnis van ALVA geleden. De vermaarde GLI,Lius SNECANUS zegt van hem in een zijner digtflukken;

Hic pietatis an2a71s WIBRANDUS AB ALIJA , qui Lint
Exilic
vi1clis tristia quteque tulit.
Sed sic cede snails , go CHRISTO fortior Ito:
Hunc fi relpicias initizts ista feres.
AYTA (BARENT BUCHO AB), qen Fries Edelman, tip
oom van- 's vaders zijde van den groten VIGLIUS AB AYTA,
1Nr ierdt geboren in het jaar 1465. Hij werdt door Keizer KA■
LEL DEN V, aangefteld tot Raadsheer in het Hof van Hollald,
en ftierf den 3 feptember 1528, in het 6311-e jaar 4nes ouderdoms , werdende in 's FJage onder een eerlijk grafichrift begraven. Hij was een man die door zijne grote verdienfien
zonderlinge gaven, een verhevenen rcem heeft na'zclaten.
J. DE RIELIER Befall.. van's Gravenliage , I. D. bl. 237.
AYTA (EUCII0 VAN), uit het zelvde adclijk gcllagt als

de voorgaande gefproten, is geweest Abt van St. Bar° ,
ine‘ens meer anderen, cell der Gemagtigclen op de viugtelozf:

Kezi
p l yiTi
,laal

vredehandeling in 't jaar 1579. Dat doze meer de
Konings van Sparje , dan die der Staten was toegen:et nu; come anr,inen, y am tcFde,
11,‘A,±,

di

to_en
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toen zij die der Staten partij omhelsden, reeds vertroldiz
waren. -- Boa Nederl. Oorl., X11.1. B. bl. 144.
AYTA VAN ZUICHEM (VIGLIUS AB) , een man in 's lands
wierdt geboi en in
g,efchiedenisien buitengemeen beroemd
iesland den 18 o&ober 1507, en zag het mite levenslicht
bp een landgoed, Barraltuis gena.amd, nabij Leeziwarde;z en het.
dorp Wirdion golegeM, dat tot heden toe in then dord nog bekend is, en thans aan den burger J. ZEPER of zijne familie behoord, anderen willen , dat hij in bet dorp Zukixin nabij Gautuni gelegen, geboren, en en landmans zoon zoudc geweest
zijn ; doch dat hjj in 't g1iec1 geenen lust tot boerenweikinaar wet tot letteroeffeninL;Ti b .. 2tonende, zljn vader befloot,
hem tot de wet:ma:happen op to leiden. Meer grond i or
gter voor, 't gene do nicesten willen , dat iii uft adelijkoli
geflagte gofproten, daar van don toenaam -1/2111 A YTA
kende. Ten minflen is het zekcr, dat con adelijk
welk dien naam voerde, lange in Friesland en inzondcilleid
toen ten tide gebloeit heeft, De naam van ZUICHEM of ZVICHEMIUS ontleende naar alle waarfchlinlijicheici. . van eon
hot of fiate, zijnen 00111 BCCTTO VAN AVTA tOebe1101'ende 5 gelegen nabij een dorp, this genaamd. Daze oom, zijns vaders broader, was Deken in 's Graven Tinge, ook was doze de
dat liij tot de letteroefFeningcn
voornaamfte
kid wierdt. In don aanvang van zijncn letterkundigen loop,
oeffende hij zig to Deventa ; vervolgens to Leriden en in 's Gra, en wii.:rdt, in 1522, naar Leaven ge-zoilden, daar
zig eerst in de griekfe taal , en vervo!gens in do reg*,-selecrdheid oeffende. Vier jaren later reisde h naar Dole, can
clad in 't graavfchap Bourgondie, om zijne reeds veikiegenc,
kundigheden verder voort te zetten; hier kieeg hij, door middel van briefwisfeling, kennis aan den geleerden ERnsmus-,
dat hem tevens don weg baande, om vriendfchap te mrken met
den vermaarden

Regtsgeleerden ANDREAS ALCIATUS. In 1529

\Tr-

ging hij , om dien Hoogleraar to horen, naar

reisde van daar, in het zeivde jaar , naar Valence in Egit-

i
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alwaar hij tot de waardigheid van Doktor in de regtat
wierd.t bevorderd, en voorts naar Bourges , doordien AT.crA7tis, van Wicks les:en hij gaarne nog verder een nuttig
wilde maken, aldaar beroepen was. Wanneer dew,
naar Italie wierdt beroepen, bekieedde VIGLIus
kort daar
piaats cCs Hoogleraar in de regten te Bourges, geduiende
den tild van twee joaen, ten einde van welke hij befloot,
Ibis insge115ks te gaan zien. Vooraf bezogt hij verfchciden
I logeiclaclen, als die van Fuijburg Paz?! en Tubingen, -civic:nit
overal gunflig ontvangen, maakte kennis met de geleerdila
en vermaudfle mannen , en kwam eindelijk. in 1532, to
athta.

Door het bezoeLen van zo velc verrnaarde Hogefcholen,
gemeenzamen onigang met, mannen , uitgeleerd in de
meeste takken van wetenfchappen, halt AYTA nu een zeer
beroemden naam verkregen , en was inzonderbeid in de regta,
gelecrdheid ongemeen Letdreven. Dit brags te wege , dat
in het gemelde jaar , tot Hoogleraar in c.13 regten wierdt aanuitflag aan de verwagting
pfte'ld ; ook beantwoordde
Der begunifigers; zijn oncierwi j's maakte veel opgang, en zijne
openbare en bljzonderc, lesfen wierden met groten toeloop
vereerd. Men vindt 'er die verzekefen, dat zijn naam Int
seeds zo vermaard was gewordcm, dat hem cen aanzienlijk
tribt op het eiland Cijprus wierdt aangeboden; als mede, dat
Keizer KAREL DE V , hem verzogt tot leermeester van zlinen
wion, Prins PHIL-as van Spanje ; loch dat verlangende
eindelijk cells naar zijn vaderland , te rug te keren, dew anVedingen van de band wees. Hoe 't hier mede zij, Li; bled
nie: 'anger dan een jaar te Padua, en vertrok ten ciale daar
-van, naar de Nederlanden. In 't wederkei en leide h ecn
bezGel, af, bij ERASMUS te Friji2iirg , en te Ba gel bij den verve,
maaiden en geleerden Boe l(drukker FRonvmus, bij Wien hij in
't picks liet drukken, de beginzels der regten van TI1E0,ClA den

PITILUS.

Het host Diet misren, of een man, Wiens geest met zo ten
ouwaardeerbaren (chat van kundigheden verfierd Ara:; ) limi)est
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vaderland te rug gekeerd, eerlang tot doze of gene
waardigheid bevorderd, worden. Het eerfte ambt, dat hem
'Werth aangeboden, was dat van Oiffciaal of Ketkelijken Regter bi FgANCTSCUS Bisfchop van Muniler dit aanvaardde hij
10 I 534 , en hieldt zig doorgaans te Duirnea op. Ter gele.
genheid dat dc ftad ilfuniTer van de oproerige Wederdoperg
overweldig,1 was, en , de Bisfchop met een leger voor deze.lvo
lag , wieidt VIGLIUS naar den rijksdag te Worms gezonden,
am onderfland tegen die (Toile dwepers to verzoeken, doch
't blijkt Diet dat hij jets opdeedt; ook ging de ftad eeilang bij
vcrrasfing aan den Bisfchop over. Niet iag bleef hij
ttlr in dezen zijn dienst; want in 't voigende jaar wierdt hij
door den Roomfen Koning FERDINAND , broeder van KAREL
PEN V wegens bet Hui§ van Bourgoncl:e , in het Kamergei igt
van Spiers geplaatst. Twee jaren bekleedde h3 dezen post,
wanner de zugt, waarichijniijk om met zijne geoeffendheid
in de regtskunde ultg.eftrekter nut te doen , hem deedt beiluiten , als Hoogleraar op het Hog-,eichool te Ingol/lad, in dienst
te treden van den Hertog WILLEM VAN BEYEREN , na dat hij
voor diergelijk ambt op het Hogefchool te Koninosbergen , hell
door JOACHIM DEN II, Markgrave van Brandenburg, aangeboden, halt bedankt. Zes jaren lang deedt hij het Flowctichool
door zijne tegenwoordigheid, en door het groot getal van oef.
fenende jongelingfchap, welke zijne kundigheden derwaarts
1okte, grotelijks bloeijen.
Dan, 't gerugt van zijne bedrevenheid in ftaatszaken , wek.
te de begeerte van Keizer KAREL DEN V, om zulk eon beroenid man in zijnen dienst to krigen. Men verzogt hem om
gitand te willen doen van ziin Iloogleraarsambt, en zig
derom naar de Nederlanden te hegeven; welk verzoek van hem
gereedla werdt ingewilligd, en wel inzonderheid, doordien
de belangen der Vorften meer en meer ingcwikkcld wie: den, en
tie Kelm- in gefehil was geraakt, met Hertogc WILLEM VAN
GULTK, over het regt op Gelder en Zutphen; om dit gefehil te
beflisfen, was 'er dus lang , in plaats van bloed, veel inkt
ve.rgoten.,, dwrdien do verfchillende Vorften hunne belangen
al
iI
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fchrifteli:ik zogten te handhaven. De Iceizer bediende
2 ;g in dczen penneftrijd van VIGLIUS; die zi:in opftel eerst in,
hoogduits fchreef, en zo verzekert wordt 'er Filet meer
t7 ;:r).,
aan :.)eiteedde; naderhand gaf hij 't morkelijk ver.6cLerd,
't lat in uit. Dit viel voor in 154.2 ; in 't volgcnde
'Mei& hij bevorderd tot Raadsheer in den Groten, en
daar op, in den fare 1544, in den Geheimen Raad te
114-7c ;,elea. in deze hoedanigheid wierdt hij omtient denzelvden 41,i, sevens den Kardinaaf VAN GRAN ELLS, JAN VAN
N.Av.zs, Vice-Kanfelier, en KAREL BOISOT naar Spiers gezonden , om met Gemagtigden van KRIST1AAN DEN III, Koning van
Dew7n(zrken , en van JAN ADOLF en FREDEliIK , Hertogen vati
S:ezwijk-Holflein , over een verbond van vrede in onderhande:ing te tredcn. Zij flaagden volkemen in het oogmerk van
hunne zending , en op den 23 rneij wierdt 'er tusfen de twistende partij'en, eell wederzijds verbond van vrede en vriendfchap gefloten.
Dc kundigheid en warme
voor de belangens van zija
nen meester, die VIGLTUS in 't behandelen van deze zaak Het
deedt hem wel haast dee' krijgen aan gewigtiger be.
zigheden. Men was bet in de Neelerianc'en pants niet eens,
of men deze landen moest rekenen onder het Keizerrijk
beboren, en dus ais zodanig verpligten in de last-...n daar van
inede to heipen dragon? 't Ccfchil bier over enige jaren geflapen hebbende, wierdt op nieuw levcndig, na dat eerst
hot wereldlijk gebied over 't fligt Utrecht, en naderhand, in
1543, bet hertogdom Gelder en het graavfchap Zutphcn , aan
Ka REL DEN V, waren afgeftaan. De Rijksftanden in 't begin_
van r 543, te Neurenberg bijeengekomen, waren van begiip,
plat de Nederlanden , als behorende onder den Bozzrgondifel
mode lion a.a.kdeel in de rijkslasten behoor2en te drageo. DOCK VIGLICS, -wax op lien tijd benevens V.lijheel" lia:z KrUchingen naar den iijksdag was afg,eva.arci.gcl, wist
zulke bondige redenen aan te voeren, dat hij te wege bragt,
dat de Nederlanden , die zeer veel aan den Keizer , hunnen }Jeer ,
fopblengen moesten, voor Elm:14 van de gemcne riji:slasten
v:11
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te pleiten. 1\ogthans verloren de flenden den toeleg nit uit het oog , om den Bourgondifen Kreits in hand te houden ;
Want in 1545 wierdt dit zelvic geichil , door de ftenden , op.
den rijksdag te Worms gebragt. Hoe weinig eer VIGLIUS, met
bet voorftaan van de zaak der Neaerlanden, zag in te leggen
moest hij cgter, op 's Keizers uitdrukkelijk bevel, den rijks,,,
dg op nicuw bijwonen. Hij ging 'er met weerzin naar toe,
doordien hij cvertuigd was, dat men, ten aanzien van fon],
mige landfchappen , bewijzen konde aanvoeren, dat zij tot
bet rijk behoorden ; ook was zijne vices , dat indien hi he
weerde, dat de Pourgondyi eifianden niets gerneen hadden met
Let rijk, dit den ftenden gelegenheid zou geven , om zig, op
gen:Iken grand, het dragen der rijkslasten te onttrekken. Terwij1 men bezig was dit gefchil te behandelen, en daar over
wederzijds geiebatteerd wierdt , overleed LODEWYK VAN
SCHOONE Prefident van den Geheitnen Raad te Mechelen, in.
Wiensplaats VIGLIUS in januarij I 543 , door den Keizer wierdt
angefleld; en het was in deze hoedanigheid , dat fchoon
met mocite, bewerkte, om zekere overeenkomst, betrekkelijk
het gemelde gerchil, in Holland te doen aannemen.
In 155o hadt Keizer KAREL DE V, in de Nederlanden, een
plakaat dcen uitgaan, bij welk alle Officieren .vernieuwden
last kregen, den Inquifiteuren behuipzaam te zijn, om alle,
zo als het genoemd wierdt, van kettelij verdagte perfonea
te doen aanbrengen; ook wierdt den aanbrenger de helft der
goederen van den veroirdeelden beloofd, en de zo genoemde Ketteren met meer andere ftralfen betheigd. Pell ieder
die Diet ten enenmalen onkundig in 's lands gelcHe.ienisfen is,
weet, welk een noodlottige uitwerking dit plal,aat op den
koophandel en de handwerken verwel:te. Doch 't gene wij
bier bedoelen is, dat men den Prefident VIGLIUS vcor den man
Veldt, die dit plakaat hadt ontworpen; waar door zig den
haat der menigte groteliks op den baize laadde. Loch Vfemus betuigd in zijne brieven, die nog your harden zijn :
dat het ftrengfte, dat 'er in gevonden wierdt, aan den Kei;, zer zelven en aan zijnen Biegtvader moest worded toego.
fc

AYTA VAN ZUICIMM, (VIGL1US AB)

4p.I

fchreven; dat hij zelvs vele 4ing ien . bade verzagt, dOordien
ftrenge middelen hem altoos hadden tei,Tengeflaan; en ool.:
3/ van gevoelen was , dat men .de ftraffen tegen de ketters
H moest matigen, en voc,ral onej eticrtheid tusfen hen waken;
„ dat hij wel gewenst hadt, dat de Keizer het plakaat den
Nederiandlen Raden , car het wierdt pitgegeven , hadt laten
„ onclerzoeken; doch,ji 1 dit zijne Majeftelt niet behaagd
hadt, oirdeolde hij het zijnen en zijner , ambtgcnoten pligt
„ te zijn, zorg te dragon, dat hot plakaat niet op het fireng„ Ile ten uitvoer werdt gebragt." pus gematigd, dagt toen
ter tijd de Predent VIGLIUS .1';e4S over den gc.xisdienst; en
fchoon hij zig ten clezen aanziene t, egen het gevoelen van den
Keizer enigermate aankantte , behieldt hij egter 's vorfien
guns t , in zulk een . grote mate dat, wanncer Pans Julius
III, in 1551, de te Trente op nieuw,cleedt
bijeenroepen, men let gevoelen van VIGLIUS , ten aanzien van
de keuze der Godgeleerden, die uit de Nederlan,den ter Kerkveigaderinge , zouclen gezonden worden, voornaamlijk volgde.
Welk een fcherp doorzigc. VIGLJUS bezat betrekke.
lijk zodanige zaken i dle lands , regering betroffen, bleak uit
zijn advijs over de voorgenomene overdragt der Nederlanden,
van Keizer ICAREL Qp zijnen zoon FII,TPS van Spanje. Voor dat
nog de overdragt gebeurde, voorfpelde hij den lande niet veel
goeds uit de nieuwe regering; bij . was bedugt dat de Land.
voogdes MARIA zig van 't bewind zoude ontflaan , en FILIR S
het oor lenen aan , jonge lieden , die de oude Staatsdienaarg
verfloten, nieuwiglieden invoeren, en !is lands zaken, wel,
Ice tot dien tijd toe wel befiierd waren, in verwarring bren?
gen zouden. Vermoe,dens, door ,voor de Arederian4e;1,
en voor FILIPS zelvcn, heilloze uitkornst, maar al to wel bef
kragtigcl! Jo. VIGLIUS fcheen zodanig overtulal 'Le zijn eat:.
'er fthurlieden aan 't roar van .'t bewind zotiden geplaaLAt
worden, die de„aaatshulk zo-a4u doen fc:oiOrci.k lijden,
bij het befluit nam, om het Hof vaarwel e ze ,f.;gen, en voor
zijne awbten te bedanken; men wist -hew egter to bewegea
tom voor deze tijd bier van af te zion ; &eh bU ste ancermali
J. DEFI..
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dit voornemen ken= toen M ARIA gig V411 het bewina
over de Nederlanden ontflocg, en Emus hetzelve aanvaardde.
Dan do gewezene Lanclvoogdes, die hem het opzigt over hare
goederpn in Nederland, nevens een jaargeld van tweehouderd
guldens toeleide, en de Koning zelve, wisten hem over te
halen , in zijnen dienst te blijven. FILIPS benoemde hem , ten
zelvden tijde, namelijk in 1556, tot de waardigheid van Coadjutor in de Abtdije van St. .13aals te Gent , naar Aivelke de
Markgtaav van Vere en de Heer VAN BREDERODE, voor hunne
zone' to vergeefs geftaan hadden; ook wierdt hij, nevens
een aanzien14 getal der NederlanTe Groten, tot lid in den
Raad van Staten bonocmd.
'Vender fleeg zijn aanzien ton Hove in dezen tijd tot zulk een
aanzienlijke hgogte, dat toen FILIPS om in zijn oogmerken,
door den Raad van Staten , niet gedwarsboomd te worden,
aan MARGARETA VAN PARMA , thans Landvoogdesfe der Neder,
volmagt hadt gegeven, om 't raadplegen ter gewone
vergaderinge te flaken, VIGLIUS benevens den Bisfchop van
Atrecht en BARLAIMONT 'alleen genoemd wierden , met wier
road in gewigtige zaken zij befluiten ten uitvoer kost
brengen. Ook wierdt hij, in 1558, nevens enige aanzien.
lijke Nederlandfe Groten, naar Frankrijk gezonden, om over
vrede handelen; doch hij was hier van weinig of geen
nut, doordien hij ziek geraakende, genocicizaakt wierdt, naar
Rrusfel te rug te keren.
Wanneer FILIPS , op het einde van 1561, de Landvoogdes
bij brieven aanmaande, een waakzaam oog op enige perfonen
te vestigen die bij hem verdagt waren, wierdt de Prefident
VIGLIUS, over den inhoud van deze brieven , zodanig getroffen , dat hij met alien ernst aandrong om zijn ontflag. Doch
de Landvoogdes wist hem, zo door beloften als door gefchen.
ken , nogmaals van befluit te doen veranderen , en hij bleef
den dienst des Konings getrouwiijk aankleven. Hier van gaf
hi), meer dan Bens blijken in het tegenftaan der zulken,
Wien, omtrent op dezen tijd, het hart reeds enigermate na verapcierirg in '; Ian is regering overhelde. Onder anderen zogt
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taii Prins WILLEM VAN ORANJE geftadig te dwarsbomen , wanneer deze ondernam leden van den Geheimen Raad te winren , ten einde zijne ontwerpen te begunftigen. Ook raakte deze met hem in get.chil , ter gelegenheid dat de Graav
VAN EGMOND aan den Ironing van Spanje zou gezonden worden , om zijne Majefteit opening te geven van den waien toeRand bier te lande. VIGLIUS was de opfteller van zijn berigtrchrift, doch het was in zulke a'genlene bewoordingen
Tervat, dat de Prins voi ORANJE , toen 't in den Raad gelezen wierdt, 'er geen genoegen in nam, maar 'er zig met zo
veel ernst tegen verzette , dat VIGLIUS, diep getroffen door
Oranje's redenen, en ziende dat elk, behalven BARLAIMONT ,
dien Prins toeviel , fchier den gantfchen volgenden nagt flaaploos doorbragt , overleggende bij zig zelven , wax hij. den
Prinfe , des anderendaags , antwoorden zoude. AI 't weak
den ouden man zo geweldig aandeedt, dat hij, des morgens
bezig met zig te kleden , van ene beroerte overvalten wierdt,
die in den beginne van een dodelijk gevolg fcheen te zullen
zijn , doch waar van hij egter allengskens wederom herftelde.
insgelijks een Fries , wierdt vervolgens
JoAcm.m HOPPERUS ,
aangefteld, om zijne plaats in den Geheimen Raad en in den
Raad van Staten te bekleden.
Het fchijnt evenwel, dat Vromus naderhand zijne bediening
als Geheime Raad wederom aanvaard heeft; waar van hij
egter in 1565 op zijn fterk aanhouden , wierdt ontflagen;
doch bleef evenwel, als gewoon lid, zitting houden in den
Itaad van Staten. „ Hi) beriep zig" (zegt de Hiftoriefchrijver Hoorr) „ op zijn zwakheit en hoghen ouderdom: maar
•
„ verklaarde zijnen vrunden in 't verborghen, dat hij ijslijke
„ tijden op handen zagh; ende kennende de nukken der for„ tuline, die zo qualijk een langdurende mooghenheit Iiiden
„ magh , uit den fpeele zocht te fcheiden, eer ham- de walghe
„ van hem te fteken, en de kans te keren quaam.” Hij
bleef evenwel het voorzittersambt in den Raad nog vier jaren
bekleden, tot op de overkomst van KAREL VAN TisNAccz, die
itcm in de genoemde waardigheld zoude opvolgen , en tot dien
did
Cc s
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d too , de Nederiandie zaken in Spa* hadt waargenomat;
Wanneer in 1566 te BruYel verzekerde tijding kwam van,
de betldreorming, welke in alle oorden van de Nederlandeg
door ellen te ver gedreven godsdienstijver werdt gepleegd,
wierdt de Landvoogdes bier over dermaten verfchrikt, dat zij
te verlaten, en de wijk te nemcn naar Berge73
iac,flocE,
in Henegouwen daar zij dagt veiliger te zullen zijn..
Us was een der vooniaamilen, welke haar dit ontriedt; hij
hieldt haar voor „ wat het gold " (het zijn de woorden vont
Boorr) „ den floe der hceifchappije te ruirnen ,hoe fchooii
„ een 4501 dit den quaadwillighen gegeven waar , die deli
misflach niet doen zouden , van dien onbezet te laten, maar
„ ziende d'achtbaarheit der Regeringhe an 't zijghen , haar
„ voort op de knie helpen. Hoe luttel haar ook pasfen zoude , de 3 Raden en bewintsluidet , die de .Koning haar had
1?;ijg!voegt, van den glans haarder jeghenwoordigheit
ontbloten , en 't werk haar vertrouwt, op het drokfte
te laten fteken. Dat 'er niet te vrezen viel, daar zij zulk
eon dienstwilligheit in al de Heren fpeurde.'?
Wanneer men de tij.den nagaat in welke VIGLIus ledde,
loet men waarlijk dezen braven man beklagen, want fchoon
icverig den Roumfen Godsdienst toegedaan , wraakte hij de mic1.
dezen die tot deszelvs uitbreiding en inftandhouding te werk
geiteld wierden , irizonderheid kost zijn aandoenlijk hart, geeie goedkeuring wegdragen, in de zware vervolging ander het
wieed beleid des Ilertogs VAN ALVA aangevangett, waar door
vele duizencien door het zwaard , in de viammen en anderzins,
fneuvlden; ja zelvs lieden van aanzien zwaar gepijnigd wierden, om uit ' bun te halen, 't geen zij wisten en niet wisten,
Sommiize Sixlansgezinden zelvs veroirdeelden deze wrede,
handelwijs, en VIG:LIUS, hoewel vrugtloos, p ain de, vrijheid
QrnLl_en zo ning tot matiging aan te raden.
In I .:70 gal de Herzog VAN ALVA twee algemene ordoRDantien , in 't licht, over de Criminele Regtsoeffening, die
ipen algemeen erkend verflandig te zijn ingefteld, en naar
Waie wen zig in Gelderlan d„ Holland en 't Stigt nog grotendeels
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• els gedraagt ViGLius wordt vo& den opitelrer \if/ db7Ai,,
kYrdonnantien gehouden; waar Uit dat, dear hj d'&11
Hertoge tegenftondt, zulkS p ie uit heidelijketi wrok, magi
tat opregte zugt tot 'S lands oirbaar zijnen oirfprobg iz.tatn.
'lit geene andere oirzaak ontflondt het gefchil 't hij
naderhand met AINA kreeg; over het invoereli vaii den lienden penning , 't welk deZe, in Weerwil van de ikelvidrE kran
door
den lande ; zogt door te drijven. V1GLIUS tritgtte
11
ene
.
kragt van redenen, d zwarigheid van het invoeren 17
tetien
dog
ongeWone en drukkende belasting ender
-gen; hem vertonende , hoe zeer d\ ingezetenen hie floor
ei
zonden . bezwaatd worden, de koophandel bet
misnoegen tèg,en. de Sponfe Regering nog me6r zdu
doch alle zijne aangevoerde en rijpelijk bedaftttd tegenwtrr
pingen waren vrugteloos; de trotf Spanjaärd bleef bnirerzettelijk ftand houcien op iljn ëens opgevat onywerpt, en` Watneer Viouts Ondernarn enige thatiging vobr te ftelleri bntflak de Heitog in hevige gramfchap btfchtildied titifi
gebrek van ontzag 'voor 's Koiiings bevelen, en ditigde het
dat hij zijn gedrag den Koning zOude aandiendn; ddch
dat
'GT.1118 hadt moeds genoeg ohi hier op te antwoorddri:
hi; hoopte, dat zijn Majeiteit hem dan hog bet A. ncter °of:
allei;
in alien
wel zonde willen gunnen; en dat
voOr
zijnengiijzn
kop
nie
bekommerd
was."
)),
Het laatfte, dat wij ten aanziltn van ‘riotru'g vihdtin nab:,
etekend§ beflaat in zijn gedrag bij de open. bate huldigIng
*an Don IAN VAN 005TENttirK, did mar de ATederidnderi was
gezonden', om die in plaats van AttA als LandVoNd
befturen. Hem gaat na , dht hij , bil deze golegenheid,ni
ge wdorden oü geuit bebben , die te kennen ga.'ven, dat liii
aan de befleildigheid van den Gent/en vrede, toen kart gele;
dat Doh J de not/
den gefloten; wanhooptd, zeggende :
, die in flat was den vrede aah te brengin,'4
„ niet zoude
Doch hij beleefde den nieuwen krijg riiet, welke zijhe VOOi
egging of vermoeden bekragtide ; hij c yclical agt ctagon 1°4
Don JANS overkornst, op dcn 8 mei 1577, to Prusfei, to di
Cc3
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derdom van 70 j aren
ou.
De Hiftoriefchrtiver Hoorn maalt
's mans karakter met deze woorden : „ hij was een man van
„ kloek vernuft, hooghe geleertheit, doortrapt mot lange er.
„ vaarenis, deftigh van wandel. De blijken, gegeven van
„ vastgaande trouw voor de Rcomfe Kerk en zijnen Koning,
„ hadden hem vrijmoedig genoegh gemaakt, om te fpreken
„ tot matigheit, beide in zaken van Staat en vaD Godsdienst,
„ en zo veel gegolden , dat men 't hem te goede hieldt, meer
„ niet. Van parthije te wisfelen , cm onbenoeghen over 't
„ verwerpen zijns raads , docht hem - te groot een verwaant„ belt, oft hachlijk en ongeraden voor men, die zo we] als
,, hij te hove itond , en veellicht bij d'andre geen' minder
„ ongeregheltheit in zwank oft te gemoete zagh.” Dus verre
de Drosfaard HooFT. Hij hadt gelijk wij niet onduidelijk hier
voor gezien hebben , altoos de Itrenge middelen afgeraden,
welke men gebruikte, om de Nederlanden t'onder te brengen ,
was antlers den dienst des Konings en den Roomfen Godsdienst met lijf en ziel toegedaan. Daarenboven misprees hij
ten fterkften de manier, welke onder FILIPS DEN II, wierdt
ingevoerd , om de Nederlanden namelijk, door vreemdelingen
te doen beftieren, die noch de taal, noch de wetten der provintien kenden, en dezelve op zijn 8paans wilden regeren.
Alvorens VIGLius zig ten enenmalen aan bet geestelijke levee
verbonden hadt, was hij gehuwd geweest aan JAKOBA D'AIVIANT,
doch deze vrouw kinderloos overleden zijnde, wierdt hij op
den x8 januarij . I556 Coadjutor van LUCAS MUNNICII , Abt van
St. Bavo , dien hij vervolgens ook in die waardigheid opvolgde.
Zijne gewone fp-i'euk op zijn naam zinfpelende , was : vita 'nortalium vigilia: „ Qct feben ter fterbefingen 10 cene nagttvaahc.'1
Zodanig men ook op alle de penningen die ter zijner gedagtenis zijn gemunt, geplaatst vindt, en bij G. VAN LOON, Ned.
Iliftoriep. I. D. bl. 42, 43, 44. 55 en 56. zijn afgebeeld en
befchreven. Schoon hij een ervaren Regtsgeleerde was, plagt
hi), egter , veel in den mond te hebben dit zeggen z Cat
mot 9uriOt an boo0 Eijzift. Door de aanzienlijke ambten, welke hij, (zeduletde zijn levcn lang bekleedde, halt
hij
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hi) aahmerk'elijke gbederen en riakciothmen, fommigeb Mehten
van tachtig duizend ducaten, bijEen verzamell ire Zuichetis
in Friesland itigtte hij een aanzientkik huis, tot terii gasthuis
iienende ook rigtte hij een Kollegie op te Letiljetii haar zij,
naam genoemd, en met aanzieniijkilt goederen begiftigd. Hij wierdt begraven te Gent , in do Sti Mitts
kerki in ene grafftede, die hij bij zijn leven voor tig had
laten vervadrdigen, Naderhand heeft men ten pradlgraf ter
*ler dere opgerigt, met dit treftelijk opfehrift, 's Mans deug.
den en verrigtingen kortelijk vermeldende.
VIGLIO AB Atpi kUkherio
Admoduth reverendo Piro ,
Frifio , C. clarisfimo , Catliedralis hujus Pcclefice t, Popyitt
tnitrato. Aurei vellerif Cancellark , Supremi Belgicx status f."
SanEtioris Corwilii fub potentisf; Principibus CAROL° V. imp. 64
PHILIPPO II. )Iispp. Rege Prcefidi fummo, vigilanlsfimo , integer•
piis fundritionibus plutimis Muni-limo; Qki cum Banc
mends decOrayet , Academiam Lovanienfem, firuEto fui nominis Co
, non minus liberalitet. quatti magnifiCe dofasfet natale foluni
Puri Rospitalis beneficio perpetue f bi demetwilfet Tandem, post
longas , post indelesfos labOres plenus dierutn, plenus 144
norm Pegi fidus, Patriceque tams, utilis ,omnibus injurius
tiemini magno fui tvliEto defiderio, quievit its Potnint Amp
MID.LXXPII. 8. die Mali, etatis fuce LXX. Iste pit' fuit teem,
Sed fuitt Mirare, imitare, vigita , memor pridentisfitni Mho fciti
VITA MORTALIUM

tVaar bij nog deze digtregels Rijn gevoegd.
tegnorum pondera obivii
Qui curd Rtglitn
Tervigil , hoc dormit kiglius in tumulo.
Para pios , leEtor,, manes turbare , quietem
liac post tot vigiles p indicat umbra dies.
1!t viglli Vigil exempt° vigil esfe memento
Nil etiam vita est , fit nifi vita vigil.
Dezen kundigen en tefrens lepett Staatsrnati kan Olen pia
vrij pleiten , die , fchoon bij zijne cordaatheid in verfcheidene
vallen aan den dad gelegd heeft, egter die ook sow al te
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evils let bet oog heeft verloren, en zig . naar den tijd en vockt
- omilandigheden gefchikt , en zaken 'heeft helpdn ten-komend
Llitvoer brengen , die met zijn karakter niet fchenen te firoX-en. heeft verfcheldene 1,.rer1;e11, incest de regtsgeieerdheicl
betreffende gefchreven waar van fommigen als waardige
Handfchriften in de -.1..eu;:eje.!, bibliotheek worden bewaard,
en de volgenden door den drqk zijn gemeen gemaakt. r.
flitutioizes D. jusTINLAr, fl Grxcan linguam, per THEOPIIILUM
Antece3forem olio tradzar , ac nu7c plinzum in /zican refit' ,

cura ac fiudio VIGLII ZUICHEMI &C. , cam adn'otat. PETRI NANNII.
Loi , . 1536. 4t0. 2. hflifica-tio rztionut, ob pas Regina Hunzoire Eelgii Gubernatrix , contra Ducem Ciia arma fzin2pjfit.
Aar. 1543. 8vo. 3. Conpujir. in rtidos K. lib. II. Inftituc. de
a7/1112612t. in Tit. Digefi.
Testamentis. Bafileo, Lovanli
ditto D. A:riani tollendo.
de Rebus credi qs; E ad Tit. Co!.
Colon. 1585. in 83,0. 5. Ep! 1'c3 2 Pbilr.-.? liVorico ad JOACH.
HOPPERUM &c. cura SIM. ABBES GABilEMA. Leov. 1661. in 8vo.
Ook worden nog verfeheidene anc'.cre 1),-;ieven van hem gevonden, zo in de Batavia Sacra van v HEUSSF.N als in de AnakeEta van HOYNCK VAN PAPENDRECHT. - HERM. CONRINCIUS
in Comment. de iriptoribus XVI. poll Chrifl. nat. ficc. 117i . ail 1. 1727.
CUM hOtiS FRANTZil. GUIDO PANZTROLUS
4to, Srec. XVI. C.
de claris.interpret:Thus, L. II. p. 287 , 288. PANTALEONIS
.Prolopog' raPria , Part. HI. p. 316, 317. NIC. Cora PAPA■
DOPOLUS Tom. I. p. 253, 254. Jo. ALB. FABRICII, Bibl. Grcec'.
Tom. XII. p. 354. FRANC. SITv'EERTII , Athena' Beig. pag.
7or. J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. p. I T 52-1156. Catal. Bib!.
BUNAV. Tom. I. p. 1714. CRENII Animadv. Fhilolcg. Part. XIV.
p, 27. H. CANNEGIETZR , in Indira ad H. HARII 7/Vicaln
voc. VIGLIUS. C. SAXI, Onomast. liter. Pars III. p. 167.
TE:RRLSSON Hifloire de la pirisprudence Romaine. Part. IV. p. 389..
WAG. Vad. V. D. W.. 74. 236. 262. 306. 308, 309. 311.
317. 348. 363. 427. VI. D. bl. 7, 8. 32. 40. 46. 71. 97..100.
04. 106: 121. 137. 153. 193. 265. 293, 294. 297. 317. 334.
$37 . VII. D. bl. 146. Levensbefchr. van voornam incest Nedert.
ticovivi n VrOltwvz. IV. Deal, bl. 75-88.
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REGISTER
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PERSONEN
WAAR VAN IN DIT DEEL
GEHANDELD WORDT.

Bladz.
Aa (Adolf van der), Pekenaar van het Verbond

der Edelen.

•

•

An (Adrjaan van der),
Rooms-Pastoor te Aroordwijk. x.
An (Adi iaan Aertz. V. d.),

Schepen en Schout in 's Hage. 2.
.6a (Alfer van der), Bur-

gemeester to Utrecht.

2.

Aa (Christianus Carolus
Henricus van der), Lu-

tbers Preilikant te Haarlem.

2.

Bladz.
Aa (Willem van der) , Bur-

gemeester en Vroedfclzap te
*Rotterdam.
.
.
7.
Aa (Ysbrand van der),

Burgemeester te Utrecht.

9.

Aagt (jafies) , een oncleugend

vrounzensch to Haarlem.

9.

Aalbert, zie Aelert.
Aalhuifen, zie Aelhuifen.
Aalst (Filip van), Tekenaar
van het Verbond der Edelen. I T.

Aalst (Gerard van), Predikant te Westzaandara.
I.
Aalst (Johan van), Predikant to Vieuten , Bermelen en ,ipangen. .
. 12.
Aalst (Joost MattheLts van) ,
vermaard Ingenieur.
12.
•
•
Edelen. .
Aalst
(Paulus
van),
KonstAn (Guard Renesfe v. d.),
fchilaer. •
•
.
12.
Gevolmag, tigde in 1609 tot
het fluiten van 't Befiand. 7. Aalst (Pie= van), Tekenaar van het Verbond der
An (Gerrit van der) Stigts
Edelen.
12;
Edelman.
haltje V,Touters: cm het goAn (Gerrit Maximiliaen
loaf verdronken. .
. 124
Pijnsfen van der), Deken
Tan St. Tan te Utrecht. • Aain van der Burg, een welgtJteld Boulrtnan in Delflin (Hendrik v. d.), &heL, :2:1,
•
12.
‘:
Aa (Filips van der), Bail-. 6.
Pull , to Gorkurn.
Aa (Floris van des), Stigts
6.
•Edelman.
•
Aa (Gerard van der), Tekenaar van het Verbond der

•

Bladz.
Aare (Dirk van der) ,

. 13.
fchop van Utrecht.
Aarnfma , een adelijk geflagt. 16.
Aarfchot (Filips van &oil) ,
Krijgsbevelhebber. . •
6.
Aarsfen (van) , voornam
20.
adelijk geflagt. .
Aarfing (Albert) f Predikant
. 23.
to liellendoorn. .
Aartsbergen (Willem van
Nijvelt) , Drosfaard van
Cuileozburg;
24.
Aartfen (Anthonij) , Predikant te Zynderdo7p. . 24.
Aartfen (Pieter) , Konstfchaler.
25;
Aartz (Rijkaart) , Konstfchilder.
s
27.
Abbadie (Jacobus) , Predikant. .
28.
Abbe (Sijmen) Pieterz. ,
Schepen te Ainfieldam.
29.
Abbema (Yde) , Fries edd-

Elad
Abeli (Mbrandi); Predikant
to Harlingen. .
; 33,
Abels (Jobannds) Predikant te- Aagtekerke.
33.
Aberfon (Wilhelrnu) , Pre,.
dikant to Ruurlo. .
34.
Abgilltis (Jan), een voorname Pries:
;
34,
Abrahaini (Annius) , Pkdikant te Ifollutn.
35.
Abrahams (Galenus) , Mennonite Leraar to Analleldam. 35.
Abrahanifen (Ifaak), Krankbezoeker te Vlisfingen: 38,
Abresch (Frederik Lodewijk) , kef2or der latifrje
lcholen to Zwolle.
. 3Z4
A bfalons (Hubert) , Predikant to Hulst.
; 39,
Abfelius (Willem) , 'Carthuifer Monnik to Bru.lel. 39,
Accama (N. en B.) Konst:

fchilders.
40;
•
Tekenaar van het
Achelen (Antonie van) ,
Perbond der Edelen. . 3o.
Schepen van 's Hertogen-

y/Ian

bosch.

Abbenbroek (Jan van) ,

•

•

40.

Sellout van Delft. . • 30. Achelen (Folkert Van) ,
Abbes (Sittie) Pastoor van
Raadsheer in 't Hof 'an
Braband.
Oldenhove to Leeuwarden. 31.
.
40*
Achelen (Igram van) ,
Abcoude (Dirk van) , Vikarts van St. Pieterskerk
Raadsheer in 't Hof van
Friesland.
te tit,recht.
.
.
•
40.
31.
Abcoude (Hendrik van) ,

Olderman te Utrecht.

32.

Abcoude (Jan van) , 1^0014-

naanz Edele. .
32.
.
Abdagus , dapper Veldheer. 32.
Abeele (van den), oud adelijk geflagt.
.
.
32.
Abelaar (Georgiu) , .Pre33.
dikant te ALA;

Achelen (Roeland) , Gridman van Danturnadeel.
4r.
Achtfchelling
(Lukas) ,
Konstichilde,r. .
. 41.
Acker (Jacobus op den) ,
Predikant op Batavia.
410
AckerfloOt (Izaak) , deftig
Burger to Amfteldam.

S'1'

E
Bladz.
Acosta (Gabriel), een j ood, 42,
Acronius (Daniel), een geleerd Man. .
Acronius (David), Predikant te Hempens. . . 43.
Acronius (Genius) , Predikant te Leeuwarden.
43.
Acronius (Johannes), Wiskonftenaar.
43.
•
Acronius (Johannes) , Pre-

dikant te Yelp en Roozendaal. .43•
Acronius (Johannes), Predikant te Haarlem. . 43.
Acronius (Ruardus), Predikant te Schiedam.
44.
Acronius (Ruardus) , Pre-,
dikant te Schellenhout.
44.
Acronius (Wesfel), Predikant te Harlingen.
44.
Ada , Egtgenote van Graav
Floris den V. 44.
Ada , Gravin van Holland. 44Ada, Abtdis van Rijnsburg. 45.
Adalgarda, beroemde Vrouwe. 46.
Adam (11sle) , Kriksoverfle. 46.
Adama (Augustinus Lollius) , Hoogleraar in de
Geneeskunde te Franeker. 46.
Adama (Henricus), Predikant te Zwolle.
47.
Mama (Lollius) , Prcfesfor

4zt

Bladz:
•
Adami (Kornelf§),Predikant
en IeEtor der latijnfe fcholen te Appingadam.
4P.
Adel , Stamvacier der Friefen. 49.
Adel , Koning van Friesland. so.
Adela, Huisvrouwe van Imed.
Graav van. Renkom.
50.
Adela , Geestelijke zuster te
sit
Elten.
Adelaide, zie Adelheid.
Adelard , Staatnninister vat;
.
5
Pepijn.
Adelbert, Aartsdiaken Van
St. Martenskerkte Utrecht. 5r;
Adelbert, Bisfchop.
.
52.
Adelbold, Hertog van Friesland. ,
•
•
52.
Adelbold, Bisfchop van Utrecht.
.
.
53.
Adelbricus Bisfclwp van
Utrecht.
.
•
54.
Adelbricus den II, Bisfclzop
van Utrecht.. .
Adelbricus Adelen Fetestaat van Friesland. .
55.
Adelen (Back van) , de ladfie van Naar geflagt.
55.;
Adelen (Klaas van), Fries
Edelnzan.
.
•
SI;
Adelheid ,..eibtdisfe van TMlich.
.
.
56:
Adelheid Huisvrouwe van
Otto Graav van Arai:Tau. 56.

in de Wijsbegeerte te Franeker. .
47. Adelheid, Alijt ,
Huisvrouwe van Jan van
Adama (Pierius), Predikant
Avennes.
.
48.
57.
te Boxum en Blesfum.
Adelheid
van
Pcergeest,
Pastoor
Adami (Gaspar) ,
Bijzit van Hertog Albrecht
te Utrecht. .
49.
•
van
Beijeren
5g.
Adami (Hendrik) , Predikant
ie Bierum49•
A. dad,

S T .E
Bladz,
AdbiricuS , zie Adelen.
Adelus, oudfle von van Frifo. 6o.
Adema (Baro) , Predikant

te Oldefelloot , Nifefchoot ,
Rottran en Katlijk.
60.
Adema (Doekle) Predikant
te Nykerk in Friesland. 6o.
Adema (Tjalling) , Predi.
kart te Lange= en Kone,
6±.
zwaak.
Adgillus, eerfle Christen Ko.
?zing in Friesland. . . 62.
Adgillus deli , Vervolger der
Christenen.
62.
.
Adingen (Jan van) , een
62.
voornaam Edelman.
A.dmlnius *en edele Brit. 63.
Ado , een atitekend. gotkrug,..
64.
tig mensch., . . .
Adolf, Stailhouder van Gelder: and , Utrec lit en Over.
..
64.
Adolf van Bourgondie zie
Bourgondie.
Adolf van den Berg, Her65.
tog van Gelder.
Adolf van Gelder, noon /ran
Arnoud, Hertog van Gelder. 67.
Adolf van Nasfau, zie Nasfau.
67.
, Rooms Keizer.
Adriaan Floriszoofi , Pairs. 63.
driaan Janz. van flergen #

Turffe hipper. .
Adriaan Simonzoon , Predikant te Charlois. .
73.
Adriaan (Willemzoon) ,
fidmiraal.
.
74Adr!aans Kornelis, Monnik

to Bra ace.

.

74.

Adriaans (Matthews), 1166g,;.

leraar in de liebrettrfr tual
.
te Leuven.
7 4.
•
Adriaanzen (Alexander) ,
Scidider. e 75Adriaantje , een nude Vri jster. 7 5.
Adriaanz .(jasper) , vervolgt
.
door Alva.
75.
•
Adriani (Adrianus) , efui:
. 75.
te, Antwerpen. .
Adrichem, voornaam geflagt
.
in Holland.
76.
Adrichem (Christiaan van),.
7 6.
Prieiter,
Adrichem (Thomas) , Predikant,,te Westzaandarn. 760
Piebinga, adeiijk geflagt in
.
Friesland.
76AedgeruS (Kornelis), Landmeter.
77Aegidius, Rector der lat ijiile Ichoien to Deventer. 77.
Aegidius , Hoogleraar in de
Cadgei,eerdikicl.
•
77.
Aegidius (Willem) , vei:sward [Pi skonfienaar.
77=
Aelhuifen (Johan van) ,
ReUor der latijnfe fcholen
.
te Tiel. .
•
77.
Aelst (Evert van) , Konsifchii'der.
.
78;
Aelst (Willem Van) , Onstder.
781
(Anthonius)
Aemilius
1--T, oopleraar in de Gefr-Iiiedeni Yen te Utrecht.
79,
Aemilius (Gerard) , Predi;
86.
kant to Zwarnmerdarn.
Aemiliuse (Kotnelis) , Pre4dikant te Haestrecht
AC-

RE GI S T E

411,

Bladz.
.
Aitzema
(iiesfel
van),
P
Aemilius (Robbert) ,
fident i 't Hcf van Frieskant em Opper,regent van
97 4
.
land,
hetStatcnkollegiete Leyden. 80.
Aitzema,
(Lieuwe
van),
82.
Aertgens, Konstichiider.
Raad en Refidgit van -de.
..1),csAD , Abt van Lidlum. 83.
Hanfej.Wen i 's Rage. 90
Abt van Lidh 83. Ai1ma_(Rienk of Rink) ,
Adsgt o
Aeswijn , zie
Burgenneester te Ideezpvarden e'en der Regters 'van
Afferden zi Apherdianis.
103.
Oldenbarneveld. .
Athakker , .Profeifor in de
Godgeleerdheid te Kaden. ‘,83. Akerlaken. (Mr. Barthold
van) , Raadsker van den
Agema . (Petrus) , Pret' iikant
1o3.
Grave Van Egtnond.
te 147Qns en Engwier.
KoisstAken, (ljahs Van)
Agge , een aanzien;ijk man in
103E.
Friesland.
84.
vat
,)
Burger
,
Men
(jah
Agge , Abt van Hemelum
te . Aieeldanti.
8.5.
't Wooster te Staveren.
Alien
(Kornelis van), PreAggema (Alef) Eriesch Edikant
te Delft. . . Io5.
85.
delman.
Aker
(Lambert
*Kleasz.) ,
ligileus (Hendrik) , Med.
Leraar van de Menneniten
Doktor . en Prokuveur Gg.
re' Harlingen. .
neraal te Utrecht. . . 85.
anAker (Gisbertus van) ,
Agnis van Doernin'ck ,
reffor van de latijnfe
disfe van het klooster ten.
len te Gouda.
86.
Hunnip bij Devo2ter.
Akerfloot
(TheOdOrus)
Agricola (Julius) , Veldheer. 86.
Predikaiit te,Alphen. • iog.
Agricola (Rudolphus) , Pro87. Akkerrnan (Henrik jansfe.;:for ta Heidelberg.
won) , Schipen te Am91.
Agrippina.
•
To15:p.
fiaam.
•
huis (Hendrik) , Vikaris
Alardils van Amileldam,
van de Hoofclkerkte Munfier. 91.
zie Amfieldain.
ikilardus (Focco) , Abt van
Alardijn (Kasparus), Predihet klooster Petrus en Pail106.,
kant te Arnhem.
91.
ins te Mlwiller.
Alba , zie
Aiiva , zie Aijiva.
.Albada (4gm'us; of.Agge);
A iton a , Markgraav, BevelGevolmagtigc.le van de Staebber over het Spaanfe leger. 93.
ten in 1579 , op de 'vredehandel te &tam . Io6.
Aitzema (Foppe van), ReAlbada , een- adelijk geflagt
fident wegens dit gemene
. 10S,
zt Friesimid. .
test te Hamburg: .
Al.
Bladz.

47; it

E

I

Bladz,
Albada van -Poppingawier,,
een geflagt daft orst Hes. Io8.
linga is genaamd.
Albanie (Prins van) ,
Zannpwich,
Albers (Jan Coenraad) ,
Predikant op Batavia. 109.
Albert, Hertog van Saxen,

Gouverneur of Stadbouder
van Holland. .
Albert , Keizer van 't Duit-

TO.

113.
fe Rifk„
Albert, Graav van ISTasfau. 113.
Albert, Graav ,,an Weil113,
burg. .
Albert Belling, zie Belling.
Albert, 4artshertog van Oos-

gT
ill act/.
Alberti (Johannes) , Hoogletaar in de Godgeleerdheid
en Griekfe taal te Leijden. 125.

Albertus (Mr. Adrianus) ,
Deken van de Hofkapelle
in 's Hage.
•
126.
Albinus (Bernard) , Hoogleraar in de Medicijnen te
Ley den,

Albinus (Bernard Sigefried) ,
Hoogleraar in de Medicij. 127.
nen to Leijden.

Albinus , zie Alcuinus.
128.
Alblas (Johan van).
Alblas Janz. (Willem van),
Ambagtsheer van de Mijl &c.
Burgenzeester te Dordrecht. 128.
Album (Krispinus van) ,

tenrijk , Landvoogd der
Tekenaar van het Verbond
. 114.
Nederlanden. .
124.
der Edelen. .
Albert (Jansfonius) , Karzie Alkemade.
1,20. Alckemade ,
tneliter Monnik. .
Alcmair
(Mr.
Henrick
Albertina Agnes , Princesfe
van) , Raad van David
van Oranje , Gernalin van
van Bourgondien BisWillem Frederik van
129.
van Utrecht.
fchop
Nasfau , Stadhouder vas
120. Alcuinus (Flaccus) , Leer.
.
Friesland.
',wester van Karel den
Alberthoma (Albert) , Pre129.
Groten.
•
•
122.
dikant te Groningen.
eene
Aldegonde (St.) ,
Alberthoma (Albert. s) ,
Maagd in Henegouwen. 130.
Predikant te Groningen. 123.
Aldegonde
(St.) , luisterrijk
Alberthoma (Engelbert) ,
.
131.
geflagt.
Predikant te 4pingadant. '23.
Aldegonde
(Filip
van
MarAlberthoma (Engelbert) ,
nix Heer van) , voornaam
124.
Predikant te Marum.
Staatsman en Geleerde. 131.
Alberthoma (Gerhard) ,
Predikant te Appingadam. 124. Aldegraaf (Hendrik)• , Konst-138.
fchilder. .
Alberthoma (Robbert) ,
Aleid
, zie Adelheid.
Predikant te Groningen. 124.
Alemans
(Niklaas), IVIinia.Alberthoma (Sicco Ger139,
tuurfchaer.
hard) , Predikant te LutAlen
,
.
telber .

Bladz.

Bladz,
Alkemade (Kornelis van),
fchilder.
140. . Kommis der Convoijen
Licenten te Rotterdam, 149,
Alen (Mr. P. van) ,
. 140. All ardus Hoer van Voorn. 153.
torilielitijrer„
Hart (Hendrik) , ,Schepen
Alencon (Francois de Vate Leeuwarden.
.
lois Hertoo. van) , Lands151,
14o. Alleman (Johannes Niklaas
b
hoer der .Arederlanclen.
Alendorp (Adolf van) , 0Sebastiaan) , Hoogleraar.
verfie Luitenant , en Proost
in de Wiskunde en Wijsvan St. Pieterskerk te Utbegeerte to Leijden.
154?
146. Allertz. (Andries) , Kollonel
recht.
Alendorp (Egbert van) ,
van de Burgerii te Leijden. 155.
Schepen van Utrecht.
46. Alicia (Eilard van), Dig,ter.j. 55,
Alendorp (Hendrik van) ,
Almarez (Jodocus van),
de eerfle van dit gefiagt. 146.
Kloosteriing. .
155.
Alendorp (Hendrik van) ,
Almeloveen (Theodorus
Schepen van Utrecht.
147.
Jansfonius van) , eerst
Alendorp (Hendrik WilMedicijne Doktor,, en naleinz. van) , Drosfaat
derhand Hoogleraar in de
van Buren.
. 147.
'Griekfe taal en Gefchiedenisfen to Harderwijk.
15d.
Alendorp (Johan van) ,
Drosfaart van Buren.
147. Almonde.
gejlagt. 157..
Alendorp (Lubbert van),
Almonde (Abraham van),
Kal_enderbroader , benevens
Burgemeester van Delft en
Rand en Schepen teUtrecht. 147.
Hoogkeemraad vanDelfland.I 57 •
Alendorp (Lubbert van) ,
Almonde (Filips van) , Lt.
Lid van Staat te Utrecht. 148.
Admiraal van Holland. 157.
Alendorp (Willem van) ,
Almonde (Jacob van) ,
Kastelein te Duurftede. 148.
Hoogheemraad van Delfland , en Stadhouder der
,A.lnfon (Hans) , MennoniLenen Van Lek en Polanen. 16o.
te Leraar te Haarlem. 148.
Aleijd , eene Brandfligiter. 148. Alnolius (Johannes), Peoeffenaar der Griekfe en RoAleijd LeijsOn,gh, zie Leijsmeinfe Oudheden.
.
tingh.
Aloud,
of
Aland.
Bailjuw
Alien , zie Alphen.
van Zuidholland. . . I6o.
Allen (Kors Janszoon van) ,
Alphen.
Cud aanzienlijk geRaringkoperte Rotterdam. '48.
flagt.
.
.
163.
Alkemade , adelijk geflagt. 149- Alphen (Abraham van) ,
Alkemade (Kornelis van) ,
Burgetneester en HoofdPenfonaris van Dordrecht. 1 49.
Offickr der flail Leffden. 164.
Al-

Alin (Jan van) , Konst-

4.16

ft

G I

S TEE

Bladz:
Mad
Alphen (Corstiaan van). 164- Alphen (Gerrit van), Grif,
fier der fiad Leijdeft 169;
Alphen (Damas van). 164.
Alphen
(Gerrit van), &bout
1phen (Daniel van) , Meesvan
Zoeterwoude.
.
i 693,
terknaap der lioutvesterije
. 164. Alphen (Hendrik Simons
van Holland. .
van), Kooprr4an te
Alphen (Daniel van), Eurdam.
. 16g;
.
.
gem/Jester der 'lad Leijden,
Alphen (Herman van) ,
n Ontvanger van de geHoogleraar in de Godge/Ilene Luldsmiddelen over
leerciheid te Hanau. . 17o,
Lei/idea en Rhijnlan4. 165.
Alphen
(Rieronijmus van) ,
1phen (Daniel van), BurPredikant te Alnfieldanz. I 70e
gemeester der 'tad Leif den. 165.
Alphen (Hieronijmus SiAlphen (Daniel van) , Burmons van), Koopman a
gemeester en Hoofdofficier
klanau.
17'1.der fiad Leif den. . . 166.
Alphen (HierOnijmus Sifilphen (Daniel van) , Semons van) Hoogleraar in
cretaris der Vierfclzaar van
de qodgeleerdheid te Utde Hogefchool. te Leijden. i66.
recht.
171.
.
Alphen (Daniel van) , Grif166. Alphen (Jan van), Krif gsdeli.
fier der flan
Man.
x74.
•
Alphen (Daniel van), Korn2.
Kapitein.17
Alphen
(Jan
van),
S ter Secretarije vaji
167. Alphen (Jan van). . . 172.
HoZiand.
.° .
Alphen (Dirk van), Lid
Alphen (Jan van), Opper,
J'oopnzan in dienst der Neder Welgeboren Mannen
167.
derlandie Oostindffe Kornvan Life. .
pagnie.
173.
Al ithen (Dirk van), Sche167. Alphen (Jan van), Sollicipen der field Leijden.
tcur Militair in 's Hage. 173.
Alphen (Dirk van), KapiAlphen (Jan van), Salicitein van de Schutterij te
. • 168.
teur A1ilitair in 's Rage. 173.
Alphen (Elbert van), Ili:IAlphen (Jan van) , Kapitein
kea° van Hoenpell , en Gevan de Schutterij te Leifheimraad van den, Hertog
den. .
•
'73.
168. Alphen (Jan van), _Pra":tivan Gel; e. .
Alphen (Floris van), Kr, ffgserend Advokaat veer
. 168.
bevelliebber. .
Hoven van ,)1oitie
.
's Hage.
•
:73Alphen (Floris van) , I-Itogheernraad van Rhijnimid. 168,. Alphen (Jan Daniel van),
Klerk ter Finantie van
Alphen (Frans van), KoopHolland, in 's Hage. i 73.
man te Frankfort Can den
kJ1'68.
11/4n.

f

EGISTEA.

417

Eladz.
Aiftein (Johan Clzevvijn
Alphen ( Johan Van), Read
Eberhard) , Preaant. te
en ScJ;cpen der flad Gouda. I 74.
.
179,
-4iiy?,21(12;12.
'Aiphen (Icillanrics. van) ,
Alteras
(Laurens
Jacobus)
,
Komtni.s vaz de Cement
Vice-Admiraal s'oor ZeeLandsmiddelen over Leilden
.
.
179.
land.
en Rhijniand. .
. 174.
Aithuifen
(Johannes),
PreAiphen (Kornelis van) ,
iv en Borndikant te 7ouwre
Koopman te Hanan.
174.
wirt.
x8.
Alnhen (Niklaas van) ,
Alting. Vermeard gellagt. 181.
)3urgemeester Hoofdoffi174. Alting (Bafilius), Raadsheer
cier der fled Leijden.
te Enbden.
.
181.
Alphen (Paulus van).
, 174.
Alting
(Daniel)
,
BurgeAlphen (Pieter van) ,
wester te Embden.
18 z .
Koopnzan te Anificidam. 174.
Ailing (Hendrik) , HoogAiphen (Pieter Si111011SZ)911
leraar in de Godgeleerdheid
van) , Koopman te Antte Groningen. .
. 181
.
175.
werpen.
.Alting
(jacpb)
,
Hoogkraar
Aiphen (Simon van), Koopin de GodgeleerdLeid te
. I 75.
man te Keulen. .
I85.
Groningen.
.
.
KoopAiphen (Simon van) ,
BurAlting
(Joachimus)
,
175.
.
man te Leijden.
gemzeester te Groningen. 189.
Alphen (Simon van) , SeAlting (Men fo) , Geheimraed
cretaris van de Weeskamer
van dein Hertog van Geld.,r. 189..
. 176.
te Leijden. .
Alting (Men fo) , eerst HoogAlphen (Simon Simonszoon
leerear te Heidelberg, navan) , Raad van de fled
derhand Predikant te Em17176.
Hanau.
den. .
189.
•
Alphen (Willem van) ,
Alva
of
Alba
(Ferdinand
Ridder.
I 76.
Alvarez de Toledo HerAiphen (Willem van) ,
tog van) , Lendvoogd der
Secretaris van 't Hof van
Nederlanden. .
.
176.
Holland.
Alva (Pieter van) , vervolgAlphrm (Willem Barend
zugtigen Dweper. . • 206.
van), Kollonel van de InAlveringen (Jofua van),
anberije en Lid van den
Rekeinmeester iii 's Hage. 206.
Hogen Krijgsraad. . 177.
Alveringen
(Samuel)
Alftedius (Johan Hendrik),
207®
Scizout van Mechelen.
Hoogleraar in de GodgeAiwa (Siewert), Hies Eleerdheid en Wiisbegeerte
207,
dolman.
77.
.
!e. Iferborn.
Bladz.

l
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Bladz,
liarri_tt (Joachim van) ,
Amerongen (Jacob Taets
Ci t:71,; 414-q r,r n dienst
van) , Schepqn der fad
val A k?mblijk. . 207.
Utrecht.
217,
(Niklaas), Leraar
Amerongen (Jacob Taets
der II ijsbegeerte p Francvan) , Ka22imnik van St.
2 08.
Marie te UtrecIt. . 218.
tritlrna (S:xtinus), Hoog.
Amerongen (Jan Taets
• ieraar en Bibliothekaris te
van) , Burgemeester der
fiC,71n141',,
209.
•
flad Utrecht. .
. 218,
In a nci
Pisfchop van
AmeroNen (Johan Tacts
WOMS,
212.
van), 'Heemraad van den
4ekkendijk.
•
. 219.
Ai:11411(1os Zierikzeu , Voor.
ier in de Godgeleordheid
Amerongen (Thomas Taets
t? Le:tven,)
212.
van) , Kanunnik van de
Domkerk te Utrecht.
220.
Qravinne van &Tins ,
Gentrain van Prins FreAmerongen Taets
dritcijendrik.
212.
van), Schepen der fled
Arni ,;, a van Anlialt, GenuiUtrecht.
220.
lin van Hendrik Cafirair,
AMCY011p11 (Willem Taets
Sodhouder van Friesland. 214.
van) , Kapitcin in SpaanAm,;.ling (Gerrit), .Lekver220..
fe dienst.
koper in 's Hage. . 214. Amefius (Willem), HoogAmerongen (Taets van),
leraar in de Godgeleerd.
. 21 5
,t-41-n3a7/3 vflagt.
heed te Franeker.
.
220.
Porerongen (./.5inthordj Taets
Ampzing (Samuel), Predivan), Ka7,17.i.nuik van St.
kaut to Haarlem.
. 222.
itica.;er, te Utrecht. . 215.
Amite',
cud
geflagt.
222,
knexrigen (Arent Tacts
van) • Bz!rgemeester te
Hoer
Amftel (Arent van),
Oroclit,
215.
. 222.
van Dielfiein.
kineror gen (Dirk Taets
Amitel (Eghert) , Eel:17e
van) , Sch6pen te Utrecht. 216.
Heer van die !2aam.
223.
InerOngen (Ernst Taets
Amfiel (Gozewijn van),
van), Burgemeester te
.BSsichop von
224.
0
•
2161
Amfiel (Gijsbrecht van) ,
Amerongen (Gerard Gov
do Eesj!e.225.
third Tacts van), Ridder.
Amftel
(Qijsbrecht
van),
van de Dui/e Orden in de
.
.
226.
do Twede:
kak tkrecht.
• 2170.Marcel (Gijs,brecht van),
13.uvtonfze:n (Jacob Taets
227.
do Derd:,.
vq1) ,

S

P,

44-

Elul&
Arnitel van Mijnden (AmeAndreae (Tobias)5
ns van), Raadsheer in den
leraar in de Geichierieni1fen
en Grielde taal e Gre.ninIlogen Raad in 's Ilage. 232,
gen. a
6
247;,
Amffeldam (Alardus van),
Roomsgezind Godgeleerde. 232. Andreae (iobias), not,E,
leraar in doWifsbegeerte
Amiteldam (iIervicus van),
te Franaker.
Heide:bergs
Godgeleerde.
233.
•
Andreas'
`(Emineri) Ã14
Amiteldam (Johannes van),
van St. Michiel e Aztver,
Godgeleerde. ,
.
253.
8404
A
pen. .
.
Amaeldam (Nikiaas van) , •
And; eas
Ore,a7
Baccalaurius i de Godgenist te Harlingen.
leerdheid.
234.
•
Andreas
11gn
Amijs . (Jakob) Predikant
Marcionnes in hn
to Tery zeufe op rValcheren
o
van Doornik.
2 50.
in Zeeland. ,
2340
•
Andreas van Oostenrijk
mijs (Servatius) PrediKardinaala a
.
25r),
kant to Kortgen op WedAndreas
van
Vtr6cht
,
Pecheren in Zeeland.
nedikt finer MonniA.
Ainzweer (Dodo of DoeAndreas
(Valerius), 1460.gde) , BurgeFiLeester en Unleeraar
in de Habreurfe
236.
te
Appingadain.
derling
'Faal en 1-es.tsgeleerdheid
Anastro (Gaspar d') , Koopto Leuven.
;
251.
2

235.

givin te Antwerpen , een
Viookverwant tegens Prins

Andriesren (Andrea's), Pre,.
dikant to Vere in Zeeland, 2 5 2,
Aildriesfen (Jakob: ), Predi:"
leant to VILfingen in Zeeland.
n
253.
Andriesfen
(joNinriLs),
Preleraar in de Wijsbegeerte
dikant to Goes in Zrelcmd. 254.
241.
te Franeker. .
Andriasfen
(Jurriaan), konRooms
Andla (Godefried) ,
, fig rekehaar,
155,
Pastoor to Ried in Friesland. .
243• Andringa 1;69n/C147ii geflagt
•
•
in Friesland.
2, C.
Audio (Pieter van) ,
naam.
243. Andringa (FIoijte Van),
Andreae (Gajus) , ProdiAndringa
le van), 044kant erz Medicine Dok.tor
man van Utiveradeel (.41
244.
op Batavia. . .
Friesland. .
257.
11Pdreae (Joachim) , FrogAndringzt (LiviuS 1 11-1eododmt van 't 111 van Friesns van), 0 iii ) :11.;iger der
45Fi°reeillente van Friesi4d. 2 5 7.
Willem den Eerflen. 237.
Anchilus (N.), Konstfchilder.
• 239.
Andala (Ruarlis) , Hoog-

Ver-

rde

J.) d

A..Z
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Bladz.
Andringa (Lubbertus van),

13Iadz;
Anna van Egmetd, eeljte
Grietman van Utingeradee,1
gemalin van Pnins Willem
in Friesland. .
. • 257.
den I.
283.
Andringa (Regnenis van),
Anr:a van Saxen, twede ges•
Grietnzan van L'I ingeracieel. 258.
g naiin van Prins Willem
den I.
Andringa (Regrerus van),
Grietman yan Le:n tlerk.Qz^. 258. Anraat (Pieter van), Konstfchrii,der.
285.
Andringa (Tinco van),
Volmagt ten Landsdage in
A ri fcharios
Eisfcliop te
Friesiand.
. 259.
Bremen.
.
285;
Andringa (Tinco van),
Anfelmus, Alit van Egi11071d. 28 5.

Dijkgraal, van de ContriAnsfried; zie
Laic van Hemelunzer 01dephaart in Frthsland. 259. Anslaar (Willem of Gull-

261.

helmus van , Predikai2t
to Amfieldam. .
• 286.
Ansi° (Kornelis Klaasz.),
Mennonitez Leraar,
287.
Anslo (Reinier) , geestig
Sgter.
287%
•
All tiquus
(johannes)
KEDIJC:hildt,r. .
• a 8.

262.

Antonides (Johannes) van
der Goes gebijnaamd ,

Andringa (Tinco van ,)

Griet7nan van Utingeradeel. 259.
Andringa (Tinco van),
Grietinan vanLemjlenland. 26o.
Anfried of Aufried, Bis26o.
fchop van Utrecht.
Angelo (Oforio), Krijgs-

bevelhebber. .

.

Angianus (Jakob),

rielchri ver.

.

geestig Digter.
•
23.
(Meinardus)
,
262.
kraar in de Regteii.
Predikant to ,Onierwifron
Anianus, Bisfchop van Aen Westerdifrhorn. • 297.
262.
•
laph. .
Antonides (Thendorus) ,
Anjou (Hertog van), zie
Predikant to IT'eiterwijtAlencon.
wart en Mehkeweer.
293.
Anker (Klaus), Zee' apitein
Antanie (Jonl:er), Kapitein
voor het KO ilegle van het
ter Zee.
28.
NoordeKwartier. . . 263.
Antonii
(Jacobus),
ILogvan
A
leraar in Let I‘;rke,;ijk Re8t
van
.
to
Brusfel.
•
299.
van
Konii7g
Filips den
263. Antonio (van), KonstfchilSpan fen.
•
der.
•
299.
Anna, Gouvernante der VerAntonis (Adrian), Biirenigde Nederlanden , lads300.
vmeest;:r 4e, AtCmccir.
Timm' van Willem den
•
1V-J
Anglicus

Hog-

An tonides

E G I
Eladz.
Antoniszoon (Kornelis) ,
Kinistfrhilder en Schepen
Amfle'detip.
• 300.
Apherdianus (Petrus) , ConreCtor te Anfteldarn.
301.
tipollonius (Willem), Hoog* leraar te Middelburg.
302.
Apostool (Samuel), Ille,zsionito Leraar to
.
302.
Appel (Jakob),
der. .
302.
Appelman (Balthafar SiBurgemeesLer te
.
306.
Arq-,, elman (Barent), K012StJchil.ler.
306.
,ILipr)elman (1-Iniliert Si
monsz.), r:;erbanizone door
306.
(Jan) , Largecidon.
u:es or to
306.
Ar:erius (Johannes) Hoogaeir!c.r to de GiLkLic teal
:e Fra72eker.
306.
(Six'ai. ^) , Hoeg,;L'irtai in de Gr:e7,13 tetak
:e Fianeker.
307fu ewn't)e:.g (Jan van Ligne
van) ,
.
en G-71),,,:1 7 L) en. .
Alend (Jan),
:e
Aiki;Lear.
3/0.
Ai ends (Thomas), Make. 37.r.
A.riaan7. (Dirk), P u rger t3
Dora' I .:.

.

Pt ns Montano

,

312.

(Eenedlc-

1'D01/414
. (tili Spoons

S T E

4clz

Arkel (My ren van), con
Taololcril !awn gefiagt .n
314.
Ar el (Helman van) , E2rfie Heer VC122
Arkel (Jan van), 17 i.s'7 )-_,9
.
to Utveclit.
316.
Arkel (Kornelis van), Predikant onder de Remonfii
ten to Awfieldam.
318.
Ai linde Abtdisfe Van
Tt ebroek.
31 8.
Armenteros (Thomas) , Ceheiitirchriker 1000 Margareta van Parma.
.
319.
Arminius (Herman), Veldheer der Clieruscep. . 120.
Arminius (Jacobus ,) flan i
-lernaid,GogeladLi
te
.
. 323.
Armilrong (Thomas) , to
Engoid,;,-1 uilthoofil.
332.
Arnaud (Jacques of jaccbus.), Tre(ii ,,mt in cit,'
fe Gelneeilte cc J(cn n t en. 333.
Arnard (Gecr'rius
IToc,,c,lera:Lr to te Regt,vleerdheid te Fianc?co.
340.
Arnhem , cud ('elders gefi2;t
.34
Arnhem (Joan van) , Ercr
ivaii n;ii L(.41l:L-1[Lit.;
342.
Arnold, rio Ainoud.
Arnold', (J,,,hanr_L-s), Ado'stoot 'row- 't
v ai z
land.
3 44,
(1.7ornclis),
kont L a
1,1
314Cunrildj (A:•Liti93)..
la-ups

17,1,110
"

4:2.3ItE

G

I

Arnoldi (Michiel)
te Haarlenz.
346.
Arnoldi (M. ;_chiel) , Prcdi346;
kant te Hare/crwijk.
ScJ;out
(Niklaas)
,
Arnoldi
'ran cen äUl-r:ft naLnj
•
346.
lien! .•
Arnoldi (Nakias) Tu;sge.
,c Leeuwarden. 347,
(nlaas) Hoogin de Gocigelserdi:eld
ic
ts
• 347.
Amon (S,ricus) , Fred:kant te
349.
Arnolf de Grote ,
van Fiaanderen. 349.
P-1,, --Lit At van 1-3/ I/2,, 349.
beroond Tr7L--.1:(tnAino ,,Tt
fienaL:r.
Arno - t , izracir in
Re1L71.
350.
•
Lri, tverEls (Johannes) ,
.1-Ao,Zeraar in de geichiLdklinde , lvel,rpi-,:ke;7ethe.ft; en
te Francker. 350;

S

E

i

Artopfeus
Prior van
,Z6•57

111;:,17:,
(Franciscus) ,
;77,?t, Koo...L7 St.
33 5-

Arundine (Toi-,?iiiK's de)
le t e
Lcraar in dc L.
556.
Brugp,e.
Asch jansz. (Pieter
356.
.
KO; zstii hilder. .
fisco:lius eer.,g e M.:log van
Fre,(•!a2;d.
A fewijn acieL17:' gefiag:. 357.
CCli dapper
36o.
.
•
•
.
P,Rpe: en (Can van) ,
/ U7:L' Eti:,11;7r. 7.

•

36o.
Mt•

362.

Asgeren (Rcier en Folpert
coot Alva gcban362.
7:,C2. •
Asfe;doncq (j-harmes van),
inn St,-, Gu‘Lia

362.
te Brusp.
Asfelier, (Johannes) , SeArnizer,ius (Johannes Hencretaris mu Antwerpen. 3 63.
, Heogler6ar de
Asfelijn (Jan),
Rogtse:eerdlieid te Utder.
363,
•
recht.
351Asfel ijn (Thomas) , NiftierArntzenius (Oao) , .Rcaor
363;
•
la;;;./s Dig:cr.
der kiijipichokiz te
A-6;2stASian
Clan
van)
,
352°
•
•
3 64.
.
.
Arteveld (Jacobus 'can),
Asian (Wijnandus van) ,
BIOTtlrer ell 18. 0 „Tinall le
3 61.
Gear.
353,
l'redicnt te
.
Arti1chofki3 (Kr ;stt eci
acm,z.cnlijk
d:enst Vali de
365)
Kompagnie. 353.
Asfendea (Itugo van) ,
extraordinaris Raad in Len
Artois ' T,-,kob van) , KonstIL a viul 11011and,
.,
351.

ItEGISTEX.
adz.
PreficTe:,7
GeregtsLven ::an
¶,: 7 3
366.
Flocnderen en AL-cis.

Auletius (Alardus), ITy),;leraar in de Aleil:c.;j:,:n te
Frmek.er.
3 . u.
Aurifaber (Ae47:diti , ) ,
(Johannes d'),
365.
Paris
AL-;
377)
(Justus), Fri;
iJeAnes
het I'[..r7nditen klost:r
Avaux
./2ft e. 366.
to I)(,(yrhik.„
Grove 6') ,
,177,
.
zaNt
Asft ,mption (Karel van),
Prior van het KarTnelic„-;
Avau:: (j , api Antor:i da
366.
Mesines Grave d'), Frylnklooster ,e Douai.
41-',gez,..?:2t op it-e Vreagede),
As iLTonville (It-tistoffel
phc.r:n7
,1i::g to :,,V;filWge?!. 3:73,
Spaalle Rnud
j , ,!;.:
Avenr?s
Gan van), Gm(ir
367.
• 373.
Asfbnville. (G-dlichnus)
363. Avey houit (AntonE:s d),
Do7d-or in de R-T, I..en.
331.
•
•
`..,"""
AI-1 (132.111ides), Kapitc,J72,';.
d'),
Avila
36..
•
n'zit S.
Athalarcius, zesde Abt van
.
.
381.
to
• 369.
Avila
1San&luscr),
Atlianafius (Paulus) , eon
der 17.773,.'1„rt van Alva. 1-382.
.
369.
pout Be6izeger.
de Scnij (Jan BonoAol
us ,
A
van),„Alvokaat.
333.
373.
Axonius (joac',1imus) , yourALbeni (Benjam:n),
383.
naain Regtsgeleerde,.
baj'adelo. van Frn.i.krij6
(Balthaiar
d'),
AuAliala
iijk.
.
RepuZs
t,eze
• 373.
diteur Militair. . . 3E:3.
(Lodewi:Ik), SchrjAijala
(Gabriel d'), Siads
lour
yea rail
medicijne Dokter te Brusfcl. 334.
a L'Iliftoire do la
• 375. Aijlva, aanzieulijke gefLgtnaam in Friesland.
385.
Auckeina (Pieter), Bargeto Leeuwarden. 373. Aijiva (Douwe van) , Griet712:
man van WestZongeradecl. 385.
zie Hans 'Tans..
Aijlva. (Ernst Sicco van),
Westdo,!geCr;eonan
.AcCiojalF..ius , z=1,2 Oudejans,
•
railed.
336.
.
.Aufr , ed zie Anfiied.
s
van',
Aillva
(Ernst
Frai
Pries'hula (Bartholonleils),
Grie'vrnan 'von Larwileratar van St, Gait; uda to
.
Leuven,
376.
•
j

LW.

r, E
l3l adz.
vin)
Lt. Ge;:era rd in dienst der
Verevigde Nederlanden. 2c3P,.
Aiva (i-Tans Wi l lem van) ,
fleer van llorJ2lnnzen, Lt.
Gcn ,7aal, in den zelvden
thence.
•
389.
Ativa (Hesfel Dotrwc Ernst
van) , Grietjnan van Westdolgeradeel,
• 389.
(Hobbe van) , Grietman van Wonferadeel.
391.
Aijiva (Hobbe Efaias van) ,
Vrjheer van Aineland. 392.
ArI c'a (Kornelis van) ,
Grietman van tro7:frlideal. 392.
A st3iva (Pieter van) , een der
Verbondem Edelen. . . 392,

Bladz.
Aijlva (Sjurd of Sjoerd van),
Hoofd. van 't Frio* leger. 393.
Aijlva (Mord van) , Grietman van Wonferadeel.
Aijlva (Ulbe van) , G7ietman van Baardcradeel. 394,
Aijlva (Watfe van) , Mt der
Verbonden Edele;z.
Aijlva (Wijbrand van) ,
Olderonan te Sneek.
3 95
Aijta (Barent Bucilo al)),
Raadsheer in 't Ilof van
.
Holland.
Aijta (Bucho van)
van St. Eavo. .
• ;D:':
Aijta van Zoichem
ab) , Lid van den Grote7;
Raad.

