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Zodanige Ferfonen, die door de ene of andere dead, zig berocInd,
of aan den Vaderlande verdienflelijk bebben genzaaia veelal verzeld van hunne Karakterfrhetzen, zeldzame Azekdoten die men
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BAACX

(JOACHIM) , een Rooms Priester , geboren

Utrecht den augustus 1548, nit een aanzienlijk geflagi,

zijnde zijn vader

JOHAN BAACX,

Secretaris van de Staten van

Utrecht geweest. Hij was een ijveraar in het voortplantern

van den Roomfen godsdienst, en heeft zijne geloofsgenoten,
door zijne predikatien als uitgegeven fchriften grote.
zo
geitigt om derzelver zonderlingheid, zullen wij van eni;en de tijtels opnoemen: be (Coat of Wbbohaat ban MC op
*cite CatholOrien. 161o. Z)e imam ber htvabc Catbofijhen;
c ban ban affe tiettergi /c. 1616.
104.
e berm ber cone
feientie C. Hij flied te Utrecht den 24 feptember 161y,
in het 7ifte jaar zijnes onderdoms. Men vindt van hem gei
tuigd, dat de wijsheid met de eenvoudigheid, de geleertheid
met de ootmoedigheid, de welfprekentheid met de fpaarzaam.
held en 't veelvuldig gebrulk van woorden , bij hem om deft
prijs gedongen hebben.
VAL. ANDR., Biblioth. Belgic.
BARN (JAN DE), Kgnstfchilder, geboren te Haarlem den
ao februarij 1633, verloor zijn beide ouders die koophandel
U. DEEL.
A

TIAAN. (JAN DE)

in iinnensen vias dreven, toen hij nauwias drie jaren hadt
bercikt; Van weik tiidftip af aa-n, een 00111 van here PTEMANS
genar0, Hoprnan van de burgerije en Veertiger te En;Ve17,
hem in zThi huis nam, en een Schilder zijndQ, in de begii:ztien van die konst onderwees. Dan dezen 00111 hem in TC15
door den dood ontval!en zijnde, wierdt hij het jaar dalr adil
13 jaar bereikt hobbende, naar Anifieldam, gezond2n ca
het opzigt en beitier van den Konstichilder BARKER o\, CITO
yen. Hier beijvcrde 1 zig met zo veel dat hij binn2n
knit onbedenkelijke vorderingen in 't fchiid,2aen en tcl:enen
maakte, 't welk wel verre van enen edelen naljver bj zijne
medeleerlingen te ontvonken, een zo vuige nijd in hunne
Imam tegens hem ontitak dat zij fomLijcis zijn fchiklerwerk
en gereedfchappen bernorsten , 't welk den vlijtigen jongeling
egtet met een taai geduld verLropte zonder daar over aril
zlinen meester te klagen , die evenwel bij toeval hier agter
Aekomen zijnde, hen ernitig beitrafte, en zijne gunst en achting voor DE BAAN verdubbelde. Nu was ,1-1/i zo verre gevordcrd , om ene keuze van navolging in zijne wijze van
fthilderen bij der hand te moeten nemen; de penfecikonst
van ANT. VAN DYK was in dien tijd ten toppunt van agting
gefleiprd , daar die van REMBRAND ook vele aanhangers vondt;
tilt bragt hem enigen tijd in tweeffrijd, doch hij bepaalde
2ig na rijp beraad, tot de behandeling van den eerilen , als
21.1nde ingevolge zijn begrip , van enen duurzamer aart. Irt
166o, trof hij enen AlEcErms aan, die hem uit Ateeirlani
naar 's Rage loktc , en aldaar zo veel werk verfchafte, onder licden van den eerilen rang, als hij met mooglijklicid af
konde. Ifij fchilderde fchoon, en wist in zijne pourtraitten ene
teffende gclikenis te brengcn , zo dat het een ell ander zijnen
roam wijd en zijd verbreidde, die zelvs tot in E viand ove
en Kooning KAREL DE H. be-wog; om hem aan
Hof te ontbieden, ten chide zijn afbecIdzel te vervaardic,-en ;
hij verrigte zulks benevens veic andcre ftukken tot zo veel gc.
roe_en , dat de Tioffehildcr PIETER I.ELY zo jaloers wicrdt,
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BAAN. (JAN DE)
Let befluit nam, am naar 's Hage te rug te keren, alwaar hij
met opene armen wierdt ontvangen , en vele vorftelijke en
andere voornarne perfonaadjen fchilderde; ook onder anderen,
de beeldtenisfen van het doorlugtig brocderpaar JAN en KOR.
INIELIS DE WrrT vervaardigde , en Glen laatstgenoemden nog
eens op een ander ftuk levensgrote tot de voeten toe uitfchilderde gezeten of flaartle op cell zegepraal van opeengeftapcide oorlogsgereecifchappen, leuncnde met den enen arm op
een zwaar ftuk gefchut, onderwijlen dat enige zwevende kinderties , zijn hoofd met lauwrieren bekransten; voorts ftond neyens hem ter regterzijde de Faarn, die zijnen welverdienden
lof bazuinde, en aan de linker den fchoon vrouwenbeeld,
verzelt van enige -Wigtjes, die cen boom van overvlocd aan
zijne voeten uitflortten ; in het verfchiet vertoonde zig de
roemrugti ge verovering van Chattanz bcnevens het velbranden
der Britfe fchepen op den Tljcenis. Dit tafeieel,
dat op een ongemeen kragtige wijze alle deszelvs onclerwerpen afbeeldde, en beerlijk was gerchilderd; werdt tot een altoosdurend gedenkteken van die mannelijke heldendaad , op het
raadhuis le Dordrecht geplaatst; het was op voorftei van den
Burgemeester Huco REPELAAR , met goedvinden van den Raad
vervaardigd. Dan het deerlijk lot, het edel broederpaar vervalgens op den -z augustus 1672 te beat gevallen, te...b-dkend am 'er van te gewagen,-vernielde ook dit gedenkftuk
het gram namelijk niet vcrgenoegd, die bcroemde martelaren
van Staat op -de fchandelijkfle wijze vermoord en mishap dell
te hebben, wilden ook nog hunne afbeeldzels vernielen; verfcheidene maim rotte de .razend hollend gemeente voor de
woonplaats van DE BAAN bijeen, hem dreigende zijn huis om
verve te halen, hij hun de fchilderflukken niet ten
prooi3e overgaf; dat die ander hem berustencle waren , , was
door cen zijrer leerlingen, die zig medc on3er het moorcienaars
rot hat begeven, verklikt; DE BAAN na de flunen in zeker,
held geb-agt te hebben, opende zijte deur , en fret zijn huts
van- onderen tot boven doorzoeken ; ports floeg de woede van
bet hollend kanaillic van 's Hare naar rortirecht over , alwaar
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bet grain bovengemelde uitmuntend konstituk van een rebel&
de, en zodanig vemielde, dat men naderhand week gehadt
beeft, uit enige ftukken en brakken die voor geld opgekogt
waren, een fchets daar van te maken; het was men onbekend dat het sprite model in zekerheid gebragt was. DE BAAN
bads nit dit voorval geleerd, hoe gevaarlijk het is zig den haat
van het gemeen op den hals to halen; ook deedt hem deze
ongelukkige bevinding befluiten, den Hertog VAN LUXEMBURG
die zig als vijand in ons land met zijne krijgsbenden te Ureek bevondt, voor zijne dringende aanzoeken , QM LODEWYK
DEN XIV, te Zeist te komen fchilderen, vriendelijk te bedanken. Met dit al voedde gemelde Koning zo veel achting voor
*sine konst, dat hij naderhand aan zijnen Gezant D 'AVAUX in
I$ Hap bevel gaf, f)m in het kopen van konstitukken, van ue
BMN' s raad gebruik te maken.
Veel eer en voordeel heeft onze Konstfchilder van den Keur•
vorst van Brandenburg FREDERIK WILLEM genoten , Wiens beeld+
tenis hij verfcheidene malen heeft gefchilderd , als ook een
groot aantal andere voxftelijke perfonen. Gemelde Keurvorst
teriep hem bij een verzegelde ante van 23 julij 1676, tot zijn
Opper-hoffthilder en Opziener van zijn konstkabinet en akatiemie , op een jaargeld van' 6000 guldens; doch DE BAAN'S
buisvrquw burgerlijk en zedig van aart, hadt geen zin om te
.Berkfti can't Hof te gaan wonen, zulks hij voor dien voordeligen

post bedankte; waar op de Keurvorst hem om een van zijn beste leerlingen verzogt, waar toe hij zijnen neef JAN vAN SWEEL
uitkoos, zijude deze verre in de konst gevorderd, en de beitandeling van zijnen oom zeer nabij komende; deze beraadde
lig niet fang om dien post re aanvaarden, en verkreeg jaarlijks
loot) guldens, wije . tafel en een paard tot zijnen dienst op ital.
JAI DE BAAN heeft in 2ijn tijd door de konstoeffening veel
geld gewonnen, doch hij teerde daar van ook rijkelijk, en at
tlie hem kwamen bezoeken , wierden met ene guile gastyrij/geld ontvangen : een nieuwen hoed, was zijn gewone zeggen, en
ien , oxhoofd jn,op een jaar meer,, daar ?mak ik Teel &eede vrienden
'Wel tilt was ook letterlijk waar, want aline vriendelijkheid
Iok-

BAAN. (JAKOB DO
ItAten 'et vëlén aan, dock bet waren meest panlikkers of Wel.,
bezeins, waar onder zig de Landfchapfchilder B. APPELMAN
bevondt , die inzonderheid gewoon was weken fang aan een
op zijne weiden te grazen; voeg bier bij i dat hij vis kinderen
hack, die hem niet weinig kostten; en daar bij nog drie van
zijne zusters, en vijf van zijn vrouwen zusters onderhield; zo
dat het niet vreemd moet voorkomen, dat JAN DE BAAN Uii
deze wereld flappetide, geen grote fchatten naliet; hij itierf
in i 702, twee jaren later als zijn zoon JAKOB, Wiens jeugdig
overlijden hij tot zijn laatfle ogenblik , met groot hartenleed
betreurde. - A. HOUBRAKEN) Schouwburg der Ned4 Kan*
fchilders, IL D. bl. 3©3 enz.
BAAN (JAICOB DE), Konsitchlider, zoon van den bovity=
flaanden , is geboren in 's Hage in 1673. Van der jeugd of
aan flraalde de konstliefde feeds in hem door, zo dat hij ook
1)...t onderwij g van zijn' eigen vader met zulk eon gewenst gevolg genoot, dat hij nog geen 18 jaren bereikt hebbende, al
cell meesterlijk pourtrait konde fchilderen. Op zijn 4ofte jear
befloot hij; zijn konstfortuin aan vreemcie Hoven to gaan Me.
ken , waar toe hem zijn vaders alomverfpreide roem ten leids;
man ftrekte, en hem gelegenheid verfchafte; om onder het
gevolg tan WILLEM DEN III, naar Engeland, over te ftehen s
komende onder diens hoffleep te Londen i daar hij door het
fchilderen van een groot aantal pourtraitten veel roem vetwierf, en den grondflag van zijn fortuin feheen te vestigen ;
dan de wufte jeugd en driftige reislust deden omen Schilder
dien fchonen kans verwaarlozen ; want na dat hij een welgevulde goudbeurs hadt overgewonnen, hunkerde zijn hart, ow
Rome met all e deszelvs zo oude als nieuwe konstilukken, te
gaan zien: Hij name zijn reis door Frankrijk , trok het Apife'
gebergte over, en rustte niet voor dat hij Florence bereikt
hack; hier wierdt hij door den Croot-Hatog gunflig ontvan6
gen , en , vondt itof om zijn aangeborene zugt tot het hIstorie4
fcbiideren te ooffenen, aan een groot werk in fresco, dat de
i lloffchader des Groot-Hertogt ofider handcn hadts en 't Iva
A2
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hij tot genoegen ten uiLvoer .bragt; voorts tot blijk van zijne
verdere bekwaarnheid , nog enige pourtraitten gefchildcrd hebbende, trok hij op naar Rome, niettegenftaande hem die Vorst
fterk aanzogt, om op voordelige voorwaarden in zi5nen dienst te
blijven. Iii die wereldberoemde flat komende, wierdt hij van
het Bentgenootichap, daar zig, veifcheidene Nederkizders ondcr
bevonden, gulhartig ontvangen, en op zijn flatelijke inwijding met den naafi Gladiator veleert , zinfpelende op zijne
kloeke en wakkeie geftalte en cooed,, doorclien hij niet
ichroomd was , indien de nood aan den man kwam, een krabbelvuisie te wagen. Hier was het nu dat hij enige jaien fleet
met fchilderen van historien, moderne geze/ichappen en pour' Witten; dan hoe be1-.waam hij ook ten aanzien van dit afles
was, won hij egter zo veel geld niet als hij wel gedagt hadt,
en ook nodig was om de levenswijze der meeste Bcntvogels,
daar hij mede ook al deerlijk aan verflaaft was, goed te kun.
nen maken. Dus het ene jaar. voor het anclere na in dit
flordig gedrag volliardende , was hij niet beclagt om een bears
bijeen te fparen , ingetalle: hij eens naar zijn vaderland wide
te rug keren; en dit veroirzaakte ook , dat hi) geen gebruik
konde maken van het gezelfchap van MATIMUS TERWESTEN ,
zijn konst- en fladgenoot, die 'ziende, hoe de leeftrant der
Bentvogels vele daar van in het verderf fleepte, de verflandigfte partij koos, en na een jaar toevens te Rome, die clad en
wants Italie vaarwel zeide, en zijn geboorteftad tot zijn woonplaats verkoos. DE BRAN die van begeerte brandde om mede te gaan, moest daze gelegenheid om mange' van geld laten voorbijIlippen, en een' gunftiger afwagten , die hem ook
in 't volgende jaar te beurt viel, doordien hi) als toen , met
den hoffleep van een Du is Prins , naar Wenen vertrok, en
plus de flaaffe kluisters van de Bentvogels ontworfielde, doch
om te Wenen zijn graf te vinden, op een tijd dat hij het
boekje fcheen te boven gezêild te zijn. In deze clad gekomen , deed hem de naam zijn's vaders bier geen minder dienst
dan elders waar die bekencl was, en hij kreeg gelegenheid om
aan 't Keizerlijke Hof door het fchilderen van enifip pourtraitten

BAANST;
zijne luinstgaven te tonen en veel roem te behalen; dau
te midden dezer bezigheden, wierdt hij van ene ziekte over.
vallen , die hem zo onbefuist en vinnig aahgreep, dat hij 'et
el dia under bezweek, en in april 1700 na een kortitondig,
verbiijf te Wenen , in den weinig gevorderden ouderdonl Van,
7 jaren overleed. Met roem wordt van zijne konstverdien4.
lien" gefproken, en .dat hij zi.jnen vader niet rustig ha•
greefde in het keurig fchilderen van pourtraittbelt
;, Maar bel
het algemene fchilderen, ver vooruit 2011 Olopen zijn,
indien zijn levensdraad niet zo ontijdig was afgefneden.
J. v. Goal., Nieuwe Schouwbag der Schilders: D, 460 enz6
BAANST, is de nadat van een aloud adelijk &Mgt, airtprongelijk in Flaanderen te huis horende, waar aan het gootite gedeelte van het land van Cadzant in vrocgere dagen beefs
toebehoord, en reeds voor het jaar 1300 bekend was, SiAL.
LEGANGE in zijn Kronijk van Zeeland, is niet zonder grand op
de gedagten gevallen, dat de Heren van I3AANST voor een tak
Van den huize van BORSSELEN moeten gehouden worden. R1T2ARDT VAN BAANST, werdt in de XIIIde eeuwe, te Oost-Souburg geboren; hij huwde aan ene dogter utt het geflagt van
RENGERS en dezen RITZARDT! houdt men voor den itamvader
der BAANSTEN. Uit dit huwelijk wierdt in 130 of daarom.
trent verwekt een zoon die JAN VAN BAANST werdt genaamd, en die ene dogter teelde, welke hij zeer jeugdig ter
vrouwe gaf aan GUI DE BEVEREN van 1Vinoven , in Plaandereni
ij de huwelijksvoorwaarden verbond JAN zig met cede, niet
c eder te zullen hertrouwen, doch wel ras hadt hij hier van
berouw,, hij kogt zijne dogter of die hem van zijne beloftt
ontfloeg, en den ouden Heer hertrouwde in zijn 7ofle jaar
met ELISABETH, dogter van Here JAN VAN BANNICHEM binnen
Brugge bij dit wijfje, dat Coen zij huwde nauwlijks 20 jaren
cud was, teelde hij nog 10 kindereti, waar van alle de overia
ge Heren van BAANST zijn afgedaald. De Heer W. TE WA4
TER, maakt melding van den Ridder GUI in 1468, alsitentmeese
ter van Zeeland, en op 1484 noemt hij 'ex een (vitaarfchtinli.111
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3 /TAARLAND. BAARLAND. (ADRIAAN VAN)
den zelvden,) als een der Kommisfarisfen en Revifeurs der
Jeuren van Zeeland. --mi.-. SMALLEGANGE, Kronijk van Zeeland,
Id. S36.
BAARLAND, is de naam van een beroemd adelijk geflagt,
dat veel voorname Mannen zo in geleerdheid als dapperheid
nitmuntende, heeft voortgebragt. Heer HUGO VAN BAARLAND
leefde ten tijde van Graav FLORIS DEN V, tegen wien hij zig
sevens anderen verbond, om den aanflag door JAN VAN KWIC
gefmeed, ten uitvoer te helpen brengen; dan dit bekwam hem
euveI, doordien hij ook een deelgenoot werdt van hun , die
oni'den gepleegden moord aan den Grave, te Dordrecht of daaromtrent, .hunne ftraffen ontvingen:
In het jaar 1500 leefde FREDRIK VAN BAARLAND , wiens
won was MATTHEUS, gehuwd met N. BoLLARDT, uit een
Brabanare familie, waar bij hij naliet JAN VAN BAARLAND die
ter vrouwe nam N. OOSTDVK, bij Welke hij verwekte MICHIEL ,
die Bailjuw van Goes is geweest. Deze MICHIEL nu trouwde
aan JACOBA VAN BANCHEM , die hem enen zoon ter wereld
bragt, dien hij JAN noemde, en hem in de waardigheid van BalAuw is opgevolgd. JAN huwde met KOR.NELIA KIEV, en liet
na MICHIEL , welken men als Secretaris der flad Goes geboekt
vindt, en zonder kinderen ftierf. — MELIS STOKE, V. Bock,
VS: 467-469. SMALLEGANGE , Kronijk van Zeeland, fol. 792.
BAARLAND (ADRIAAN VAN), dus genaamd na de plaats
van zijne geboorte, een dorp in Zeeland op het eiland Zuidbeveland gelegen. Deze vermaarde man kwam in 1488 ter
wereld, leide de eerfie gronden zijner lett6roeffeningen te
fiend, onder PETRUS SCOTUS , en naderhand heeft hij te Leuven zijne fludien voortgezet. Inzonderheid zig op de wijs-,
begeerte toegelegd hebbende , wierdt hij met de waardig4
held van Meester in de vrije konflen befchonken, en leraardq
vervolgens in de jaren 1518–T520 de latijnfe taal in het kollegie van Busleiden. In het laatstgemelde jaar vertrok hij taar
Engeland , en van daar te rug gekeerd zijnde, wierdt hij in
plaats van JOHAN= PALUDANUS tot Hoogleraar in de itlekun.

de
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de of welfprekentheid aangefteld , in welke wetenfchap
een goed aantal voorname ieerlingen heeft aangekweekt en
bekwaam gemaakt, en na deze post met alle vlijt en ijver tot
op zijnen flood toe te hebben uitgeoefrend, overleed hij in
1542. ERASMUS getuigt van hem, dat hij een man was voor
alle wetenfchappen vatbaar; voorts, een beniinnaar der 2u1'Vert latijnfe taal, die hij vaardig , ook net fchreef en fpnik ,
waar van zijne fchriften tot volledige getuigen verfirekken,
die men alle bij LA RUE opgcteld vincit, en waar van wij .
leen de tijtels der Historife zullen opgeven : Chnnclogia brevis ac Hif aria ab orbe condito ad annum A 5 32. De literatis uras
Roma principibus. De Ducthus Venetis. De Comitibus Hoilandice.
De Episcopis Ultrajetlinis. Clironicon Ducum Brabantice. Dr rebus gestis DUCUM Brabantix. De urbibus inferioris Ger7nanice.
Deze werkjes zijn • meest alle afzonderlijk op verfcheidene
plaatzen gedrukt, gedeeltelijk ook met aantekeningen en platen verfiert, doch naderhand in een lighaam vergaderd door
BERNARDUS GUALTERUS in 1603 in 8vo. uitgegeven.
VAL. ANDR. Biblioth. Belg. F. 8wEERTII , Belgic p.
93. J. F. FOPPENS Bibl. Belg. p. 1o. C. SARI Onom. litter.
Pars III. p. 106. 4naleE. p. 596. CRENII, Animas,. Ph lo!.
Part. VII. p. 197. P. DE LA RUE, Geletterd Zeeland, bl. 266.
BAARLAND (HUBERT vAN), Geneesmeester te Konen,
leefde omtrent het jaar 1530, en verkeerde in enen gemeen'eamen omgang met den groten ERASMUS te Bazel, ingevolge
wiews getuigenis, hi) een ervaren en geleerd Artz was, en
teffens een man van zeer voorbeeldige zdden , en eangenamd
verkering. H heeft verfcheidene verhandelingen over genees•
liundige onderwerpen in 't latijn gefchreven. ERASMI,
Epi 1. Lib. IL Epift. 401. Fo?PENs, Bibl. Belg. p. 485. Rou.
KEMA .ATaamrol der Genees- en .Heeltneesters, bI. 55.
BAARLAND (MICHIEL vAN) , een vermaard Regtsge
leerde, was de zoon van JAN VAN BAARLAND en KORNELIA
KILN, en gelijk wij boven reeds gezegd hebben, Secretaris
tier Uzi Goer. D:zt deze geen onbevalliz Dieter is geweee,
A.

BAAttLANi); BA.A.RSDORP, MART.
blijLt uity de vcizameling zijner uitgcgevene Mengeldigte.ni
gcdrukt te Dordrecht 1658 , in 8vo. SMALLEGANGE,
Krojjk l'an Zeeland fol. 702.
irlAARLAND (SIMON VAN), te Does geboren , Was eel:,
jongeling van grote verwagting, doch wiens levensdraad in
't prilfte van zijne jeugd wierdt afgefheden, ten tijd dat hij
net veel ijver zijne letteroeffeningen . aan Leijdens Hogefchool
veivorderde. ALBERTUS EUFRENUS heeft een lofd igt op hem
vervaardigd , waar in hij van hem niet alleen als een zeer
deugdzaam, maar teffens als een allerkundigst jongeling getraagt. – P. DE LA RUE, Geletterd Zeeland, W.. 321..
EAARLE (KASPAR vAN) , zie BARLEUS,
BAARSDORP (KORNELIS vAN), Genees- en kaiterheer
tan Keizer KAREL DEN V, een Coefencir van geboOrte, is can
zcer bekwaam Man geweest, die con uitvoerig werk over dd
Geneeskunde heeft gefchreven , in 1 1538 gedrukt , onder den
tijtel van Methodus univolce antis Medicce. Hi) overleed te
Brugge in 1565. – J. F. FOPPENS, BThlieth. Belg. pag. 193.
BAARSDORP (A1ARINUS), zoon van KORNELIS geboran to BiezelinAen, alwaar hij naderhand Pastocr wiadt. Hij
was eon godvrugtig en liefdadig mensch, en vermaakte in 1625
alle zijne gcederen aan het gasthuis aldaar. Oudhedeis
irry Ii!eland, IL a bl. 135.
nAART (ARNOLD), Itaadsfider in 't Hof te Mechelen, is
geboren telfrusfel, en hcefc den roem verworven van eon grout
Regtsgeicerde \geWeest to zijn; daar bij met zulk eon fchcip
gelieugen begaafd, dat hij de Pandekten en incest alto al-Adele
wetter uit het corpus :Tarts , na elkander konde opzcggcn. Van
de p?eitzaal Averdt hij geroepen tot Hooglqaar in de regten op
de Akademie te Douai 4 en van daar tot Raadshcer in het Hof
te Mechelen. Hij heeft verfcheidene regtsgeleerde verhandelingen in 't latijn uitgegeven, die te fainen in I572-1582: te
Xeulen zijn gedrukt.
VAL. ANDR., Eibl. Belg.
BAART (PIETER), Dator in de Geneeskunde, een gies
van

EABUZk.

1i

geboorte, was teens een geestig en grappig Digtet, zo
wel in de latijnfe als nederduitfe taa).; inzonderheid muatte
hij uit in het oud boere frieseh, zo als men kan zien in zijrt
Rriefft Zoercp-Natici waar in hij VIRGILIUS , in de platheid
van die taal gevolgd heeft, doch tevens zo geest:g, dat al het
natuurlijke van bet origineel 'er in doorftraalt , en even als de
Virgile trcvesti van den boertigen SCARR0N, voor eon meesterftuk in zijn foort meet gehouden worden. Nog heeft hij in
druk uitgegeven de 3Fele§frbe ieriton op het veroveren van
de clad Olinda in Fernainbuk , in fol. / 63o, en cuzberfracp,
in be onbeucben bey: aDerefb atebeelb/ te Leeuwarden in '2°,
en in 8vo. gedrukt, en met geestige prentjes verfiert.

^ Van

BABUER (THEOD0011) , Konstfchilder,, een 1101lanoter
van geboorte; fchilderde voritelijke paleizen, en ga i erijen in
perfpecTef;.inzonderhe i d ook gezigten van tempels en I.erhen
inv,T end:g te zien, met alle derzelver ornamenten,
verheven koren , altaren, predikitoelen , en wat inwcndig
aan en tot dat werk bchoort. A. HOUBRAKEW, Schmipb.
der SclJld. I. D. bl.
BACCARELLI, zie BAKKEREEL.
BACCIUS (MAR.TINUS) , Aartspriester , geboortig van
Tiel in Flaanderen, werdt in 1564 te Leuven tot Meester in de
vrije konften bevorderd; vervolgens tot Pastoor in de kerk
van St. Martini te Aalst aangefteld, welke herclerF:ke post,
hij met veer ijver en ftigting gedurende 16 jaren, wa2rgenomen hebbende, in 1583 als Kanunnik in de I-Tooldkerk to
Iperen wierdt geplaatst, daar ldj trapswijze vericheiLlie kerkelijke waardigheden hebbende doorgelopen , eindeiijk in i or,
tot Aartspriester werdt verheven. Hij filed den 25 fcbruorij
16°9, en heeft den roem nagelaten van een geleerd man ge.
weest te zijn, zeer ervaren in de hebreuwfe en griale talen;
ook zijn 'er van hem een bundel predikatien in het latijn
drukt, die van 's mans gezond oirdeel en geleerdheid getuigeJ. F. YOugZIS Bad. /3e/z. pug. 849.
kiS" dragen.

13ACHER1US. (ANDK.EIIS ELIGIUS)
BACHERIUS (ANDREAS ELIGIUS) , Profesfor in di
ftegtsgeleerdheid, is omtrent het jaar 1520 geboren te Poppe=
ringen ih Flaanderen, ahkaar hij als Adtokaat heeft geprakti.-;
iberd; iijnde vervolgens tot litioglera4r in de regten te Bour;
gds in Frankrijk beroepen ,; in welke bediening lisij is verblevefi
tot aan 4nen dood. tot ; die in het jaar 1562 voorviel ; zijnde
van hem in druk uitgekomen: Thefei CCIAT. de sure, Perfonis
& Rebus extra contraum aequifendis &c. Men vindt met vdrie,
yield, of hij kinderen bij ene juffrow nand, die hij in Franks
rijk trouwde t maar wel vinde ik onder de graffehriften itr de
Dieters kerk te Leijden ; dat van een beroeind Medicus, 't welk
zijn zoon of zijn neef karl geweest zijn ; zid het hier : D. 0.
M. S. & Aeterna memorice ANDREA BACHAERI ,Poperingani
cenfeE'landri, qui cum artis Mediae peiitia inter prhilos
retur, eamque Principib. xxxr11., CoMitib.
Taro exenzplo
cpprobasfet , Lugdunumque Bataikijiim (vita dfulicx
fatur) ficesfisfet , annos LkX naius , Deo & nature ibidem cow.
ctsjh prid. kal. decemb. M.DC.XPI. Conjugi optimo, optimo Patri
vxor liberique M. H. P. C. Op den zark die het graf b6dekti
leest men : D. ANDREAS BACCHIERUS , Medicine DoEor, quondam
DUCUM Brunswicenfium per ,,XVIII. winos iirchiater €5.
Confiliarius, beatam rd'urreflionem hie exfpalat. FOPPENS,
Bibl. Belg. pag. 5r. GRAMAYE iintiq.-Flandrix, alt. edit. pag,
129. SWEERTII , Ann. Belg. PHIL. TIMkRETIS, Colleaio
&c.
BACHERIUS (JOHANNES AUGUSTINUS), een Mori
nik van de Augustiner Orden, geboren te Leuven, is Prior
van zijn Moos= geweest. Hij was een kundig man die id
eeri vloeijende en verheven itij1 heeft gefchreven, men heeft
van hem een bundel digukken in 't onder den tijtei:
Flavisfae Poeticae , five eleflorum Poeticorum thePurus , facro-profanus , Notis & Olfervationibus monis illuftratus. Antv. aped
HENR. AERTSENS. 163$: ■■••••■•••■ FOPPENS Bibl. Belg. pag; 566.
BACHERIUS (JODOCUS), kanunnik, van Brusfel geboor.
tig , is een man van eon fcherp oirdeel en =mufti; verftand
ge-

ZACHERIUS. (PETRUS) BACHERUS. (WOLF.) 13
geweest; bij was een getrouw meclehelper in het famenftellen
van de Bibliotheca fcriptorurn Hifpanorutn , en heeft ook vetfcheidene latijnfe digtftukken ,in 't licht gegeven. IJij is 04.
trent het jar overleden. VOPP.EIIS BiPl. B,e1g.
P.M. 76. 1.
13ACHERIU (PETRUS), Dominikaner Monnik en Hoo;.leraar in de Godgeleerdheid op de .Akademie te Leuven, is in
1517 te Gent in Flaanderen geboren. Hij was niet a!leen eel/
fchrander Godgeleerde, maar teffens ook een fierlijk Digter,,
groot Redenaar en nauwkeurig Taalkundige ; daar bij een
lieffelijk Prediker, doch met al te veel bitterheid en geweld
uitvarende, tegens die genen welke hij voor ketters hieldt.
Gedurende een tijdvak van bijna. 6o jaren heeft hij te Britsfcl „
Antwerpen, Gent, 's _Wage, Dordrecht, Kalkar en Kieef, zijne
Grote preekvermogens ten nutte van die gemeenten zoeken
te befteden; ook is hij op verfcheidene plaatzcn Prior van zijpc Orden gewcest. Iij (wedged in eim hogen ouderdom op
den 12 februarij 6ox in zijne geboorte4ad hebbende een
groot aantal van theologife fchriften en enige digtaHkken naplaten , waar van men de optelling yindt in de Bibliothecq
Pelgica van FOITENS pag. 95 ;. - F. SWEERTII Athen.
1e1g.
BACHERUS (WOLFERT) , een der Klerken van den
Itaadpenfionaris JOHAN DE WITT , welken dien braven man ver,
zelde, toen hij met mannenmoed naar de gevan2:enpoort ging,
om zo als hij dagt, zijnen broeder KORNELIS van daar te I alen. Na een weinig op de poort vertoefd te hebben, werdt
BACHERUS door hem gezonden om een affchrift van de fenten,
tie tegens den Ruwaart te halen, De= met een ontit4ld gelaat en wankelenden gang, ter poorte uitgetreden, was maar
weinige huizen voortgeraakt, toen hem 't yolk agter pa zette;
Bien hadt bun wijs gqmaakt, dat een Klerk van den .verrader
DI: WITT, die alle cbszelvs gehe,iraen wist, Hit de gevangenis
tekomen was. Verfcheiden' wilden den zogenaamden fcheim,
live, doch BACHERUS verhaastte zijnen tred niet, waar door
graww

74 BACH. (JACOBUS) BACHIENE. (JOII. IIENDR.)
't grauw hem veorbij liep, zonder hem te ontdekken ; niaar
ter hij met de fententie te -rug kwam, was - de rnenigte voor
de poort reeds zo iterk aangegroeid, dat hij 'er niet door kon.
Kort hier , op nam het rampzalig treurtoneel een aanvang , en
de moord van deze beide broeders ging zo als een ieder weet,
'net zodanige gruwelijkheden verzeld,dat het fcheen als of
die Magic burgers ., welke , zig tot dit . helsch misdrijf
gebruiken , even zo veel gevleeschte duivels waren,
,WAGEN.
Hi, XIV. D. bl. 162 .enz.

BACH (JACOBUS), Med. Door , geboortig van _Rotterdam, heeft in de XVIIde eeuw geleeft,',cg,onder andeitn in
't licht gegeven: Disfert. de Corde, in qua agitur de nullitao,
t648. in 12°.
fpiritztuin, de haemoptyfi , de viventiu7n
k'oPPENS, Biblioth. Berg. pag. soo..
BACIPENE (JOHAN HENDRIK), Predikant te Utrecht',
Is geboren te Dell , op den 22 hiaart 17o8; nit godvrugtige
,4
tot varier gehadt JOHAN BACHTENE Predie
anders, h_e..3.)cn_e
kai)t te Leerdam , en tot moeder GEEIITRUID VAN KOTEN.
Den kring van ' zijnen klasfieken en, akadernifen loop ranigelopen zijnde ,171erdt hij Proponent, ea kO'rt daar na , op den
'22"julij -1731 tot Rredikant to .Driel in de Bonwzelerwatrd beroepen ; in welke gemeente hij een 'tijdvak van II jaren ., het
'uteri des Heron met &le getrouwheid en warrnen ijverultoeffende , en den 12 augustus 1742' il'äar Ahnelo vertrok,- ver.
volgens mat leftner.if6tYri'den 26-feptdhiber 1744; naar
diridelijk naar Utrecht den 15
delburg den 28 julijineij 17 57 , alwaar hij zijnen so jarigen',die-nst heeft gevierd,
gemeente
den 22 , julij 1781 ; eh zijnen 25 'iarTgen arbeid .
van Jtrecht op den' eerften pinxterdag van" /781, en zederd
wegens Iighaains zWakheid zeveri jaren' gereist heeft, zijnde
ten einde zijner loopbane . Obeid en door ebb zagten flood in
cue eeuwige rti g t overgebragt, den" 23 'angustus 1789, 'in' den
hogen ouderdom van '81 . jaren . on . '5.maand‘n.
13ACTITENE' is- driemaieh getrouwd gevOeest-; rzijn eerfte.-vironw
del ft
wls ANNA SIVANIDA BUDDE bier htiWde hij
no-

;ISACHIENE, (PHILIP JAN)

t5

-1/0:vember 1733, en na een genoeglijken egt van ruim 2.1 jaren , overfeed deze deugdrijke huismoeder , na zes kinderen
ter wereld te hebben gebragt. De twede vrouw van joHAN
was , KATHARINA HILLEGONDA ROEL ANS ,; hier verbond jij zig
mede in ien egt op den 18 junij 1761, doch deze band werdt,
floor haar overlijden verbroken op den 22 julij 1765., Nu
3•ecl3s den ouderdom , van ruim 62! jaren bereikt hebhcnde, 1:ain
zijn Eerw. aan het gezellige huisleven gCW0011 , op dm 28
IDELObCr 177 1 tot zijne del de egtvriendin , GEERTRUID vi
DEN FIENGST , daar hij 9 jaren en 8 maanden mede heeft geleeft, toen zij hem op den 24 augustus i 781 door den doccl
, ontviel.; en bier 'Tiede befiooc ook onze, JOHANNES zinen huwelijksloop.
BACHIENE is een gelecrd man geweest, van ene blinkende
godsvrugt en voorbeeldigen wandel; ijverig, getrouwen on.
vennoeid in het waarnemen van zijne , onderCcheidene lemarspligten, die hij bij zijne verfchillende gemeentens got nut Voor
zo vele zielen heeft uitgeoeffent; voOrts bezat hij een eerlijk
-en opregt karakter,, daar bij van een vriendelijk. en , gemeen.
zatilen en voorbeeldigen omgang iijnde, kost het niet misam,
-Of hij wierdt ' yaw een iedcr geliefd en geacht. Tot gebruik.
van zijne leerlingen , heeft hij in 't licht igegeven: Carle tc=.
sin*en ber CobOtlji he itiaattcben. 1759. Ook 3Leryclun
Ott Zep4anja IL vs:, 4 1,4. En ten hatilen: Letr tze
;.(wranientcn na ben hart bu OcitOciijir berbosnbra
'177 1.Boeb. , 1789. b, bl.. 432-'434.

EACHIENE (PHILIP JAN) , mon , van- JOHAN HENDRIK
PACHTENE en ANNA SWANIDA BUDDE is geboren te Anersitoor;
in -het jaar 175o. Na zijnen klasfieken ei akademifen loop
'volbragt te hebben, wierdt bij met alle lof ,Kandidaat,
,daar op in 1773 tot Predikant te y'ophaas beroepen, hier heat
Iii) met alien ijver en 'getrouwheid . bet dienstwerk des Ekren
'vtraargenomen tot in 1776, toen hij naar --Utrecht =auk ., alwaar'hij een tijdvak van '2 1 jaren hiet alleen die: bloeijende
ltemeenl.e als Herder en Leraar heeft.gaitigt:„. rna,9x teifens ook

BACHIENE. (WILHELM ALBERT
als Hoogleraar in de Godgereerdheid Nederland: jongelingfchap
tot bet heilig dienstwerk onderwezen en opgekweekt. Hij
Med zeer onverwagt op den 19 odober 1797, in den ouderdom van 47 jaren, nalatende ene weduwe en vijf kinderen.
Van P/IILIP JAN wordt het getuigenis gegeven, dat zijne
Nollega's in hem enen volftandigen, opregten, voorbeeldigen
en hulpvaardigen Medebroeder verliezen , en de gemeente
enen Leraar, met grote gaven en ongemene talenten voor-mien. - Nieuwe Konst. en Letterbod e, VIII. D. bl. 137.
i3oekzi, 1797. b. bi, 554, MC
BACHIENE (WILHELM ALBERT), Hoogleraar en Pre-!,
dikant te Mastricht , een broeder van JOHAN HENDRIK ; zag
het eerfte levenslicht te Leerdans, op den 24. november 1712.
Omtrent zes jaren oud zijnde, overleed zijn varier, op den
27 feptember 1718, waar op zijne moeder zig met WILLEM
en hare beide andere kinderen met 'er woon naar Thiel begaf,
daar onze veel belovende jongeling gedeeltelijk onder het op.
zigt van den kundigen Re&or STRUCHTMEYER , door het onderwijs in de latijnfe en griekfe talen, tot de akademife ftudien
wierdt voorbereid, die hij van den jare 1729 tot 1733 op
Utrecht: Hogefchool volvoerde, de theologie, inzonderheid beoefFenende , door het onderwijs van den wijdberoemden jOHAIt
VAN DEN HONERT. Na op den I feptember 1733 onder het
getal der Proponenten te zijn aangenomen, werdt WILLEM
den 25 odober van, dat zelvde jaar, tot rredikant bij de guarnicoens gemeente te Nom , door den Raad van Staten aangefteld. Don 28 o6tol?er i78.7, werdt hij -beroepen te
burg, na bier io jaren rang het heilig dienstwerk waargenomen to hebben, benoemde men hem in 1748 tot lager Predikant, daar hij van den 22 april tot in november vertoefd
hebbende, naar Kuilenburg to rug keerde, en na hier nog
andere tien jaren het woord des Heren met, veel ijver en niet
sunder zegen verkondigd te - hebben, werdt hem den 28 april
1759 het beroep van Mastricht opgedragen, en den is julij

1764 door Curatoren van bet illustre fchool alclaar aange.
field

BA.CHIENE. (WILHELM ALBERT)
ileld tot Hoogleraar in de Starren en Aardrljkskunde. Met
bet uitoeffenen der werkzaamheden, aan doze beide bedieningen verknogt, heeft zijn Eerwaarde lib onvermoeid bezig gebouden, , tot in x 783 , wanneer bij na een langdurige ziekte
en claar bij ontrtanen rode.nloop, op den 6 augustus, in den
•uderdom van bijna 71 jaren, is overleden.
Tot driernalca toe heeft de Hoogleraar BACWENE het egtaltaar bezogt ; zijn eerfle vrouw , die hij in augustus 1737
huwcle, was ENGELBERTA ELIZABETH VAN MENNINGHEN, dog
ter van Mr. GEORG. GODEFRIED VAN MENNI1NGIIT:N Rigter
van den nieler- en Bonvnelerwaard , en KATHARINA ELIzABETH
VAN BYsTERvELT, bij deze heeft kinderen Verwekt,
waar van de zoon , GEORG GODEPRIED , en de dogter, KATI-IA/A.1NA ELIZABETFI, bij zijn affcheiden nog in leven waren; zijne
Jiuisvrouwe overleed den 7 februarij 1760, in het 44fte jaar
hares ouderdoms. Den 28 december 1761 trouwde de Profesfor voor de twedemaal, met KORNELIA DH VER.= , jongfte
dogter de§ 'ollonels order de Infantcrij van dim zelvden
naam; deze hem mede op den 23 oelober 1776 in c!en ouderdom van ruim 61 jaren door den dood ontvallen bleef
zijn Eerw. omtreut vier jarcn Nveduvrenaar,, als tceo waagde
bij het nogmaals fchoon bijna 7o jaren oud, zig voor de derdemaal in het huwelijksgarcel te begeccn, en trouwde op den
29 feptember KLARA VAN YSENDOORN laatst weduwe van JoHAN PANNE110ETER , zeer waardig Euangeliedieriaar en Rocz,
leraar in de Godgeleerdheid aan het doorlugtig fchool te Meg
welke vrouw hem heeft overleefd.
-oklit;
Men getuigd van BAciliENE, dat hij is gewcest cent gaaiit
getrouw Leraar,, die beide met leer en leven fligtte; een
voorganger in Cods hues , een wakker Euai;geliegezant,
ceo waar menfchenvriencl; ecn opregt, nedrig en zagtmoedig
Christen,, Dat de Man geleerd is geweest en voorbeeldig
werkzaam, getuigen zijue menigvuldlge ulgegeven fchaten;
jnzonderheid zijn ketuig en allernuttigst werk. , getteld
2Earbr110hunbige befcbg4bing ban jct„lc Wait tanb f i1
*ucbe ber anbefe amber: in be V.
tmft ccgtonicri
nbic,:
9ih
D EEL.
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tACKX. (ROIVIBQUT)
$1, fltIfirtell Met T2,3Lanbkaarten. 1765. waarlijk, een uitmtIng•
'0,114 ek Oat on deszelvs nauwkeurigheid, met veel voordeel
IiThelonclorzoeArs kan geraadpleegt worden. Ik wensch-wo shot z91vcie getuigenis te lcunnen geven , van
(4306004apbie ill 5 flufilicti met ltantAtaarteni door zYin Eerw.
fib 4768 &c. in druk uitgegeven; want hoe fchoon het ontWeep,
van dt boek ook zkin moge, ontmoet men 3-er verregaa-Ide
ti!sftslIfrigpn -in, denkeiijk door de or)kunde of oilopicttend,
heici' van zijne correspondenten veroirzaakt'; zulks heeft ten
thinitCri piaats ten aanzien - van Friesland en Overifsfel , wat het
ovcrig gedeelte betrefc, kan ik bij mangel van locale kuinclig,
hid Diet beolvdelen ; voprts is men nog aan den vlijtigen ar.
eld van den Hooglergar verfchuldigd, ene,
iC 'ban berVirrehiobte fieberianben in verfcheidene deten
1:41410n de tot een vervolg op A. F. BUSCHINGS 015ro!:F.-)aKible of
trarbrijfigiercfjpjbing, ook enen door hem veel vermuerderden
druk van j. HUBNERS aktenictic (fNegzaitic 6 Wen. 1769.
rag, CLItic en rea5iiinige Ica cattigaan4 ben iigen clan tier
crken. 4/763 &c. Ten flotte dient, 'dat zijn'tefivaarde den
ugustus 1758, door de Hollandfe Maatfchappij der We.
4
tnfellappen to Haarlem, tot pen van derzelver medeleden is,

a'alignornen.

Boekz., 1783.

bi. 214. 598..

134fICX (ROMBOUT), Kanunnik en Fastoor, is geborept,

214c,-heie12 omtrent 't jaar 165o, in welke ftad hij ook deb
loop, Val zijne 'eerite letteroeffeningen volbragt, en vervolgens
Saar 1,e1,4,vn ging ftuderen. In 1679 wierdt hij als Kanunnik
on pastor van de K.athedrale kerk te Antwerpen beroepen, al,
waar hij die arbeidzame bediening geciukende het tijdvak van
%5 jaren heeft waargenomen. Schoon men aan den enen kant
e yoldaan was over zijnen ijver en welfprekeridheid in het
'4itoefrcnep van zijnen predikdienst, waien 'er egter die hem
Verdagt bielden van niet zuiver in de lere te zijn; ten minften
14,UMB:rAT PRECI,PIAAN Aartsbisfchop van Mechelen, befchut.
tfigde hem, (-Tat hl) yanfenistfe gevoelens aankleefde; wat bier
of Van mag
BACX meet zlg van deze aantijging gezui•
veld

BA QUERE. B.A.CULETO. ZADENS.

stfo

.frerd hebben , doordien hij in zijne bediening bleef, en den
3 junij 1703 te Antwerpen als Pastoor overleed. Hij heeft een
menigte van Sermoenen in 't nederduits door den druk gemeen
gemaakt, die het getuigenis wegdragen dat ze zuiver van taal
zijn , en dat men 'er die lage uitdrukkingen en gezegdens,
welke in vele boeken van dat foort gevonden worden, niet in
ontmoet. - PAQuoT, 1-10. litteraire des Pais-bas. Tom.
VIII. p. 334.
BACQUERE (BENEDICTUS Dr), Prior van . het Cister€ienfer Klooster te Brugge , is in 1613 gcbore9 te Dendermonde
in Flaanderen, en naar alle wa,arfchijnlikheid heeft hi zijne
fludien aan het Hogefchool te Leuven volvoert. Hij was een
bevallig Digter , een welfprekend Redenaar en een bondig
Godgeleerde. Na verfcheidene kerkelijke waardigheden bekleed te hebben, wierdt hij ten laatften geplaatst als Prior in
de Abtdij van de Cistercienfers te Brugge, en teirens tot algemeen Vikaris van die Orden over Westphalen en het frigt van
Utrecht aangefleld; hij flied te Brugge den 28 julij 1678 in.
den ouderdom van 65 jaren. Bki FOPPENS vindt men ene lijst
van zijne menigvuldige naelatene fchriften. - FOPPENS,
Biblioth. Bag. pag. 132.
BACULETO (MICHIEL DE), Hoogleraar in de Godgelecrdheid , zag het eerfte levenslicht te Stochem, een kleine clad
in Lztikerland, trok het Monnikenkleed aan in het klooster
van St. B_Ivo te Gent, en wierdt vervolgens Profesfor in de
Godgeleerdheid te Keulen. In 1372 fchreef, hij : TraFiatus five

fermo de facramento Altaris. - PAQUOT , .Hig. litteraire del
.Pais-bas. Tom. X. pag. 213.
BADENS (FRANCISCUS), Konstfchilder, te Antwerpen in
157 1 geboren, was nog flegts v.ijf jaren oud ten tilde van den
Spaanjen overval en woede, in die ilad op den 4 november
1576 gepleegd. , Zijn vader die in 1604 te Amfieldam overleden is, kwam kort na het plegen van gezegde moorddadig
rieurtoneel in Holland, zo dat onze FRANCISCUS van kindsbeen
B2
af

ADENS. (FRANCISCUS)
,af to Athfieldam heeft kewoond, zijn vader alieen tot leer;
inoester hebbende , die een gemeen Schilder was. Na verloop
van ctige jaren deed de jonge BADEN'S ene reize naar Italie , vergezeld van JACOB MATIIAN een fchoonzoon van GOLTZIUS, en
beef aldaar omtrent vier jaren , zijnen tijd ongemeen vlijtig
beftedende, en ziOrmonderbeid toeleggende om de Italiaanfe
durilz.e Aran koloriet, zijnde die , gloeijende viecsklcur en diep=is welke zi aan de lighamen weten to geven , na te volgcn,
waar in ht ook boven verwagting flaag,de. Te Anfteldayn te
1. ug gekeerd, en de eerfle zijnde die dezen fchildertrant in ons
land uitoeffende, noemde men hem deswegens den Italiaanfen
Schilder; ook was hij een uitnemend Meester , zo wel in 't fchilderen van histärien ais pourtraitten. K. VAN 'WANDER getuigd,
van hem, in 1604 een . tarnelijk groot fink gezien te hebben,
verbeeldende BATHSEBA zig badende , terwij1 aan haar een
-brief werdt gebragt door ene oude koppelaarfter, die haar iets
in de oren fmisteri, met weer anclere vrouwenbeelden en veel
bjwerk; zijnde dit fink zeer uitnemend, bevallig, zagt en
lieffelijk gelchilderd, fraai van koloriet en geestig van ordonnantle. Ook vitidt men van hem vele pourtraitten die uitmun-tend gdeontrefeit zijn, en waar van hij fommigen op ene aarcige wijze in historiefiukken heeft weten te pas te brengen;
pok vele bankettcn of g,astmalen, n nagtmommerijen, waar
in de dragt of klcding van zijnen tijd gezien wordt, welk alles
tout en uitnemend wel uitgewerkt
Onder zijne beste
Icen, biehoort een op den Italiaanfen ;rant gefchildercl, twee gQRevell afbceldende, die te famen zingen en malkander tede,r
toelonken, terwij1 de vrijer teffens op de luit fpeelt.
Het regte jaar van BADENS overlijden s ons met geen ze-kerheid gebleken; maar wel dat 'er een afbeeldzel van hem
is, dat in prent uitgaat, en waar onder dit vierregelig vcrs
i geplaatst.

Acklit Filturae melius te neino colores,
verus color eft, nofcis
2'1 piElor cloEtus multum efltiovisfe coloresi

Delicias dlet.as pink &

Oc-

ZADIUS:. JODOCUS)
One FitAteIshis beeft idg een broeder gehad, J4 13
die veertien dageri na de.gruwelijke moorderijenv
en -plunderingen door de Spanjaarden te Antwerpen gepleee,
in die clad ter wereld kwarn. Dezd naar Italie gereisd zijnde;
maakte aldaar zulke grote vorderingen in de konst dat men
reden bath jets verhevens van hem te Verwagten; het gelukte
hem ook door zijne konst en minzame verkering; bij veleGrote,' in achting en aanzien te geraken; die hem werk verfchaften en edelmotdig beloonden. Dan noodlOttig Vvas zijne
terugreize uit Italie over Duitsland , want op den NederiancYen
bodem gekomen, werdt 14j wel uitg6dost zijn eig,en paurd
berijdende en van een welgevulde goudbeurs voorzien, door
ene bende krijgsvolk van alles beroofd en gevangen genomen_.
bij ontwolitelde na veel leed doorgeflaan te hebben, eindelijk
hunne handen en kwam te huis; doch deze rampfpotd griefde
hum zodanig, dat hij "er de tering van zette , en in 1603 o.
verleed. --- K. v. MANDER , Leven der Schilders , II. D. hi.
i3ENS geheten,

201.

RADIUS (JODOCUS), gebijnaamd AsciNsius, om reden
dat hij te Asfche een vlek nabij Brusfel gelegen, bet eerfte
venslicht zag, is een man
ig
groteiijks
heeft
doen achten; door het aantal van goede boeken die hij niet
elleen gedrukt; maar veffin claar van zelvs bewerkt heeft.,In
1462 wierdt hij geb'oren, volbragt zijne eerfle letteroeffenin
gen te Gent, reisde vervolgens naar Halm om die verder
vddrt te zetten, en thaakte te Ferran onder opzigt van BAPTIST
GUARINI, grote vordering in de griekfe taal. Hij zette zig
volgens te Lijon in Frankrijk neder,, en gaf 'er zo wel in 't opeithaar als privaat, ohderwijs in de latijnfe en griekfe talen.
a enen geruimen tijd in die bezigheid daar ter Itede doorgebragt te hebben, verplaatfte hij zijne woonplaats naar Farijs,
alwaar hij -ene fchone drukkerij opzette, en een menigte lo.tijnfe oude Schrijvers ann de wereld fchonlc met zijne verldaxingen en aantekeningen vooriier: , als under anderen HORATICS PERSIUS, TERENTIUS , JUVENALIS SALLUSTIUS, VAIZ11ILYS MAXIMUS , QUINTILIANUS , AULUS

B3

Guj„aus Ovxius
tre'or.

OA

BAECX vAN $AERLANDT. (ADIUAAN)

treurfpelen van SEMI= verfcheidene verhandelingen
CICERO enz. Behalven dit,, bepaalde hilook zijnen arbeidza-men ,kring op enige, hedendaagfe Schrijvers, als FETRARCHA ,
POLITIANUS LAURENTIUS VALLA BAPTIS if MANTUANUS enz.
Nog gaf hij enige boeken geheel van zijn eigen maakzel in
't licht, en moest aan des -kundigen, doer tdeftemmen, slat bijaldien zijne huishoudelijke omitandigheden hem niet genooddrongen hadderi tot onderhoud van zijn eigen gezin werkzaam
te zijn hij grocer roem zoude verworven hebben, ERASMUS
Ciceroniano pag. 73. laat.zig hier vrij onbedwongän over uit,
wanneer hij betuigd : : Nec-infeliciter miming cesfit conatzts BAadeft illi facilitas non indoeta , felicius tauten cesfurus , nifi

curae domefticae reique- parandae ftudium interrupisfet otium illud
Mufis amicum hujus laudis candidato necesfatium. Ook bevestigd.
hij nailer deze beoirdeling, daar hij in een'zijner Brieyen, den
68ften namelijk van het 2 2fte Bock, bl. _1172, 1173 zegt:
Allis liberum , Brit de BADIO judicare quad volunt , ego femper ilium
habui in eorum nzonero , quorum nec eruditionem, nec ingenium
nec eloquentiam posfis contemnere: tametfi- non disfimulo ilium lunge
valorem fuisfe futurum , fi formna benignior otium ac tranquillitai
tens ftudiorum fuppeditasfet. BADIUS heeft verfcheidene kinderen nagelaten, en flied zeer waarfchijnlijk in het jaar /535.
Bij FOPPENS villa men ene- lijst van 's mans veelvuldige wet-ken, en in Atm MAITTAIRE Annales Tijpograph. kan men
FOPPENS , Biblioth.
oinftandiger berigt van hem vinden.

.13e1g. pag. 761. FABRICII1, Bibl. Lat. Med. T.
S-Axr, Onom. liter. P. II. p. 511.

p. 436. C.

BAECX VAN BAERLANDT (ADRIAAN), Deken van St.
Pieter te Oirfchot, geboren to Mechelen den 9,adgustus 1574,
en volbragt ook in die, itad zijne eerfte letteroeffeningen ; vervolgens ging hij Leuven ftuderen, eerst,ity de wijsbegeerte,
vervolgens in de regten;--en naderhand-npg. in de godgeleerdheid, en hij bekwam r607 den graad van -Licentiaat in de
regten. Intusfen hadt, l ij -den- geestelijken ftaat onihelst, en
hij verkre2z in 1606, do2bediening als Voorzitter van het Eel1;;te

MERLE: CAN itbil

q

drie talen. in it i wierdt heih een Kanumikaat vent
kgit
den tweden rang in de Hoofdkerk :van St. Rambo* bcita.
gen, waar bij op den 8ften jdlij van het zelvde jaaii nog
bediening van Zanger en Kanunnik van St; Pieter
wierdt gevoegd. Den 30 augustus 1616, wierdt hij to Doidor
der beide regten aangenomen. In 1619 wierdt hij tot itettor
van de Hogefchool te Leuven aangeiteld ; doch yogi ivelká
waardigheid hij vijf jaren later bedankte, om te Oir.KOt can
groot dorp in de meijerij van den Bosch te gaan wohe,n ahva/t
hem het Dekenfchap van de Hoofdkerk aali St0 Pktet _qqmrijd
wierdt opgedragen. 1k weet niet of hij lang na dien tijd
de , maar het is zeker, dat IiiJ niet langer dan zif larch Onoi -van zijn Dekenfchap -hadt, doordien met den voort3abg de
iteformatie , de kerkelijke goederen wierden Verbeurct
klaart, en in 162 de oeffening van den Itoomlen godsdielisi
in gants Staats-Braband verboden. SUFFRIDIAPzmi in j593

fchrijvende, noemt ADRIAAN BAECX virzina wzdijuaqu doetisfrniim,
tlij heeft enige weinige verhandelingen in 't latijn gefareven,
nagelaten. - VAL. ANDR. , Bib!. Belg. PARUOTi MCC Ji
ier. des Pais-bas. Tom. XV. p. r32,
BAECKS, zie BAACX.
BAtRLE (JAN vAN), dus genaamd na de pl4ats-zijila
boorte, een fraai dori, in de baronie van Breda, atwaar 14 hi
't laat(le gedeelte van de XVde eeuw het eerft0levenslicbt
zag. Na zijne ftudien voleind te hebben, wierdt hi) Monnik
in het klooster der Dominikanen van 's Hertogenbosch; later tt
Heidelberg met de waardigheid van Doktor bekled, in wake
iad hij ook de Godgeleerdheid in 't openbaar leraarde.
is Bosch te rug gekomen, was hij er een gcruithen tijcl Prior
van zijn klooster; vervolgens onthield hij zig enige jaren in
het klooster van iljne orden te Zierikzee in Zeeland, waar uit
hij op den 14 feptember 1524 door zijn' Generaal wierdt ge-4
roepen, om de bediening van Inquifiteur gen6raal in het bis,
dom van Litik te aanvaarden, welken post hij met even 20 wel
fiver ais.waakzaainbeid beet waargenomtn tot 411 dood tea,;„
33 4
te't-

BAERS. (JOHANNES) I3AGGAERT. (JOHANNES)
welke voorviel op den 4 jull 1539 ; zijnde vervolgensl. in
's Hertogenbosch in zijn klobster begraven. Men heeft van
hero, behalven ene latijnfe verhandeli-ng, een,werkje in 't
derduits getijtelt : ii^anbboeryfien ban bet Iteeficlijc teben.
DE jONGHE Defolata Batavia Dominic. , p. 106,, 107.
Forms, Bibl. Belg. pag. 567.
BAERS (JOHANNES), zoon van PASCHASIUS BAns , wel.ke, eerst te Leetwarden, daar na. te Bergenopzoonz heeft gewoond. ' ttnze JOHANNES heeft gereisd in Engeland , en in
Brazil; is Predikant geweest in 't begin der vorige-eeuw , te
Schetpenzeel , te Fijnaart, te Vreeswijk , op Fernanzbuk „ en te
Zoest. Rustend van ziji3en dienst , heeft hij een zOnderlii!g
boekje uitgegeven , getijt,eld : Cornu Copia , bat if; / een boih

ban afferfe4 tnatcrien/ te ?finfter6iun kebluht tot het en laft
uitban ben Atitbetir / in 't jaar 1648. in 12°. bok heeft
inba in,t3enomen.' Want 163o. in 4t0.
gegeven :
BAERSDORP, zie BAARSDORP.
BAERSIUS (HENDRIK) , ook VWNSTTh genaamd , is
ten zeer bekwaam Wiskonftenaar- geweest, en teffens toek,
drukker te Leuven 3i zijnde door zijne pers, de volgende voortlerengzelen van zijn vernuft en letterarbei j wereldkundig
De coliapofitione -,wftiDecretorli Planetar,um, i 530.
De
compolitione • - 70 Quadrantis. 1535. 4to. Nog
2.
4t0.
heeft men van hem, doch 2onder-dat 'er zijn naam bij vermeld
wordt: tabula perpetwe ,longituctinem ac ilatitudinem Planetarum,
ad illeridianum Lovanienfem; edict.a GffirzwrolilAsio., 1528.
FOPil'ENS Bibloth. Belg.- P. 434.
BAGELAAR (JOAN), een aanzienlijk Burger teAmileldalm,
en niet on14mdig beoeffenaar der digtkunde, heft ' door den
druk gemeen gemaakt : c thIc'iEsertftpterbe CD?1,443tellj1ie
CatecbiOnn0/ in 52 htinfthirtjten; tieben0 ecrt nabtrictt cite
bebenhing ober tic ficbenbacige , rioniectrcning., V,1:ngi. 1694.. -in
D. bi.
410, - P. RABLIS Bee7!z,
BA:WA-EAT (JOHANNES), .gehoreu ,UL,,,Glisfingen OM'
trent

BAILLIEUL. (EGIDIUS c GILLES DI),

gbi

rent het jaar 1657 , wierdt ter oirzaak van zijne bekwaanlbeid bads Doktor te Middelburg, en oeffende aldaar zijn yeetvuldige praktijk tot aan zijnen dood toe, Welke voorviel in
december 171o. Hij is een kundig Arts geweest, geenzints
verflaafd aan de vooroirdelen die 'er in zijn did inzonderheid
In het beoeffenen der Medicijnen plaats vonclen , maar hij riverde zelvs ook op het voetTpoor van den geleerden Engeilen Arts
SYDENHAM, tegens het oude gevoelen om in de Kinderpokjes
en Mafelen, de lijders bijna te doen verfiikken door 't ilerk
broeijen en hette waar aan men hen blootftelde. De vernuftige R.ABus noemt Min! „ een Arts, die in de woorderi
„ van oude en nieuwe Meesters niet wilcle zweren, radar tot
„ behoudenis der Kranken meest te rade gaan met een goede
„ filozofie en onwederfprekelijke ervarentheid." Hij heal
gerchrcven en door den druk gemeen gemaakt, het on,7;emeen
geprezen werkje, tot tijtel voerende : De Wa:wilyeib clittoaOr
otcr c
fan stool-oopeeten/ boo? een ce5onbe
natuttritjhe bincen; than In gctoonb therbt/ bat fict
fian waren in fnelijcib en (jittei en bat men icarit4ti; tc toci,
trig be Sob genaambe tuft. j., Pct CCI1 in:Icgc11,-cii
;Ala be Itinberpoitieg. JP.A0aDergi' cute camincrhitign act
be frrmentatien en boofb;loffen thaar in be bthalEng 11,:7a 't
achizon en alcali , Naar ,tverb . aangettleyn en hieberleat„linizubelb.'160. in 813o./ zijnde reeds in 1710 uitverkogt en her.
drukt. PAQuoT , Mem. lit. des Pais-bas. Tom. V. p. 377.
LA RUE, Gelett, Zeeland, bI. 114. P. RABus, &rkz. IX. D.
bl.

120-136.

IAILLIEUL (/EGIDIUS of GILLES DE), Kanunnik van
St. Pieter te Leaven, is te Lillers in Artois omtrent 't jaar 1422
geboren; hij bcoeffende de wijsbegeerte op de nauwlijks ontlokene Hogeichool te Leuven, en verkreeg, 'er in 1441 den
ceritem rang onder de Meesters der vrije konften. Vervolgens
trok hij het geestelijk klec:d aan , leide z:g op de Godgeleerlh,eid , toe, en , wierdt den 9 meij 1456 Doktor in die wetenfchap. Het zelvde Isar wicrdt hers een ranunniksplaats van
L

BAILLIEurt. BAILLEU. DAILLY:
St. Pieter td Duvet; opgedragen, met edn geAronen 'mars-114
in de Godgeleerdheid Welke 'er aan gehegt was; en die hij
gejurende een tijdvak van 25 jaar met veel lofverVulde'; ein7
delijk klom hij op tot Vicekancelier van zijn kapittel ,•en ftierf'
te Leuve4 den 18 meij 1482 in den ouderdom van 6o jaren.,
Hij heeft verfcheidene latijnfe verhandelingen nageiateni
FOPP,NS Bibl. Belg. , pag. 264
BAILLIEUR (LODEWYK 100111 DE) wierdt ointrent
't midden der laatstverlopen euw te Anos;erpen geboren; nay
zijne eerfie letterQefreningen verrigt te ,hebben, begaf hij zig
in het genootichap der yefuiten , A Welk hij egter in . 't ver7
volg verliet, na tot Priester. geordent to zijn. ID 168o- of
het volgende jaar, wierdt hij Beftierder vari de Augustiner
i\ionnen van het huis den Vrede;therg genaanid in de flad :Lire;
en hij bragt door zijn voorbecldig Leven niet weinig too om
'ere godvrugt in bloei te brengen, Zijne lighaamszwakhd•
den hem genoodzaakt hebbende om dien post na verloop van
drie jaren te verlaten begaf hij zig naar Antwerpen, fleet ,aldaar gedurende twee jaren een zukkelend loven, en therf in
113;=
1685 in den bloei van zijn jaren. Hi j heeft gefchreven
aUj / of to gbecfielljfie foguin ; 13,1ofijtiob
pbe Ms.
igicurcn cube dre§,-atie menrcben / maw irfontier!ijzh limos rte
tcrOie perfonen en;. / in 12 0 . gedrukt te Ainfieldam bij JAN
STICHTER, I684,; PAquoT, . Mein. litter. Tom. VI. p.
147.
BAILLEti , is een der verbondene Edelen geweesi , wier
namen men op de lijst bij Bon gemeld vindt; anderen noemen hem BAILLEU DE HUNNEPLUR. Bij den Heer TE WATER
kan men enige gisfingen ten aanzien van dozen Edehnan yinTE
den ; loch hij bepaald egter niets met zekorheid:
TER , Verbcnd der Edelen, II. D. bl. 179.
BAILLY (GESLUIN LE) , is 'in de IVederlantife geichiedenisfen bekend geworden, door zijne onderhandeling met den
Grave VAN RENNENBERG. Omtrent het jaar en zelvs
vroeger, haAlt men reeds enig vermoeden, dat die Graav nit
znt

DAILLY. (GESLUIN

27

Avg yam den, Roomfen Godsdienst, of om andere inzigten„
mooglijk de Spaanfe zijde zou omhelzen. Het zij nu dat de
Span jaarden, bier van door hem zelven., of door anderen onderrigt waren; is het zeer zeker, dat de Hertog van TERRAvan BAILLY bediende, om RENNENBERG tot den afval over te halen, en de voorwaarden , waar op hij zulks verrigten zou, te bepalen. Waarfchijnlijk is het dat R ENNENBERG , in den ,beginne voor zig en de zijnen te veel heeft
NOVA zig

bedingen; ten minflen de onderhandelingen moeten
voor een wijie tijds afgebroken zijn geweest; want de Graav
tekende gelijk men weer de Unie , van Ulrecht, en bragt Groningen aan der Staten zijde ; zo dat men alle reden hadt, REN11ENBERG als

een waar vooritander der vrijheid aan te merken ; doch het blijkt dat hij in januarij 158o de onderhandeling met BAILLY weder heeft aangevangen. RENNENBERG hadt

onder zijne Raden, zekeren POPKE UFKENS een man die den
Staat getrouw was; deze werdt door KORNPUT gewaarfchouwt
op zijne hoede te zijn. De Friefen kregen ook agterdenken,
en maakten zig met behulp der Staatfe knegten meester van.
het clot te Leeuwarden, op den z februarij. Toen eisten zij
-'t plot te Harlingen op; doch de bezetting hier in, buiten
uitgedrukten last des Graven VAN RENNENBERG, zwarigheid makende, zou men zig genooclzaakt hebben gezien tot geweld,
hadt men ten zelvden tijde, BAILLY niet in handen gekregen,
bij Wien men enige blanken vondt met RENNEN13ERG ' S hand

getekend. Te weten , de Graav al in januarij, te wege gebragt hebbende , dat de Gro7thlger gijzeiaars voor de onderhouding van 't verdrag van junij jongstleden geflaakt-, en to Groningen te rug gekeerd waien, fchijnt zig van hem bediend to
hebben, orn, onder de hand tekenaars te winnen, tegen de
Utrechtfe vereniging. Ten minften men heeft nog twee ver.
bindtenisfen, tusfen den Grave en meer dan 30o ingezetenen
van Groningen gemaakt, op den 24 februarij, waar bij men
elkanderen beloofd: „ de Utrechtfe vereniging , tot Welke
„ men de Clad, door onbehoorlijke mIddelen d2gt to biergen,
„ op dat melee daar na met bezetting, bezwaien zou, to
,;

BAILY1 (DAVID)

tan

tegenflaan, fen dienfle deg Kohingg in, der algdineati
Staten." Met oo
- gmerk nu om ene diergelijke verbindtenig
in Friesland te bewerken, fcheen BAILLv in Harlingen gekomen, en van de genocmde blanken.voorzien gewecst te zijn
doch men bediende zig nu van een derzelven, orb. 'er hem
een bevel op te doen fchrijven tot overlevering van 't clot te
Harlingen; 't welk den 5 van februarij gefchiedde. Zie
RENNENBERG.
WAG., Vad:
VII4 D. 131. 320-4j22:

0
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BAILY (DAVID), Konstithilder, wterdt geboren te Leijtlen in I 584 ell was een zoon van PIETER BAILY een wij be.
1r.waaln Schilder , die in zijnen jongen knaap van de vrpegfle jeugd
af aan een ,natuurlijke drift tot de konst ontwaar wordendei
hem enigen .tijd r onder zijn opzigt naar prenten liet tekenen.
Dan onze JAKOB bij toeval op cen witikel 'Van JACqUES DE
G.IWN gekomen zijnde, ontvonl:te bij hem d.e lust van het
gravcerijzer te leren behandelen, 't welk hij met veel ijver
en gem geringe vordering , gedurende het tijdvak van een
jaar uitoeffende. Doch zijner zugt tot de fchilderkonst de vdorkellr gevende, befteedde hem zijn vader, b ADRIÁAN VER..
1URG , om verder in het fchilderen onderwezen te wordeni
boewel deze azig in dien tijd -bezig hield on/ . de Geneeskonst te
oeffenen; hij bleef alckar tot in '1651-; toen hij naar
dam vertrok, om zig verder in de konst to volmaken, door
het onderwijs van KORNELIS VAN DER V 6ORT te dien tijd den,
incest geagten Pourtraitfchilder; bier verbleef hij .omtrent zes'
jaren; en doordien doze VAD/ bER VOOR'r, vele konftige fchil- •
derftukken van anciere Meesters in bezit hack,' vomit DAVID;
gelegenheid om 'er no en dan een van na te fchilderen; onder
doze flukken was een Tempel van STEENWYK welken hij
natuurlijk gelijkende kopieerde, dat STEENWYK bezwaariijk de
kcipij van zijn origineel wit te ondericheiden. 'Van Areeldani
weder naar Leijden to rig gekeerd, maalde hem de reislust
zodanig in 't hoofd, dat hij in december 16o8 naar Hamburg
vertrok; van daar naar Duitsland, bezogt hij de iteden Frankprt Nurnberg, Augsburg' en verfcheidene anderen; reizende
e;

BAJUS. (JACOBUS)
er3erg door Tirol near Venetien , en van daar mar Romen, ton
einde de behandeling der Italiaanfe KOnstfchilders wa.:c 't
te loeren; tot bereiking van dit ontweip, was
af
zijn voornemen pm even geruimen tijd in deze met konstflukken vcrvulde fled, te vertoeven ; (loch zeker voorval
was oir7aak, dat hij van befluit veranderde, en naar retien te rug keerde, dear hij flegts. vijf maanden vertoeflic,.,
en van daar genoegzaam langs den zelvden weg clien hij gekomen was, naar zijn vaderland reisde, daar hij in ino
4anlandde. Door Duitsland herwaarts komende, heeft hij vcricheidene Hoven bezogt, Oar liii een prcef van zijn nkonst
ter gedagtenis heeft nagelaten , inzonderheid aan 't Hof van
Brunswijk , dear heal de Hertog een jaarlijkfe wedde aanbood ,
indien , hij zig voor enigen tijd aan zijnen dicnst wilde verbinden; doch de zugt pm in zijn vaderland to rug te heron,
deedt hem die gunftige aanbieding beleefdelijk weigeren. Ten
laatiten wars van omzwerven en reizen, is hij to Izijclen iii
1613 te rug gekomen , ten einde wanneer hij uitgerust zoude
bebben, zijn konst in ililheid uit to oeffenen. Dan de menfchen leven bij verandoring, en dit fpreekwoord wierdt ten
vollen aan onzen DAVID BAILY bewaarbeid; want in 1623,
verwisfelde hij zijn kloek penfeel voor de Ejn verfned.en pen,
pn tekende vele pourtraitten uitvocrig met irskt op parkement,
die hij dan met het penfeel verder opmaakte; deze flukken
-waren zo uitnemend wel gctrcffen, dat de liefhebbers van
de konst 'et groot behagen in fchepten. Het jaar van 1n
A. IfOLTIZAKEN,
verlijden is mi.) niet gebleken.
kurg &c. I. D. bl. 118.
BAJUS (JACOBUS), TIoogleraar in de Godgelecrdhcid to
Leuven, geboren te Aath, was eon breeders zoon of nec..-fvats
MicuTEL BAJUS, en drukte ook volkomen deszelvs voetftappen in 't beoeffenen van geleerdheid en wetenfchappen; voor
dozen oom fligtte hij een fchoon praalgraf met een fraai opfchrift. In 1568 bekwam hij de waardigheid van Doktor in de
Zodgeleerctheid, vervolgens wierdt hij Deken van Sty. Pieta, te
Lou-
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BAJUS. (MICHIEL)

Leuven, en eindelijk Hoogleraar in de Godgeleerdheid aan die
Akademie; hij is een werkzaam, voorzigtig en kundig man geweest, die van veel nut was in die beroerde tijden tot inflandbouding van den bloei der Hogefchool. Hi) Het 4ijne goedere') bij uiterilen wille na, aan zijnen neef EGIDIus BAjus , Dr.
en Profesfor in de Godgeleerdheid, die 'er ingevolge de begeerte van zijnen oom een Kollegie voor ftigtte, het Bajaanfe
genaamd. H1 flied den 19 oftober 1614, en heeft enige
latijnfe fchriften door den druk gemeen gemaakt, waar vane
men de optelling vindt bij FOPPENS, Bibl. Belg., pag. 500.
•---- F. SwuiRTII, Ahem Belg., pag. 355,
BAJUS (MICHIEL), Hoogleraar in de Godgeleerdheid
Leuven, wierdt te i141un onder het gebied van Ada geborert
in 1513. Te Leuven ftuderende , maakte hij zulke uitmun.
tende voortgangen, dat hij van een leerling, wel dra opper.
fte van 't kollegie van Standonk wierdt, en drie jaren later in
3 t openbaar de wijsbegeerte begost te onderwijzen; zes jaren
pier mede gefleten hebbende, wierdt hem in 1549 het heftier
over 't Pausfelijk kollegie opgedragen, teffens den eertijtel van
Licentiaat in de Godgeleerdheid ontvangende , Welke twee
jaren later door dien van Doktor verwisfeld wierdt. In 1563
zondt de Koning van Spanje hem naar 't Coneilie van Trente ,
alwaar hij fprekende blijken van zijne uitmuntende bekwaamheden heeft gegeven; en in 1575 wierdt hij tot Deken van
St. Pieter te Leuven aangeiteld; voorts befchonk men hem met
den post van Kanfelier der Hogefchool, waar nog bij gevoegd
werdt, die van Inquifiteur generaal van dp Nederlanden. BAjus
is een zeer bekwaam man geweest, en niet minder achtenswaardig, om zijne zedigheid, godvrugt, befcheidenheid ,
dan om zijn verftand en geleerdheid. Negenmalen getuigd,
men van hem, las hij de werken van den Kerkvader &GUS:TINOS door. Ook fchreef hij vele Godgeleerde werken, waar
van de voornaamilen zijn : De meritis Operum libr. II; de privirtutibus impiorum, libr. II; de Sacrama hominis juflitia
wiastis in genere , contra CALVINUM; 1e forma Baptismi. Alla
welt
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Welke verhandelingen , in een deel te (amen te Leuven
565 wcrden gedrukt ; en waar bij in 't volgende jaar ec'n
tweede deel wierdt gevoegd , bevattende deze ftu!:ken_:

De libcro hominis arbitrio , I; de Cho,ritze, &
yitfilficatione, libr. III; de Sacrficio, libr. I; de Pcccato
libr. I; dc Indulgentiis , libr. I; de OratZone pro
Voorts gaf men nog een derde deel van ziine werlibr.
ken in 1581 uit, bevattende : Refponlio ad .Qua:ftio:zes
MARNIXII de Ecclefia CHRISTI, CJ Sacramento Altaris ;
pro' refponfione ccntra objeEtiom's ejusden4 de veritate Corporis CHR
SI in Eucharillia; Epifiola de fi-atuum Germania' unioi:e,
CUM its qui fe defertores Romance Ecclefice vocant & de yurame„.
to quod eorum jasfu a Clem & Monacho exigitur ; Epifloia de
yuramento fitsfu Ducts ALENZONII Antverpice in pr,r,torio concepto Ej comprobato. Hij flied' na vele onaangenaamheden met
de Jeluiten doorgeworfleld te hebben, den 16 december '589,
in den ouderdoni van 77 jaren. FOPPENS, Ei: !. Bolg.
pag. 888. — PALLAVIC., Hijioria Conc. Tridentin. Lib. X17 cap.
7. 1111M. I I. V,AL. ANDREAS Bibl. Delg. p. 670. &C. GERY
Apologie des deux- cenfures de Louvain & de Douai pag. 26. P.
13.4.yLE, pietion. ed. de 173o. Tom. I. p. 420-424.
BAJUS (PETRUS) , geboortig van dlatb in Henegouwea,
de vader van JACOBUS en broeder van MICHIEL , is Advo:,,aat
geweest , en heeft uitgcgeven DireEtoriun Eleaionum &c.
FOPPENS 13;bl. Belg, pag. 953.
BAKE (LAURENS), Heer van Wulverhorst , geboren te
Amlieldam, werdt in het begin van deze eeuw voor een der
berocmdite Nederlandfe Digters gehouden, en is bij velen in
ooze dagen, inzonderheid om de zuiverheid van taal , weinig
in achting gedaalt; waarom ook zijn' tijdgenoot Jon. VOLLEN-.
ROVE, te regt van hem heeft gezongen:
tie niet verzeilen wil op klippen, noch op banker,
Van onduitsch of kwaad duitsch, en harde basterdkiankens
1)1.e volg (tees poezij, gelijk een beld ixe baak.
get

BAKE. (LAURENS)
Het uitmuntendfte zijner werken is de BebelP Gezangen;4
flat in_ 't jaar 1682 't eerst in 't licht kwam , en aan dem
Burgemeester KOENR. VAN BEUNINGEN opgedragen werdt; menontmoet hier fchonc gedagten , ongernene vonden , kragtige
vernuftverbeeldingen, geestige leenfpreuken en uitdrukkingen,.
die den lezer als in verwondering opgetogen houden. Zo
verheven nu als zijne gedagten in deze heilige gezangen•ten
toon gefpreid zijn , zo fcherp. en ftekelijk, wanneer 't hem
lustte, waren zijne punt- en hekeldigten. Ook is hij lid ge.
weest van 't konstgenootfchap , tot zinfpreuk voerende
fnagnis voluisie fat ell , waar van nog verfcheidene toneeNpe.
len den fchouwburg verfieren. In de voorrece zijner Mengelpoezije in 't jaar 1737, door L. vAN DEN BROEK uiticT, egeiven, leest men, dat onze ,I)igter, uit het oud Anafieldams ge,ilagt der BARED onder welken voorheen ook. LAuRENsEN
geweest waren, voortgefproten, en aan de aanzienlijkite
zen van genoemde ftad vermaagfchapt was; 't welk ook
uit het gene de Digter ANTONIDES vermeld, daar thil zegt;
Van het oud' geflacht gedaald
Der BAKEN, om hun deugt gelasterd en verdreven,
Toen Span fens fcherpe roe deedt gantsch Europa beven,
Zijrie ouders waren JUSTUS BAAK en MAGDALENA VAN ERP,
ene zuster der eerile `MUM van den Ridder PIETER KORNELISZOON Hoorn. Hij had zig in zijne jeugd met vrugt in de
regten geoeffend, en was daar in tot Meester bevorderd; ook
was hij Heer van Witiverhorst ene heerlijkheid in 't land van
11107:tfoort , in 't fligt van Utrecht, welke zijn' vadcr reeds haat
bezeten. U it een zijner gedagten op de Diamenneer blijkt, dat
hij Dog in 't begin dezer euwe geleefd heat, en uit J. DE
REGTS Mengeldigten bl. 45, dal hij in 't jaar 1715 reeds overIeden was. Men ;lin& bij den Profesfor C. BARLIEUS, en den
Nederlandfen Digter Joos'r VAN VONDEL, enige gezangen aan
zijne voorouders JUSTUS en LAURENS BAKE toegewijdt; en uit
bet voorfte gedigt op zijne Bijbelzangen geniaakt, blijkt het,
dat zijne ene zuster is gelinwd -geweest met JOHAN WUIT1ERS
Het.

BAKENESSE.
Vere van Asfembeirg en Heemskerk. Zijn afbeeldzcl is door J.
C. PHILIPS in 't koper gebragt, en voor den drub zijner Bijbelzangen in i72°I op nieuw uitgegeven, geplaata. WAG:
Befchr. vat Am.fleldam , XI. St. bl. 390 &C.
BAKENESSE, is de naam van een adelijk geflagt in Keg.
nemerland, dat reeds voor sneer dan derdehalve eeuw is uitgevan Grave
die in 1513 overleed , was het laatite mannelijk oir van dien slam, en liet enkel een onegte zoon na,
met name PTETER BAKENESSE, die in .r561 is geftorven. Men
vindt in de oude vaderlandfe Kronijken en op de lijst der Edelen en Schildknapen , die omtrent het jaar 1310 onder Graav
WILLEM DE III. geleeft hebben, al vermeld JAKOB VAN BA.,
XENESSE; vooris KLAAS VAN BAKENESSE in de rekeningen van
't Haarlemmerhout , op 't jaar 1334; als Schepen te -Haarlem , iii

ftorven.

BARTHOUT VAN BAKENESSE Hofmeester

JAN VAN EGIVIOND

1348 en in 1358.

LYSBETH VAN BAKENESSE met haren 20011

1395. BARTHOUT VAN BAKENESSE
't register van den ammezet over de Clad Leijden , als wonende in 1433 aldaar op 't rapenburg. JAKOB VAN BAKENESSE,
Schildknaap,• die getrouwd was met N. VAN HEEMSKERK , en
te Haarlem flied en begraven wierdt in 1455, nalatende KATRINA VAN BAKENESSE, die ten man hack FRANS VAN DER BOEK-,
BORST , zoon*van-ADRIAAN en van N. SAYT, en liet een zoon
en ene dogter . na, en leefde nog in 1457, in welk jaar zij
Naar testament gemaakt heeft; en, ADRIAAN VAN BAKENESSE,
Ridder ten lieiligen lande, die 1450 trouwde met N. VAN
HEUSSEN, zuster van MEINARD VAN HEUSSEN te Haarlem, waar
bij hij . gewonnen heeft den hier bovengenoemden BARTHOUT
VAN BAKENESSE , 1-10flileeSter van den Grave VAN EGMOND,
gehuwd met N. SONK dog,ter van DIRK SONK JANSZOON, Sellout
van•Dfif , en VAGDALENA VAN BLEYSWYK , DIRKS dogter, eft
zuster van FRANpISCUS SONK Coadjuteur van den Bisfchop
r. van Haarlem bl.
van Utreoht. ,S. AMPSING, &P
665. GOWNJOEVEN)
2D-25. .B e. fchr.: van Delft, in folio,
,856:
Kronijk.,, bl, x 58.. S. v. LEEUWEN, Bat.
C
BAKE
IL D EE L.
DIRK VAN BAKENESSE,

BAKHUIZEN, (LUDO' )
k1rT.-,TeriZEN (LUDOLF)
g &uoren t4
T/thim den i s december x631, Zijn grootvader was Firth.
1,:lnt in OD sfries1 and ; ziin vader GUARD 13 ARHUIZEL7 Secreta
Tis van genoemdc Ifad onder wien h a13 K1rk diende tot
cp 2rin ade jaar; taco verliet hij F,7T):I-'7!, en 1:wam in 165o
zi:711fleiciani wonen • o rrs. den kooplIttnilel te lorcm, De Hee'
BARTELOT, die zijn patioi)n
bait -eel dienst van hem
hij het boekhol.7.den en de fchrijfkonst mec-;te
verg,onci; dan hij bleef filer niet lang, doordicn de hcr-iq:p,
din 14em tot hare oeffenfchool lokte; gelijk h5 zig
ziin 19de jaar tot het rekenen van den ftheepsbouw narr:
vt!n begat, znnder dat hij immer de w'jzo Van tekelleil cf
h.,...1-nin4c1ing van de tehenpen gezien hadt; dan bet 1,2;ven
zJn ycorwerp, en de natuurdrift z ijnc onderwijster,
dc !.; kreeg hij kennis aan deze en gone konstoeffennan, dc
aanmoedigden tot het penfeelgebruik, dear 11ij Wel grown
lust toe hadt, maar niet wist hoe hetzelve tc behandelen.
DART VAN EVERDITICEN Was . cerflc, die hem een palet met.
vc:rf en penfelen in Lander) gaf, om 'cr eon prod' af te nemen;
dit ging zo 't best mogt met maken en hamaken ; evenwel
het werdt een aukje fthilderij, en hi kreeg 'er io guldens
yonr. Dan vraagde hij eens dezen, dan erns genen aangaande de tempering of verrnenging der verwen, maakte zig
door zinc vriendelijkhei: en leergierigen aart bij elk bemind,
1:7'3111 hen op huntie fchilderkamers en in hunne bczigUozoeken om af te zietl , hoe zij hat een en ander behandelden, \T eel vricndfchap genoot hij van den Zeerchilder HoarPPM Du3rELc , teen ter tijd den oudfien breeder onder de bend
der Kooftenaren te Anfi el dam , nit wiens openhartig berigt,
ong=een veel dienst trok. Z0 'anige, voetflappen.drukkende,
fe i nktc het hem eindelijk, de konst zo verre te bren?en , dat
zin reem z:g niet flegts ann de A Te L.' 1 . 1 a' :aye gewc,scen bep2a1
dr, maar tot de naburige linden overklonk.
BA KEUTZEN hieldt een voorbeeldig levensgedrag, was, mjvc
zn-beldzaam , fill en deugdzaam van aart, daar bij
fz1,?7',,-1 e1 en r.-inzalr. tens cen jedcr; zodai2i g 'han' T'- ter kcA
n ler
i:r?

•
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misren of moest hem vrienden vet-waken. Nam Lij
cnige uitipanning, 't was naar den Amfiel of Rant dat
zig begaf, daar men verfchot van vaartuigcn vindt. Beftonti
Roo! clan pens uit zijn windkolken te rafen, of de ftormviolen
op te ,rammeijen , waar door de waterbaren, flag op flag
fchuimende eikander agter na rollen , den zeeman met ingebondene reven noodzakcnde otu een 4goed heenkomen te zoo ken dan was onze LunoLF in zijn nopjes , en ftapte
't maar enigzints ton lukken , in een fleigerboot, en liet zig
tot pan den mond van de zee vocren, zo om van nabij de
banning en botzing van 't gezwollen zeewater tegens t ftrand,
ais de verandering van lugt en water in die geneldheid, at'
te loeren ; inzonderheid deed hij zulke fpeelreisjes , wanneer
hij in 't zin hadt, iets dergelijks op 't panneel te biengen,
ten einde hij daar een levendigen indruk van zou bekornen ,
of het denkbeeld dat hij 'er van gevormd hadt, kragt bijzetten,
fftj kwain van deze togten ook zo dra niet te huis , of hij
begaf z!g terftond naar zijn fchildervertrek, daar hj voor een
ieder ontoegankelijk was, ten tijd toe dat hi zYn oogmerk in
't brengen van zijne bekomen iienkbeelden tefchilde:en, hadt
bereikt. Met een v.roord, hij wist door zijne onvernioeide
vlijt en nafporing , de menigvuldigc vcranderingen van de
wufte lugt err water elementen, op ene verwondcrlijke met
de natuur overeenkomftige w'f3ze, na te bootzen.
In het jar 1665, lieten Burgemeesieren van Amficidam aan
onzen BAKIIVI'4EN een groot 4uk fchildcren, vol gewoel van
allerlei fchepen en jagten , en bun koopflad in 't veifchiet,
yraar, voor hem 1300 guldens gaven, en nog ene vererinj
daar te boven; dit konsttafereel verftrekte tot een gefcheni:
aan LODEWYK DEN, XIV, Koning van Frankrijk , die 'er zo
groot genoegen in nam , dat hij het in de Louvre, onder ene
verzarneling van de konftigfte fchilderftukken liet plaatzen. Dc
Groalertog van Toskanen, de Koning van Pru!sfen , de Kcal-Vorst van Saxen en verfcheiden' andere Duitfr Pr:nfen,
bon niet alleen :trwl zijne konstwerken gekogt, maar hem zelvr
hi perfoon te ilmjleldanz komen bezocken; (alder dt getal be
Diet
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&tgraafrenis nodig; bij zijnen wiinkoper uitgeproeft, gekogt,
betaald en denzelven verzegeld doen wegleggen., Qok vondt
inen na zijnen dooci een zakje met geld, en daar in zo veal guidens als hij jaren oud was , afgepast voor de genen die latui
naar het graf zouden dragen, nevens een gefchreveiie lijst van
de namen der Konstfchilders, die hij daar toe uit de bende geiozen hadt, met last om hetzeive ter zijner gedagtenis in guile vriendfchap tesverteren.
Zo het mooglijk ware alle de konstflukken die BAK/WIZEN
vervaardigcl heeft, b jeen te verzamelen, en flegts met een
vlugtig oog te :beichouwen; zou men verbaasd moeten ftaart
over 's mans vliit en werkzaamheici , inzonderhcid wanneer
men in aaninerking , neemt, welk een geruim tijdvak hij van
zijne in bezigheid doorgebragte urea, heeft moeten afzonderen, tot het onderwijs in de fchrijfkonst, daar hij wiskoniliga
kronden of bepaalde leidingen toe uitgevonden hadt, en die hij
aan verfcheiden voorname kooplieden kinder= onderwees;
vpeg bier bij , een menigte uitvoerige tekeningen en geasta
platen , die hij aan de wereld heeft medegedeeId; z6 dat men
te regt mag befluiten , dat hij geen uur heeft eaten ontflippen , zonder het aan nuttige werkzaamheid te befledem Dees
brave Schilder overleed den 7 november 1 709, na 78 jaren
bereikt te hebben, en z. iin pourtrait is door A. HOUBRAKEN
in '1 koper gebragt. HOUBRAKEN, Schoiovb. der 1VederL
Schilders , II. D. bl. 2;67244. WAGENAAR Befchr. van "fin=
jledam , VII. Stuk, bl. 80.
BAKHUIZEN (LUDOLF), Xonstfchilder,, een kleinzoori
te Ai n yteldam den 29 augustus
van den ,vorigen, een
Koopman op Duitsland dan
vader een voo
zijnde
vermits de dooctdezen in 1'731 wegrukte, hieldt zijue moedct
bet komptoir aan voor LUDOLF, dat hij ook in 1752 aanvaarTide, doch niet met het grootile genoegen, doordien hij S=eri
onverzettelijke get eigthcid tot den krijgsdienst gevoelde daar zi;
ne moeder even flerk tegen was , buiten vxr will 1-2V eg!k;',
C
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niet ktmirende befluiten aan zijn lust voldcening te geven,
N het oinptoir nog al bleef waarnemen.
Intusfen ontvonkte in hem` Libor het lezen van 11OUBRAKEN'S
Schouwburg , de lust tot de fchilderkonst; te meer wijl hem
'daar uit Week, dat zijn grOOtvader ook reeds de jongelingfchap ontwasfen was, alvorens hij zig daar Ine't -de borst op
halt roegelegd. Hij 'begost this den tijd tot zijne uitfpanning
beflemd, met alien ijver aan deze edele wetenfchap toe te wijden, beg6vende zig onder 't-beilier van den wane= Pourtraitichilder JAN MAURITS QUINKIJARI) , die toen naast zijn deirr
woonde , en hem in de tekenkonst onderwees ; het welk zijnen lust en ijver zodanig aanvuurde, dat bij met het begin
van738 , , toen 21 jaren bereikt hebbende , der koopmanfchap
vaarwel zeide, en zig onder de leiding van zijnen bekwamen
meester, geheel en al der konst toewijdde, bij wren zig
20 lang in 't tekenen en fchilderen oeffende, tot dat hij bed
kwaam iierdt gekeurd om zig zelven te kunnen voorthelpen.
Zijne zugt tot den krijgsdienst die gants niet uitgedoofd way,
beflierde zijne genegentheid meestal, tot 't fchilderen van paarden en allerlei foort van oorlogstuig; ten einde nu bier toe
ene nodige kundigheid te verkrijgen , deedt hij ene'reize naar
de legers, die in 1743 aan den ldijn en Maijn gekampeert
flonclen, en om bier zijn oogmerk ten vollen te bereiken,
nam hij dienst als volontair, waar door hij gelegenheid kreeg
alles van nabij te befchouwen, en of te tekenen Teat hem
/mar eenigzints van dienst konde zijn, zig zeet geduldig de,
vermoeijerisfen getroostende, die onaffcheidelijk het krijgsleven verzellen; ook toonde hij bij een voorvallenden veldflag, dat het hem. aan Been moed noch dapperheid ontbrak,
hebbende hier van ook een volledig getuigfchrift van de gebiedende legerhoofden bekomen. In 1746 en 1747, zette hij
zijne konst met ijver naar zijne gernaakte tekeningen voort;
en zijn voornemen was, om den veldtogt van 1 . 748 te gaan bijwonen , toen hij daar in door de onverwagte tekening der
J. v. GooL, Nieuwe, Schouri,,
kenfe vrede veihinderd wierdt.
BAK.
bl. :766
der .AL1. *:12:1ders. 11.
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AKKER (ADRIAAN) , Schout der fl'ad baitedde dit ambt . in x60, een tijditip waar in de getho6deren
door , Velerlei Ontroerende omitandigheden, ligtelijk , tot hèt
pitoe' fFenen van buitenfporigheden overfloegem Te Roiter441was natiw'lijkS een verbazend oprOer geffild, of men 2tig 'een
diergelijk birinën Haarlem om een bijna hiets bet.ekenind
voorval op het hevigife uitbarften, dat egter door c16 frou'w6
der gewalpende burgerij in zijne beginzelen geftuit werdt. Dé
Regering aldaar hadt namelijk ter voorkoming van brand, het
xoken Van tabak op ftraten, wagens en fchuiten, , en op
vaarlijice plaatzen b:nnen's huis; verboden; op ene bb'eteVazi
as guldens voor elk die 'er op betrapt werdt. , Het geraecti
fpotte met dit bevel ; n overtrad hetzelve 1iji ieder oidn4
t1i1“ De Schout die zig ambtshalve verpligt raende, de gexnaakte keur te doen gehoorzamen; tastte op den 23 oftobet
enen jongeling op de firaat a.an, en vorderde van hem de
boete ; de knaap weigeragtig 'of onthagtig zijnde oin te betalen,
trok Schout BARKER hem den rok nit; het gernene Volk dit
iiende, hieldt zulks voor een zware belediging; looptdcii
Schout na, en dwingt hem den rok te rug te geven; dad flier
tnede niet te vrede, begeerde men ook'de boeten die enigen
reeds beta' ald hadden, te rug. Ook beef het hier nog niet
bij; wa nt als het woeste grauw eens aan 't hollen heeft
jnen veel werk om het te doen bedaren. 'Men fprak van des
Schouts huis te willen plunderen; ook werden 'er de gla2en ingefmeten,'on ander geweld gepleegd; en terwij1 Men
met dit voorfpel van plundering doende was,- waren 'er
zig bezig hielden; een lijst van regenten op te ftellen, die
men verzekerde dat het zelvde lot louden ondergaan. Thang
dagt men ook het gunftige ogenblik aanwezig te zijn, om de
zoutpagt en andere lasten af te krijgen; doch do fthutterij bij
tijds in de wapenen gebragt, pltaatfle zig voor de huizen , die
t grootfte geva' ar liepen, en ftuitte den Ogtand. Den 25
's morgens bij tijds, kwam 'er een regiment voetvolk, boneyens enige ruiterij in de ftad, 't welk zo veel fchrik ender
;
't 'grauw te wege bragt, dat nieman4 gipw; durfcie
met
C4
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twee der oproerigen middelerwiji gegtepen zijnde, warden filet
geesfeling geftraft; twaalf anderen die gevlugt waren, openlijk ingedaagd, en bier mede ,was de zaak afgelopen. –
Eurap. Merkur. van r69o.- oEtab.--decemb. bl.
151-157.
XVI. D. bi. 129.
WAQ. Vad.
BAKKER (ADRIAAN) KonstfChilder, geboren te Anfleldam , was een broeders zoOn van JAKOB BAKKER hij muntte
inzonderheid uit, in het fchildereti van grote hiftorie-ftilkken
en pourtraitten. Onder zijrie voorname konstwerken wordt ge, het .Ittk op 't ftadhuis van finVI-eldAm geplaatst, tegen het
wulfzel. boven den ingang van de pleitkamer, verbeeldende
bet laatite oirdeel ; waar iii zig konitig , ,getekende naakte'n
doen zien , waar in hij meer als in zijn wijze van fchilderen
geprezen wordt. Hij is geftorven te Amileldam in 1686.
ITOUBRAKEN Schouwb. der Ned. Schilders. III. D. bl. 186.
BAKKER (JAKOB), Konstfchilder , geboren te Harlingen
in 16o9, was de oom van ADRIAAN, en een meester in 't
fchilderen van hiftorien en pourtraitten , welke laatften hij konftig met een goede gelijkenis en vaardig opmaakte; ja 't
bijna niet te geloven, 't gene van zijne uitftekende vaardigheld in 't kfchilderen, verhaald wordt; namentlijk : dat hij ene
vrouwe . van -Haarlem gekomen om uitgefchilderd te worden,
met kraag, klederen, twee handen levensgrootte , ruim halverwegen en wel gefchilderd , op enen dag voltooide, en zij met
het Auk voor den avond naar Haarlem vertrok. Ook bezat hij
ene uititckende wijze van tekenen ; zijne Akademie-beelden
heeft hij, inzonderheid de vrouwtjes zo konftig op blauw pa.pier met zwart en wit krijt getekend, dat hij daar door de
kroon van alle zijne tijdgenoten heeft weggedragen. Hij is te
Anil-6.1d= den '27 augustus 1651 geftorven, 42 jaren oud zijnHOUBRAKEN, Schouwb. I. D. bl. 336.
de.
BAKKER (JAN DE), een der eerfte belijders en verkondi,
gers der lere van LUTHER, in de Nederlanden, hadt, in weerwit van hem zelven., en alleen op fterk aanhouden van zij.
nen vader, den geestelijken ftaat aanzenomen... Zedert
• 1:11
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hii , Priester te Woerdeiz. Getuige van de gruwelen , welke de
ongehuwde ftaat der Kerkelijken voortbragt, en zeive , daarenboven , niet ongenegen tot het gezellige levcn, hadt hij ene
vrouw getrouwd. Hem mishaagden , wijders, vele leerftellin.
ken der roomfe Kerke, omtrent welke hij van oirdeel Was,
dat het gros der Christenen nader diende onderrigt te worden.
Van hier zijne.koenheid in het wederfpreken van mes nfelijke infiellingen. 't; Ken en ander, deedt hem , bij de Geloofsonderzoekeren, eerlang' in 't oog lopen. 't Gevolg was, dat hij
in 's Gravenhage in hegtenis geraakte. Ire zijn verhoor voor
zijne Regters , vielen verfcheiden redewisfelingen voor. Hij
verklaarde, niets te willen vastftellen , dan 't geen in de H.
Schrifture was uitgedrukt, in , zulk een verftand als de H.
Geest , door wiens ingeving dezelve gefchreven was., die wiide verftaan hebben; tot welkers uitlegginge men gecne andere
woorden , dan die der Schrifture zelve nodig hadt. Den.
Christenen beweerde hij, ftondt het niet viii, door geweld
iemand tot het geloof te dwingen. Men moest de menrchen
dwingen in te gaan , gelijk als GOD dwingt en gebiedt te
gen, niet met gevangenisfen , flagen of vuur, maar met weldadigheid en infcherping van 't Gbdlijk wooed, met wel te
leven en te leren. Hij beklaagde zig dat de hoererij, ()slider
de Pi-festers dagelijks geplecgd, gebiegt en vergeven wierdt.
Hii bakende het geweld, welk hij op zig zelven halt i-,,,eoeffend , om zig van vrouwen te onthouden, loch de drift der
nature niet hebben kunnen overwinnen ; om alien aanf:oot, zo veel rnooglijk , te vermijden , was hij daarom heimelijk en zonder getuigen getrouwd. Ondanks 's mans bondige
redenen, wierdt JAN DE BAKKLR ten vac verwezen. Zi.jrt
vader bezogt en verfterkte hem in de gevangenisie : zift wei
genzoed , dus fprak hij hem aan, iralr vonrt in 't goetie. Naar
voorbeeld van ABRAHAM , ben ik bereid, gniji:en z„.?er Neves zoos,
die gnij nooit gni:daan Left , Gode op te (Prem. Op den dag,
't was den is feptember , als het doodvonnis aan hem zou
volvoerd worden, ontwijdde men hem vooraf op cue 'loge
flellIadje: teen outing men hem met eta kort gees kle0(3,,
o7
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en zette hem een 2otskap op het hoofd.. In 't voori)ijaaan with
de gevangenisfe naar de ftrafplaats riep hij de genen welke,
om het geloof; aldaar zaten opgeflOten; enige hartarkende
en vertroostende woorden toe. Met een vrolijk gejuich
handgeklap; wierden deze beantwoord. Men bondt hem aan
ten paal, worgde hem, en verbrandde voorts zijn lighaam tot
asfche. Dus deerlijk een uiteinde hadt JAN DE BAKKER , in den
buderdom van weinig ,meer dan.26:jaren.- Zints de prediking
gran LUTHER, was, hij in Holland de eerfle martelaar. G. GNAPH/Er, Hifioria de Martifrio. J. PISTORII a Woods%
der .Reform.
z6 en 95,
BRAT ,
BAKKER (KOliNtLIS ADRIAANSZOON) , beldeedde
In i75 hat ambt van 'Penflonari - te Zierikzee , in welke waardigheid hij een der Afgevaa:rdigden was tot de vredehandeling
Hifi. VII. D. bl. 29.
te Breda. - WAG. ,
BAKKER (MEEUWES MEINDERTSZ0011/4 ), een gebote!,1 burger van Ainfleldain, verdient als de uitvinder van een
allemuttigst werktuig, ene plaats in deze Elographie te bekle-den; hij vondt namelijk in het begin van 169o, de Kameeleit
of SchipEgters uit, door middel van welken , de zwaarfte oor;
logrchepen van go en ioo itukken, zonder hinder over 't
rampus en 'andere andiepten in de _Zulderzee, van Anilieldam
af naar de Viieter toe warden geligt. WAGEN.i Beichr.
Van Amfteldam, VI. St. bl. 177:
BAKKEREEL (GUILIAM en GILLIS) Konstfchliciers
geboortig van Antwerpen, leefden omtrent in 't midden der
vorige eeuw ; het waren twee broeders gelijk in naam , mar
gants verfchillende van aart , geneigtheid en verkiezing hunner
konsthandeling; want de ene was een ldndichapfchilder, de
ander hadt zig tot het fchilderen van grote beeldeii bepaalt.
Daar is geen geflagt bekend, waar onder d konst zo vele
jaren agter een heeft geblo6it, als het geflagt der BAKKEREELEN. Van ouds hOr . , beefter altijd een of twee to Ronzen
gewoond ; en de lwfte was aldaar niet geitorven , of 'et
trok ftraks weder een Stuk of twee van Antwerpen naar toe,
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dat bij 'el: in
bin de Outs te vullen. SANDRART verhaalt:
zijn 'even zeven of agt van gekend iieeft, die vcel geld
„ door hun konst wonnen, maar ook alles weer in vroli;1-,11,Yid.
HOUBRAKEN, SChOUIVb. I. D. bl. 218.
„ verteerden. "
BALCK (DOMINIKUS), Profesfor in de regtsgelecr,ilield
Franeker , wierdt geboren te Leeuwarden den 12 apiil 1604;
hij was de zoon van JOHANNES BALCK Med. Doktor , en van
SOPHIA VIGLIUs ene dogter van KORNELIS VIGLIus, Advokaat
voor 't Hof van Friesland en Secretaris van Ferwerderac'eel. Zijn
enigfte broeder Jou. BALCK , was insgelijks Advokaat voor
gemelden Hove en ReEtor der latijnfe fcholen to Leeuwarden;
een man van grote geleerdheid, die bij zijn afflerven op den
20 feptember 1752, een uitmuntende Bibliotheek heeft nagelaten. Dominucus verloor zijn vader zes jaren oud zijncl,e,
volvoerde zijn letteloeffeningen in zijn geboorteflad , en
wierdt in december 1700 naar 't Hogefchool te Pra,neker ge:zonden, alwaar hij zig in de latijnfe en griekfe letterkunde
oeAnde, onder het beftier van WILLEM COETIER en L.:;1,111.
BO8 , de wijsbegeerte hoorde hij bij RUARD. ANDALA, en onderwijs in de godgeleerdheid genoot hij van den groten CAMVITRINGA ; waar na hij de regten beoeffende, onder op.
zigt van de kundige meesters ZACHAR. HUBER en ANT. Scour,.
TING; gaande vervolgens naar Leijden, om ook de lesion van
Jon. VOET en- GER. NOODT in die wetenfchap te horen. In
't jaar 1706 naar Friesland te rug gelieerd, wierdt hij op
den 17 feptember to Franeker tot Doktor in beide de rcgten
gepromoveerd, en begaf zig toen naar _Ueuwarclen , om voor
het Hof van Friesland de praktijk te oeffenen. Ruins twee
jaren later, namelijk den 29 maart 1709, wierdt hij te Franeker als buitengewoon Hoogleraar in de regten beroepen; in
welken post hij verbleef tot den 4 november 1712, wanneer
hij door 't vertrek van Profesfor SCHULTING naar Leijden, in
diens plaatze tot gewoon Hoogleraar wercit bevorderd, in
welke waardigheid hij op don 13 november 1713, door cue
te

p14-Vjge r 'doveciin,7
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ten tijdvak van ruin.' 36 jaren met alle getrouwheid en ijviit
heeft waargenomen ; met het verklaren der, kiituten en Pandekten , hebbende door zijn onderwijs vele beki,vame Mannen
Voor den itaat en pleitzaal ,gevorm Hi ,tied den i 7 meij
175o, en zijn ambtgenoot CHRIST. HENDRIK TROTZ , zedert
Profesfor te Utrecht; heeft -zijne mageda,gtenis -door eel pleg=
tige lijkoratie gevierd , welke door den. druk wereldkundig is
gemaakt. Onze Profesfor. trouwde den It maart 1715, met
ANNA LATANe ) -dogter van PIETER LATADre , Hoogleraar in
de genees- en kruidkunde te Franeker, en MARGRIET GEE1.
TRUID STEINDAM ene dogter van den Profesfor in de theolo,
gie ABRAHAM STEINDAMs Zijne vrouw ftierf 16 dagen voor
hem; na lange ja,ren een zukkelend leven doorgeworfteld to
hebben; drie kinderen hadt hij 'bij haar verwekt, waar van
het ene vroegtijdig overleed, en hij de blade finerte hadt de
beide anderen te verliezen, toen zij hunne fludien 'ladder"
voltrokkeri; en alle redenen gaven te hopen, dat zij in 't 'even gebleven , de loffelijke voetftappen van hunnea vader in het yak der reg:sgeleerdheid ; zouden hebben nage-,
wandelt. Gedagtig het goede dat hij aan Frieslands Hogefehool
hadt genoten , befprak onze Profesfor aan derzelver Bibliotheek, 300 guldens tot aankoop van boeken. Hij heeft geenefchriften in druk nagelaten, dan alleen drie Dispuiten , en
Oratio inauguralis , de origine atque utilitate fitlionuna Yuris , apud Ronzazzos. Franeq. 1714. fol. VRIEMOZT j Ahem:
Fr if. p. 758. jeqq.
BALCK (EVERHARD), Hoogleraar in de regtsgeleerdheid te Harderwijk , is geboren te Deventer in 1590. Na de
gewone lettercefleningen der jeugd doorgeworfteld to hebben , bepaalde hij zig inzonderheid tot de beoeffening der
regtsgeleerdheid , ten welken eind'e om daar in kundig to
warden, hij verfcheidene Hogeicholen bozogt, en de lesfea
der voornaamfte Mannen in die wetenfehap bedreven, boor,:
de; de laatfle, en die hij tot den eindpaal van zijnen loop
raitgekozen halt, was Bourgcs ; bier verkreeg hij de doktorale
v;
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x0aardigheid, en wierdt 'er wel dra tot Hoogicraar in de reg.
ten aangefteld„ : -Crelken post hij met eel roem waarnam tot het
jaa-r 7:6:3,5,* toen de bezolgers van bet Harderwifker Flogechor,1
hem in dien zelvden post aan hun pas ontlokere Akademie bcriep- en ;
aanvaarde die met gcnoegen , kweet 'er zig met
atle vereiste ijver eniii.erk-Zaamheid van, en beantwoordde
komen aan het vertr6fiwen van zijne MECENATEN. Dail de
arbeT-dzame taak aan zijne be-dining verknOgt al te flaafagtig
nitoeftenende , zonder' zig genoegzaam enige uitfpanning
gunne' n , was- Oirzaak dat zijne gezondheid 'er grotelijks bij
leed, en hij door een bederf n zijne vogten wierdt,aangetast,
'mar van hij hoopte te zullen sherftellen, -met zijn geboorteiugt te Deventer te gaan - ademen , voor welke ,plaats hij behal,
yen dat nog een betrekking hadt, cioordien 'er zijne
mdeder woonde. Loch dit ingebeeld hulpmiddel was kragte,
locys, zijn kwaal vererg,erde, ei hij flied in de armen van zij..
ne bedrukte moeder, den 2 maart 1628 nauwlijks 8 jaren
bereikt hebbencle: Zijn vroegtijdige dood was een treffenci
v6rlies voor de aankweekende geleerdheid van dien tijd, want
EVERHARD BALCK was cen doorkundig mensch; hij paarde bij
een gelukkig geheir,en, cen fijn en fchrander oirdeel, en ene
diepdenkende kunde in vele wetenichappen, inzonderheid in
de i'gtsgeleerdheid, waar op hij zig voornaamlijk hadt toege.
H. HEYENDAAt. ett legtsgeleerde, aan hem bevriend,
heett een uitmuntend' vers in het rederduits -op zijnen dood
ge:digt, doch te lang am hier te kinmen plaatzen. 'Onze Profesior beeft enige latijnfe werkeDin druk uitgegeven, de ear
aan zijne nagedagtenis dden , en waar van geen het minst guer:
agtile is : Eletiorum -Civilis Libr. II. in quibus varia
, Ef? quwstiones , noviter explicantur, deciduntur, tractantur. Iihrdei•oqci , -162S. in 1,2 °. JACOBUS ZEVECOfrIUS
oorheen Augustiner Monnik te Gent, doch toen ter tijd
Jloogleraar in de gefchiedenisfen en welfprekendheid te Hardenidik , heeft- dit werk • door enige latijnfe- digtregels Vereeu,
wigs, die men in zijne uitgegevere' Foeniata vinct, en- ook.
zijn te lezen bij PAQuar, Mem. litter. Torn. XVIII. p. 435 &C.,
VAL.
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p. 673. FOITENS, Bibl. Belg. p. 629. WITTE, Diarium
kiograph. ad 4727i4 162S. C. SARI, Onam. titer. P. IV. pag. 32$4.
BALBIAN (JOSSE VAN), Med., Doktor, , is omitreeks 1564
to Aalst in Flaanderen geboren. Hij kreeg fmaak voor de ge,
meeskonst, leide zig op de beoeffening van die wetenfchap toe,
en Wier& to Padua tot Doktor daar in bevorderd de beroer,
ten die zijn vaderland ontrusttenv en de vrees voor de gedugto
'yierfchaar dedtn hem g t wive verlaten, en el.
ciers ene veilige w`.jkplaats zoeken, daar hij zonder fchroom belijdenis van den gereformeerden godsdienst konde doen, wel.
en .hij grotelijks toegedaan was. In. 1597 begaf hij zig met
'er woon naar Gouda, daar hij in -i6I6 ,is geftorven,-zo als
uit het volgende graffchrift, 't Welk men ontrnoet in de
grote kerk van die itad, en waar nit fchijnt teblijkev, dad hij
vrouw en hinderer heeft gehadt: Siizgulos dies, fingulas vita

, ejus7
plea. JUSTI A BALBIAN, Flandri Alostan
que hayeduvia fepulchrum. The heti, egg laot,4e , tucras. Obiit aim°
II4DCXVI. • JOSSE BALBIAN heeft verfcheidene- wellies in 't latijn , gefchreven en doen drukken , -waar van verre wpg
incest= over den Stec's-der Wijzen en het gouthisa.ken handelen,
en die hoe' ongerijind .00k van inhoud-, nogthans NY de begunfligers en beoeffenaars van die ingebeeldq konst, grotelijks ge:2cht worden. p. 497. VAL.
ANDR. Bibl. Belg. p.' 598. ,FDPPENS, 134 Belg. p. 7 8 3* TX.141ARETIS, Collet. MOM= p: 23g.
BALBIAN (KORNELIS VAN) , Med. Doktor, wierdt in de
rrovintie van Flaanderen geboren , en waarfchijnlijk nit de
zelvde Clad en het zelvde geflagt herkomftig als JOSSE. Hi) gaf
zig "ook even als deze aan de beoeffening der Genees- en Scheijkunde' over, en bragt een gedeelte van zijn, leven in Italie
1 9door, daar hij uitgaf: Il fpecchie della Chimia. &ma 1629.12
*--..■■•• VAL. ANDR. Bibl. Belg. p. 143. FORTENS s Rib). Belk
p. 194.
BAL.

BALDETUK.BALDEUS . BALDUINUS.
BALDERIK , Bisfchop van Utreciff, loon van LontwYx
4EN X. Graav van Klee en broeder van Graav BALDEWYN
volgie op Bisfchop RADBODUS in 917, en voerde vele uitmuntende daden uit. Hij verdreef de Deenen, maakte de -vesting
van Utrecit grater, en vernieuwde de doinke* van St. Marteit
ongemeen pragtig. 1--q was een man van diepzinnige
ender wiens tugt en opzigt de kin1ers van Keizer HENDRIK DEN I, te weten OTTO, HENDRIK en BRUNQ onderwezen en opgevoed zijn. In 966 trok hij Haar Italie om
OTTO DEN I. te bezoeken, en verkreeg van hem de vrijheid,
om gouden en zilveren munt te flap, 415-mede d bevestiging
aver de Kerk to Thiel in Gelderland. De bisfchoppeNke waarcligheid een tijdvak van 59 jaren bekleed hebbende flied hij
BEKA f HEDA
9p clen_.s7 december 97 7.
Uitr. CUM
HEDAM, p. 75. Batay. Sacra, I. D. bl. 613.
Votis BUCHELII;

f,

BALDEUS (PHILIPPUS), eerst Predikant op reijlon , in
dienst van de Nederlandfe Oostindife Maatichappij, en naderhand in het vaderland te rug gekeerd te Geerrliet , gaf in 't jaar
2672 nit, ene befchrijving van 't eiland Ceijion , Malabar ert
de kust van Kormandel ; 't welk . gevoegd bij de werken win
J. DPP, J. NIEUWHOF en A. MONTANUS , ene befchrijving
van de meeste Oostindife gewesten, benevens die van &friar,
en Palestina oplevert , gedrukt te Amfteldam gedurende het
tijdvak van de jaren 1670-16-83, in XII delen in folio, met
vele fraaije prenten verfiert.
BALDUIXUS, Bisfchop van Utrecht, was de opvolger van
FOLICMARUS. De vermaarde JAN VELDENAAR zegt in zijnen

fasciculus temporum van hem : jt WEI§cen gforioefig man Wu
grater beuchben / cube Doedigeboren/ Want grebe amour bie
XII grebe ban rime bie WO cern ban firm entre ina, fiju furter
teen I. robe biffcbcp baftqictiO 1334 ;ijn cuboein. Naar het gods*
ienftig gebruik van die tijden, was volgens het eenparig getuigenis, BALDUINUS een man van bijzondere optilerkzaamheidi,
yonder valsheid of bedrog. Hij overleed 'in me .) 994, nagnceoigi

BALDUINUSW It BALDUINUg . (FRANCISCUS)
geen voile vier jaren den bisfchoppetijken zetel te hebben
413.M
HED4, Hrft.
Feten.
CUM 710tiS BUbHELII;
H1D.A.A1,, p. • 94A
BALDUINUS DE H, Bisfchop van Utrecht, wierdt in 1178,
met eenparigheid van itemmen, - ais de dpvolger van GODE-,
WA ART tot die waardigheid verheven. Hij was 'een Hollander
y am geboorte, zijnde ,een broeder van FLORIS DEN III, Graav
Van Holland , OTTO Graav van Bentheim en DIEDERIK , Domroost van Utrecht. -Zijn. roem btiftdnd in' de zagtmoedigheid
en kuisheld, die NM ttiegerchreVen -Wordt .; ' hij was zeer ftreng
tegen rovers; , ittaatrthenders- en rebellen, ' die hij fcherp vervoigcle, en all.erwegen . uit zijn Bisdoin verdreef; ook voeide
bij ()rib g, tegtfi GERARD en OTTO Graven van Gelder , ter oirsake van de Vekiwe.- Iii flied den I april 1196 aan ene on.
dat hij het Bisdom 18 ' jaren beftierd hadt,
verwagte
Ut fupra. p. 177-183.
BALDUINUS (BENEDIKTUS), de zoon van een Schoen'maker, die in zijn jeugd insgelijks het zelvde handwerk beef;
gedaan , en Omtre.,nt jaar moo leefde, begaf zig later tot
e beoeffenirtg der, Q-Odgeleerdheid en philologie. Zijn vroeg:
Ile levensftand ge. Aenkt 1.11:1 , in een door_hem uitgegeven boek,
je, getijteld:. Cakeus antiquus midflicuis.Paris 1615., 8vo;
Van welk werkie men berigt vindt . bij FABRICIUS i(1 BibliograXVIII. §.
p; 573, , 574.
tWa antiquaria,
SA.,u4
Onom. liter. Pars IV. p. 114.
BALDUINUS (FRANCISCUS), Hoogleraar in de regtsge.
leerdheid. Onder alle 'de Voornarne Maiinen, die Uri) onze
lezers doen kennen, zal men 'er zeldzaam a mooglijk geen
een aantreffen, dig op 's werelds fchouwburg meer wisfelingen
sheeft ondergaan, dan deze. Als Regtsgeleerde zal Men. hem
,nimmer- van het pa d der deugd. zien afdivalen ; dan hoe groots,,
Joe verheven hij , 00k in dit yak der wetenfchappen uitblonk,
zo veel te lager zonk-hij ten aa.nzien van ene.gep4te itand.
vastigheid in bet belangrijke ituk van den godsdiense, en bragt
.daar door zijn Odelijk karakter in Fen geringe minachting4
to
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te meer, daar geenzints zijn verftand, maar alien tijdelijk belang, hem tot die wuftheid fcheen over te halm
BALDUINUS wierdt op den eerflen dag des jaars isto geboren te Arras , in 't grgavfchap Artois , 't welk voorlieen medi
tot de ATcderlanden behcorde, uit cen aanzienliik geflagt; bekledende zijn vader ANTHONY BALDUINUS (BAUDOUIN) , aldaar he4i
ambt van Fiskaal ; zijne moeder ITENDRIKA JOHANNA , was afkomftig uit het vermaarde geflagt der FOEESTEN. De jonge BALDUINUS
nauwlijks 16 jaren oud, werdt naar Leuven gezonden, alwaar
zig beijverde orn de meeste wetenfchappen, inzonderheid
de regtsgeleerdheid, onder het opzigt der voornaamike Hoag,
jeraren grondig te beoeffenen. Hoedanig hij hier in flaagde,
bleek taco hij reeds in 1542 in 't licht gaf: Leges yujiiniani
de re Rustica , met aann-..erkingen, die hij twee jaren te voren
te Parijs hadt bearbeid. BALDUINUS trok in 1543 ten twedenmale naar die gad. Hij drong zig bier in de gunst en vriend,
fchap van L. BA1F , KAREL DU MOULIN en CUJACIUS , en tan
zijn intiek bij DU MOULIN. Aldaar betoonde hij reeds enigen af.
keer voor den roomfen godsdienst, en ha duurde niet lang, of
hij gaf daar open4lijk blijken van; want nog in dat zclvdc jaar
9ndernam hij ene reize naar Gene', en leide aldaar belijclenis
van de leer van CALVYN af. In r545, kwa:n hij over Straats--kurg , na aldaar een mondgefprek met MARTINUS BUCERUS ge,
bouden _te hebben, te Parijs te rug, begevende zig aldaar we
der tot de roomfe Kerk. Ook nodigde hij door een Program
onder den tijtel: Prcefata de y-ure aril, de StudenteR
ter aanhoring van zijne voorlezingen , en bragt in 1546, de
fchone verhandelingen over de Inflituten van JUSTINIAAN te
voorfchijn. Zijne wufte onberadenheid, dreef hem ten twedenmale naar Geneve, en wel tot CALVYN, die hem met alle
, heid en de toegenegenheid enes vaders ontving, gunnende hem
21:in huis en tale', doordien hij voorgaf zijne leerflellingen op
/lie= te willen omhelzen. Hier door ontging hem het ainbn
van Hoogleraar te Grenoble, dat hem toegedagt was. .f-Tij keervervolgens te rug naar Parijs , verborg zijne herhaalde ver.
de vervolgens
2ndering van godsdienst, en begaf zig met ongemene vlijt tot
D
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bet Warn en ichrliVen. In 1548 , deedt hij zijne Connentarien
eyqr a9 yoornaamfte Yufliniaanfe Novellen, ;e L012 dru1ken.
.41 zelvde jaar leide FRANCISCUS DuARENUS zijn profesfoTat to b'ourges nedcr, om het ambt van Advokaat te Parijs
cc p,anvaarden; deze ecn goed vriend van hem zijnde, wist
411 qe Regering van Bourges te bewerken , dat BALDUINUS
?line pats werdt aangeileld. Dan do vriendfchap tusfen deze
Cwpe grpte Mannen, duurde niet lang, rnaar verwisfelde wet
bast n even onverzoenlijken haat; want EGUINARIPS BARA de
fiml?npot van BALDtrauS, met wien DUARENUS zig niet had
nnen veraragen, en inzonderheid om die reden Bourges hadt
verlaten, kwam in het jaar 1550 te flerven, DUARENUS wist
zig door zijne vrienden dien post te verzorgen, met ecn aanzionlijko wodde: , verre die van 13Ampumus te boven gaancie;
4it gaf aanleiding niet alIeen tot onaangenaamheden , maar
vc,roirzaakto zelvs zodanig verregaande twist, dat de Studenten
partij kozen, en het tot dadelijkheden overfloeg. De Regering
Van Bourges fcheen, door fcherpe verwijtingen, BALDUINUS als
den bewerker her van te befchouwen. Wat hier ook van
ma& zijn, zeker is het, dat hem het verblijf te Bourges ondraaglijk werdt, en hij zonder iemand vaarwel to zeggen; in
1 555 van daar vertrok. Gedurende deze twisten, trad hij in
"t huwelijk, met 'CATARINA BITON, weduwe van PHILIIVUS LABus, een agter-kleinzoon van den geleerden Jefuit van dien
zelvden naam; hier verwekte hij maar ene dogter bij, welke
te Heidelberg geboren, en tweemalen gehuwd is geweest.
Hij begaf zig naar Geneve, en nam zijn toevlugt weder tot
'CALVYN,. die geen reden hadt om hem vriendelijk te ontvangen ; hi) wrist egter op nieuw zijne genegenteid te winnen,
met zig ten derdenmale in 't epenbaar tot de Hervormden te
begeven. Van Geneve trok hij naar Tubingen, ter verkrijging
van den post als Hoogeraar,, die door KAREL DU MOULIN aldaar
zedert enigen tijd bekleed was; dan de onophoudelijke klagten
zijner mededingers, ja zelvs naderhand die van zijne ambtgonoten, hoofdzaaklijk beftaando, dat hij zijne . regtsgeleerde lesfern met te veel theologie vea=gde , mankteli zo, 146 gerugt
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ten zijnen nadele, dat hij genoodzaakt wierdt ten einde onaangenaamheden te ontgaan, van die bediening
afftand te doen, fchoon de Hertog van Witrtentherg die he:n
unflg was
w‘i q en ziine verdienflen 1,ende, hem gaarne wilde behOLICTC11 ; doch BALDUINUS onbaigzaam, wilde na geen voorfiagen van bemiddcling, luiteren. Op raad van CALVYN nam
hij toen op zeer voordelige voorwaarden, bet ambt van Hoogleraar op het dooriugtig fchoot van Straatsburg aan; dit Gijni
naliitni in 1566 tot ene Hofchool bevorderd, deedt hij aldaar
een openbare redevoering over de Burgerlijke Rcgten, en liet
dezelve in druk uitgaan; geen geringe trekken bragt . hij daar
Ia te berde, tegcns DUARENUS , hem affshilderende als den
fchijrleiligflen aller ilervelingen, die de jeugd door ondeugen2e leerftellingen tragae te verleiden, om die reden de
Duitfers aanradende, hunne kinderen Diet naar F(ankrijk to
zerden. Dan DUARENUS bleef hem Diets fchuldig , want
twee brieven die hij in druk uitgaf, den even aan CALVYN en
den ander aan F. HOTTMANNUS gerigt, waren met de gevoeligile uitdrukkingen vervuld, ja van den laatften zou men gebruik hebben kunnen maken, om een naanuegister van fcheld.
woorden famen te Doch BALDUINUS gal geen kamp;
in 1556, liet hij te Straatsburg een zogenaamd C'hristelijk antwoord
drukken , waar in hi) nog fterker fchold en raasde, dan DUA.,
1ENUS gedaan hadt. In dat zelvde jaar wierdt HOTTATAN zijn
ambtgenoot, welke , tot dien tijd toe to Laufanne , de fraaije ietteren onderwezen hadt. BALDUINUS hadt veel tot die beroeping
toegebragt ; doch het gevolg beantwoordde in geenen dele
aan de verwagting die hij 'or zig van hadt voorgefleld; want
HOTTMAN werdt voor hem een twede DUARENUS, dat is
volflagen vijand; en om den eerften wraak te verfchaffen, nam
de twede alle mooglijke middelen te baat, om hem te kwellen. Bij dit verdriet, kwam nog een ongemene duurte van.
levensmiddelen te Straatsburg; 't welk alles farnengenomen,
BALDUINUS deedt befluiten, een ander verblijf te zoeken ; en
hier toe deedt zig gemakkelijk ene gelegenheid op. De Keur.
paltfife Kanfelier MINKwis en nog twee voorname Hofraden,
D2
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7areii zijne vrienden; deze hadden hem reeds in den aanyang
1556 geraden voor zijn ambt te Stractsbwrg te bedan.
ken, en earl dergelijk op het Hogeichool te Heidelberg te aanvkatden, waar toe zij zig flerk maakten hem zulks te bezQrgen
zo zeer . hij in den beginne daar over weiffelde, , zo min zwarightid vondt hij 'er nu in om het aan te nemen ; hij trok dart
it I 5 7 derwaarts , wierdt van Gereforincerd een Lutherann-,
bragt zijne ledige uren met fchrijven door , en ledde vergt.
noe3d, went genoegen trapswijze vetmeerderde, door de komst
213'ner huisvrouw, die hij in E.ankrijk hadt agtergelaten ,
door de verkrijging van zijne bibliotheek, waar van hem 't
bitilk tOt hier toe geweigerd was ; voeg hier nog bij , de ear.
die hij genoot, van in dat zeivde jaar de vergadering te Frank,.
bij tet wonen, welke door middet van den Keurvorst van
OTTO FIENDRIIC-, was hewerkt, ten einde door de
Fkleetkomst van enige Duitfe Varften, een einde aan den langdurigen twist te maken , tusfen de huizen van .Hesfen en Nas,
fet, over de Katzenefl'eboogfe erfopyolging, door zijn' cirdeel.
hundige raadgevingon, hrai.;t hij veel toe, om dat hatelijke
beflisfen, en tot genoegen van beide partijen ten ein,
ce te brengen, Het was ook op deze vergadering, dat BALMINUS kennis maakte, met den beroemden, en door zijne
fchriften alom bekenden jAco gus OMPHALIUS ; en dat teffens
de grond g
I elegd wierdt van die vertrouwelijke vriendfchap,
welke zedert tusfen hem en den roomfen Geestelijken KASSAN!
DER plaats heeft gevonden , wiens gemeenzame onderhoudin
gen hem een verregaande onverfchilligheid voor de Protes,
tanten inboezemden; waar van egter eigenbelang, naar alle
waarfchijnlijkhaid, het beweegrad was; want op dien tijd hadt
Hertog WILLEM reeds op 't oog, om te Duisburg een Hogefehoot op te rigten, alwaar KASSANDER den post van eerfteu
lioogleraar zoude vervullen, en BALDUINUS ongetwijifeld ook
riiet zoude vergeten warden; doch het gantie werk bled in
de geboorte fteken. Hoe vergenoegd hij nu ook te Heidelberg
gedurende enigen tijd leefde, bewerkte egter zijne onverzade.

iilke r/gt tot verAndering i zonder 'er enige fchijnbare mica
Y9os
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voor te hebben $ dat hem daar alles tot een last
Verblind door fclieinerende vooruitzigten deedt hij zig ii
56r , onder voorwendzel van dringende toodzaaklijk112141.2
naar Frankrijk iiodigen, en zeide de . zekere pleats te
berg vaarwel om aldaar een hoger doeh onzekerder trap van
ter te beklimmem Zijn cerfle bedrijf in Frankrijk kOnignrki,
was al wederom van godsdienst te verwisfelen , en van. pro.
testant weidt hij nu op nieuw roornsgezind ; want hij bfgree,p
wel ; dat anderzints de weg tot fortuin voOt hem zoude geflQ,
ten zijn, In dezen tijd werdt het ontwerp gevornit ) in alle do
Roomfe en Protestzntfe hoof:fen onder een hoed to . brengork;
men wierp de ogen op KASSANDER, 0111 ZUr48 to bewcylcitelligen ;
clan daze die liever een anderen, dan zig zeiven dean Liz
Op den hats gefchoven zag, prees BALDUTIVUS als den bg kwaamften bier toe aan, oak nam 'er de Koning van Navarre pawgen in , en deed BALDUINUS bij zig komen , om na guJnaakte ontwerpen, ene reize door bet Duitfe rijk te 1o.,eu
waar toe de Koning hem mo gouden kroonen fchoot i VoLvziende hem teffens van een onderrigtfchrift, wear naar hi) met
goedvinden van KAssANDER1 den vrede der Kerke MOW zien te
bewerken. Intusfen dat BALDUINUS zig tot cleze rein be,wid
, werdt op bevel van den Kardinaal van Lothar*. e KA.itEL, Hertog van Guife, te Poisf# ene Ker.kyorgadwing
legd, waar 131. zo wel Protestanqe, als Role Godgeleerdcn
genwoord;g waren. BALDUINUS fchoon afwezend, tooncla zig
egter , niet onverfchillig daar omtrent. ".s Mans pc.,gilger,
hadden bijzonder ten. oogmerke , om cle Gereformeerden gecn.
voordeel nit die vergadering te doen trekken Wien bet ben;
al niet mooglijk geweest ware, hen onder elkander verdgd
waken; het gelukte . hem ook die vergadering vrugtkos l te doen
Ccheiden. Bij zijne terugkomst uit Duitsiqnd$ bragt hij twet:
voorflagen van ,vergelijking met zig; doch; om die van geeil
irugt te doen zijn , kwam hij niet cerder„, dan toen de gezegdo
vergadering reeds nit een was , gegaan; want Dietsging_ Imin
minder ter harte, dan die bedoelde-vereniging; doordien tacit
Let zekerheid ejrie1d vindt i dat het ilem Diet s aan. dcn 173
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ontbroken heeft, om den Koning Van Navarre den g,odsdiena
der Hervorinden zo hatelijk-af te,fchilderen , als dien der R007711fen in een gunflig daglicht te:ftellen. Voor deze en andere
gedane dienften, verwagtte hij van de roomfe Vorilen, ja zelvs
van bet Opperho3fd derKerke, grote beloningen, en verbeeldde zig, het geluk reeds agterhaald en gegrepen te hebben. Dart
ook in deze hoop vondt hij zig bedrogen ; want de Bisfchop
van Valence, JAN VAN MONTLUC , die hem voor zijn vertiek
uit Duitsland, de belofte van een zeer voordelig Profesforaat
te Valence gedaart tack-, was -de eerfte dien hij ten enemaleh
van gedagten veraneltrti #ondt. , Na velet andere tegenftribbelingen ondergaan te hebben, moest hij zig ten laatiten gelukkig rekenen, dat KAREL VAN BOURBON, natuurlijke zoon des
Konings, op ene fobere bezolding, aan zijn belluur werdt toevertrouwd. Cook geraakte BALDUINUS in dezen tijd, in een zeer
hevigen twist met CALVIN en S. CRISPYN, waar van zijnit
fchtifte'n de duidelijkite bewijzen opleveren ; dan ook niettegenftaande deze moeilijkheid, begat' hij zig met zijnen leerling
in 1562, naar Italie i . ter bij coning van de Kerkrergadering te
Trente , 't Welk men •ook als het voornaamile oogmerk zijner
reize houdt; doch bier bij vondt hij wederom een verkeerde
rekening, veroirzaakt door dood van den Koning van .Ara.
varre , die in de mand—noirember van dat zeivde jaar overleed aan ene gevaarlijke 'wonde, die hij in -de belegering van
Roman bekomen hadt. -Daar was dus Diets antlers voor BAL.DUINUS op, dan Tangs den naasten weg fpoedig mar Pal ij s te
keren, alwaar hij bij 'zijne- komst, zijne : meubeien en boeken
gants Diet in dien ftaat vondt, als hij wel gewenst hadt.
de befoerten door den binfienlandfen kritveroirzaakt, was alles deerlijk verftrooid geraakt, en hij behodde, niet zeer fcherp-z-innig te zijn om te bemerken, dat hij aldaar weinig vrienden hadt; ten minflen niernand, die gedureride 2ijn afwezen',
en ige acht op zijne goederen geflagen bait.
Daar het hem in Frankrijk . gehetI niet fcheert geiiikken;' en de onzekerheiti waar in hij zig bevondt, hem dagelijks met nieuwe gevayen • ci,reigde , dagt fhij best het oog'tra,a14
zi5i
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zijn vaderland te flaan, en daar te rug te k6.en; each
righeid was, dat, zo dra de Regering de partij der ifiiii)oirn
u
den hadt gekozen , hij daar uit gebannen was. Overbag
het zijn hier te verhalen , hoe gruwzaam en beestagtig
. etatishalven
Spanja&den, met die genen handelden , die zig gew
verpligt hielden; van godsdienst te veranderen. Het gridde de
Staten des Lands deerlijk, dagelijks onfchuldigé ilagtofFeis iidar
het mOordrchavOt tezien ilepen, en zij zogten hierom met ineti
ijver de verzagting van 's Konings plakaten te hewerkeil, Limit
uiterile pOgingen aanwendende om een middenweg, of christelijke verdraagzaamheid , tusfen de Roomfen en Protestanien uit
te denken. KASSANDER op wien men het oog geflaen hidt
om zulks te bevorderen, behaagde egter aan de meesten filet,
om zijn ruw en verwaand karakter. Graav Wir_amk LonLWYK van Nasfau ; herinnerde zig tei. dezer gelegenheid, Onzeu
nAthurNus, dien hij te StraatsbUig had horen leraren i n te
Heidelberg beter van nabij leren kennen ; oOk waren zijn' biteder WILLEM DE I en andere Groten als de Aartsbfiltchop
Van Kanzerijk en MAxIMILIAAN VAN BERGEN, niet tegen heti;
want BALDUINUS bezat, behalven zijne geleerdheid , al vat
in een volkomen Hoveling vereischt wordt; en dug dagten zij
hem in ftaat, die gewigtige zaak tot een gewenscht einde te
kunnen brengem Ter bevordering dan van dat heilzaain oogtnerk, werdt hij ontboden , het zij om alleen of Wel met medewerking van KASSANDER de hand aan den ploeg te naafi; en
biettegenflaande het opgemelde banvonnis tegens hem nitgefproken, werdt hij in 't jaar 164, door den Prins VArl ORANr
iEen andere Groten, buitengemeen gunftig ontvaligen, eh Met
gefchenken overladen ; oak verzekerden hem alie de tdelen,
dat zij hem het ambt van Hoogleraar te Douai of te Leuven
zouden bezorgen.
BALDUINUS dien het nimmer aan Woorden Ontbrak, vethiel
hemelsbreedte zijne daden. 11'6 , aanvaardde zijnen. arkeid met
het zamenftellen van het zo beroemde en alotn bekende froth
fehrift aan den Koning, Ook bevondt hij bij de oriverp,
ncegde Edelen, teen die bezig waren met het suet minder
D
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rugtefrieekichrift, welk daar na aan de Hertoginne MARGRIET
VAN ?AIWA , werdt -overgegeven , op te ftellen, en 't welk
op .deci- 4-aprIl 1566 getekend, wierdt. In het volgende jaar
wam-,de -tijrat ALVA te Brusfel , en deedt kort daar op de
Graven EGNIOXD en Hoom gevangen nemen. BALDUINUS die
intusferi wederom te Parijs geweest, en op aandrang van
Graav WILLEM LODEWYK , ter verkrijging van het ambt te
Douai in alleriji naar Brusfrl gei:eisd was, maakte zijne opivagting bij den Hertog: Het zal‘pooglijk vreemd voorkomen , dat en roan die toen een aanhangeling van .ORANJE
was, waar van ALVA niet onbewust konde zijn, door hem
gunilig ontvangen wierdt; doch deze verwondering 'zal ras
verdvtriinen, wanneer men zig herinnert i dat hij een regtfchapen Hoveling was , en zig zijn gantfche karakter voorftelle
als dat van iemand , die konftig de hulk naar den wind wist
te hangen. Hoe het ook zij, het fchijnt egter door zijn
gend gedrag, , dat hij den Hertog weinig betrouwde; want hij
verzogt hem om verlof, zijne vrouw en boeken v'an Pariffs
te mogen halen ; doch eens daar zijnde , verigat hij naar den
bloeddoritigen landvoogd te rug te keren. Hij hieldt zig nu
te Pares bezig, met het houden van voorlezingen over de Panlekten , die met algemene toejuiching aangehoord werden; ja
GAUCHIER DE ST. MARTHE getuigd, in zijn lofredenen op vet.
maarde Franfe Regtsgeleerden, dat zig onder zijne hoorders ,
de voornaamite Raadsheren en Krijgslieden bevonden.
In 1568, wist hij de Regering van Befancon te oVerteden ,
om een Hogefchooi in hare flad te ftigten , en Zij beliepen
hem tot Hoogleraar in de regten; doch nauwelijks hadt hij zig
daar ter neder gezet, of hij wierdt gewaar dat Keizer MAXI
MILIAAN Di II, aldaar geen Hoogleraar in de regten wilde
dulden; zulks fchrikte hem af, om enige lesfen te geven, en
welke dringende aanzoeken inenIthi ook daar toe- deedt, verweigerde hij het- volftandig, met t zeggen : '-het Itaat aaTi.
„ geen uitlegger der wetten -Vrij ,= de beveleri l te. Ovërtrederi
one bedbeAingen bier dus,
3 van hem, die wetter-1; geeft. !'
zo'rider lang beraad ,na–ar Pariji.r
k verijdelt, ziende, keeide
te
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it rug; n wierdt einde1jk na zo vele ornzwervingen, dien
woeligen levenitandmoede, en zugtte naar een beilendige rustplaatze ; hier toe bood zig ook wel dra de gelegenheia aan;
want hij wierdt op aanbeveling van den Kanfelier des Hertogs
VAN ANJOU, in 1569 door dien vorst, tot Hoogleraar in de regten te Angers aangeiteld, en bovendien benevens PIETER 1.1y
-r.AULT,todesHgRabnmd.
Dan ook hier bereikte hij zijn doelwit niet ; want voor dat
vier jaren verlopen waren , werdt hij in 1573 tot Hoogleraar
in de regten te Parijs beroepen; welken post hij gretig aanVaardde , en tegenswoordig was bij de luisterrijke pragt die
bij de plegtige inhaling der Poolfe Gezanten ten toon gerpreid
wierdt, ter gelegenheid, dat zij den Hertog VAN Arijou kwamen verwittigen, dat hij op den 16 meij tot Koning van Polen was verkozen. Mien verbeelde zig niet, dat BALDUINUS
flegts een bloot aanfchouwer van deze plegtigheid was, verre
van daar, hij fpeelde 'er ene hoofdrol, want zijne redevoering
aan een dier Gezanten, met name JOH. SARIUS ZAMOSKY daar
hij groten lof mede behaalde , flrekt tot een bewijs van het tegendeel. In verfcheidene gefprekken met de Poolfe Edellieden , onderrigte hij hen, welke verbeteringen voor de Hoge.
fchool te Krakau noodzaaklijk vereischt wierden , zou zij in bloei
geraken ; en tot een der gefchiktile middelen , prees hij daar toe
aan ene handleiding, hoedanig de beoeffening der regtsgeleerdheld moest beftierd worden; fchenkende hen ten dien einde,
enige zijner redevoeringen en lesfen , die hij te Bourges voor..
been gehouden hadt. De Poolfe Gezanten deden hun uiterfte
best, hem over te halen, met hun naar Krakau te vertrekken;
ook was BALBUINUS bier niet vreemd van , en zou zig daar toe
hebben laten bewegen , ware de dood niet tusien beiden
gekomen i die alle de grote ontwerpen verlidelde , welke hij
reeds tot die reize gefrneed bath. Hij wierdt door een aanhoudende koorts aangetast , die hem fpoedig ten grave fleepte;
en hij overleed in tegenswoordigheid van zijne huisvrouw
en dogter, benevens den bcroemden Jefuit MALDONAT, den
II november I77 ond rz!!7n 53 jam in bet hollezie. ‘,an Ar-
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te Parz:f s. TAkRIUt MASSQN droeg zorg dat BALDUINUS iii
bet klooster der Mathurinen wierdt begrav&n, en dat dit zonderlinge graffchrif't Op de zark die hem bedekte, wierdt geplaatst: CUJACI? BALDUINUS laic facet; hoc team repiita, & vale!

vobiS , 7urisprudentiam corripiet gravis fopor. FRANCISLILT. I i Novembris ,
PAnRWS MASSONUS Baidulrii eaul
partu Virginii
ditor pos.
.Mortuis

cus . BALDUINUS 7. C. °big anno atatis

Zie char lezer, owigtigflè levensttekken een'S mans,
die een zonderlinge en wispelturige rol op 's werelds toneel
iieeft gefpeelt, en met dat al, een der geleerdfle en fchranderfte
vernuften v to zijnen tijd is geiveest. Hij was een man van
een fchone gedaante eerder onder de groten dan ender (IC
rniddelbaren te tellen; zijne tintelende ogen , waren aankondigers _van het vuur dat in zijneh boezem zwoegde; zijn fleet
was aangenaarn en lieffelijk, zijne zegswijzen kragtig, en door
zijne welfprekendheid, wist hij een ieder uit te lokken , en velen tot zijn gevoeleti over te halen ; zijne werkzaamheid ging
Ile verbeelding te boven, en zijne vlugheid in 't werken en
opftellen was zo ongemeen , dat het niet te begrijp-en is , hoe hit
met dien groten fpoect, enter niet alleen een vloeijende, maar
veelal een fierlijken flij1 fchreef. Voorts waren zijne zeden onberispelijk , hij was een in den flriktften eerlijk advokaat , en
een deugdzaam mensch, dit hebben zijne bitterfte vijanden zelvs
van hem moeten getuigen. Dat hij zig naar de Ievenswijze en
ftaatkunde welke *aan het ,Hof_plaats vindt; volkomen konde,
fchikken, hebben wij bier boven reeds aangemerkt; doch zijn
grootfte zwak beftond in zijne omnatige drift zo voor de balie
als bijzondere reJetwistingen , en dan inzonderheid zijne weiffelende onflandvastigheid ' ten aanzien van den godsdienst. Wat
!let eerfte betreft, zulks viel gemakkefijk in heni te verfchonen, doordien zodanige ijver in de Redenaars i in dien tijd,
genoegzaam in gewoonte was ontaart., en nog Diet geheel uitgeftorven is; doch het twede is minder te verfchonen. Ook;
hebben wij reeds gezien , dat het tijdelijk belang een van de
fterkfte drijfveren was, welke zijne daden beflierde , en daarom
hn-
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hebben fommigen hem den naam van ECOBILIUS gegeven, een
ouden Sophist, die om voordeelshalven onder KONSTANTYN
een ijverig Christen, en onder JULIAAN de roekelooste Afgodenclienaar was , en na diens flood, weder een der grootile v porRanders van het Christendom werdt. Dan BALDUINUS verwisfelt
fchielijk in een bevalliger gedaante, wanneer men hem als
Geleerde befchouwt ; want dan vertoont hij zig als een Man,
die met behulp der griekfe en latijnfe talen benevens de grondige kennis der oudheden , een der voortreffelijkile uitleggers
van het Roomfe Wetboek was , en met den zelvden glans in
bet verklaren der Burgerlijke Regten en .1:ierkelijke Geichiede
nis praalde. In een wooed, zo lang 'er zugt voor -ware geleerdheid zal zijn, zullen de fchriften van BALDUINUS als altoosdurende gedenktekenen van zijn to regt verkrcgenen ,Derr
in eerbiedige aandenking blijven. Men vndt ene opteiling
van zljne veelvuldig,e uitgegovene werken , onder andeien, in
de yurisprudentia Rornana & Attica, CZ1711, playrat. J. G. HEINEC, Tom. I. p. 2--26. Ook bij PAQUOT, Hifi. litter. Torn.
III. p. 71-99: PAPIR. MASSONUS Elog. Part. IL p.
255-263. VAL. ..ANDR., Bibl. Belg. p. 221. FR. SWEERTIT,
Athen. Belg. p. 239, 240. J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 281-,
084. CONRING1US, ad Scec. XVI. C. III. p. 155. czan ?'Otis
VOC. Flt. BALDUINUS, yCtus. POPE
BLOUNT, p. 708-709. MORHOE. , prat. Tom. II. p.,
57r. Jo. MOLLER', Homonijmoscop. p. 650. CRENII, Anirnadv.

KRANTZII. TOR. MAGIRUS,

Pbilolog. Part. VIII. p.

117, 118. JO. FABRICII,

Bibliot.

Part. I. p. 175. PETR. BURMANNUS, fenior, ad Sifllog. EAT.
p. 1057.
Tom. II. p. 241. Catal. Bibl. BUNAV. Tom. I. vol.
JUGLERI
,
Zertrage
fur
JOH. FRID.
ZurifiOnt Ziogragici,
Tom. II. p. SCJEVOL. SAMMARTHAN. IT. Elogior. p.
107--109. B. G. STRUMS , in Thelma. . var. Erudit. S. Bibliotheca antiqua. An. 1705. p. 382-386. 526-532. C. SAXI, 0nom. literar. Pars III. -p. 23.9, 240. Azalea. p. 63o. D. CLEMENT, BibtiOth. ticrieuje ; Torn. II. p. 368. joNA WILLEM T.
WATER, Perliond der - Edelen , I. D. bl. I43-146.
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60 .BALDUINUS. (PAS`CHAS.) BALL44. (1.181'41)E1li VAN)
BALDUINUS (PASCHASIIIS) bekleedde iii 1553 de
waardigheid van Prior te Palemphin, een klooster gelegen tusfen Rffsfel en Douai; eh waS een geleetd man, di g ver uitge•
itiekte kundigheden bezat, zeei ervaren was in de latijnfe,
riede en hebreuwfe talen t de welfprekendheid, oudheden,
mathefis enz. , en geboren fcheen on aan anderen den fmaak tat
wetenfchappen en godsvrugt in te boezemen. Hij muntte
zon,ieheid uit door zijne zagtaartigheid, zijn geduld en ingetogenhed. Hij fchreef de volgende werkjes:
de Hebrceis

Gem rarum nominibus ac viribus. De Ponder!bus
Menfuris. Da
reformations.
Monumenta
Chronicon
Phanopi,;
Czientlarii
Gallo-Ft.
p.
138.
BUZELINUM
,
FOPPENS,
Bib'loth.
Be1g;
nPrife ap.
litters
938.
PAQUOT
MCMOtiFeS
Tom.
II.
p,
391
$
392.
p.
BALEN (HENDRIK vsul), KOns-tfchilder,- is VOfgens het
retuigenis van KAREL VAN MANDER, een leerling van ADAM
VAN OoRT geweest. Wat ,zijne fchilderwijZe betreft , draagt
zij 't gunflig getuigenis weg, dat zij zo ten aanzien van ordonnantie, tekening ais fchildertrant, deugdzaam goed is, zo'
dat zijne ftukken wel in de reije van de konftigfie =esters ene
p:aats verdienen; en 't bijzonder moet men 'er van getuigen, dat hij zijne naakten zo fchoon, zo poezel van omtrek
en zo road en kragtig heeft uitgavoerd, dat bijna alle andere
konst daar bij afvalt. Under vele van zijne grote fchilderwerlen, munt Inzonderheid uit, de Afbeelding der zondige wereld
ten tijde van den Boetpiediker , NOACH; het dorfiige Israel ,;
drinkenee van 't water dat -uit de ,fleenrots ontfpringt, nog
een flak daar FARA° in het rode meir verdrinkt. -Lei) klein
een,konstiu.s
Itukje van hem op koper gefchildert,- . verdient
oirdeek:,van
PAlus af,weel befchouwt te worden; het beeld 't
-zijnde de drie Godinnen, inzonderheid VExus rslie zig,. van
teren met hare poezeiige billen laat zien zo Fond, kragtig
uityperig gefchilderd, dat ze buiten hot taferee l fchijnen
fleen; de grond waar op zij Is, ;Wet Bras, krui-djes, en voorts het gehele landfchap,, uitvoeric ealconitig cools
(4= Fluweelen 13REuGEL gefchildert.

AT,Eli. (MATINS)
Onze FIENDRIK VAN BALEN, heeft een zoon nagelaten, Jo?
VANNES genaamd, in 1611 te Atw,rpen geboren, waar van,
konst bij ijn &mgt.:
DE BIE op bl. 120 zegt: hij de
wader HENDRIK VAN BALEN geleeri% Naderband is JOI1A.N.NE:7,
Kaar Italic gereisd , heeft aldaar de konst voortgezet, en door
ijn ijver en naarftigheid, nog gedurende het 'even van zijnera
va,cier groten roes verworven, waar op dit vas ilaat:

Lemnos beet gerchreven:
Als 't lighaam fterft, de ziel tot flegte of betcr Plant
Verhuist. Wie twijffelt aan dit oucle leerfluk, want
De geest van HENRIK leeil in JAN, hij 's vaders le VCIL
PYTHAGORAS tijran van

JAN leefde nog in 1662, en woonde teen te Antwerpen, aoch
zijn vader was op dien tijd reeds
-- K. V. MATg
Leven der Schilders , IL D. hi. 173. A. f;TovBRAKEN,
DE.
Schouwburg , I. D. N. 8x.

BALEN (M.A.THYS), herkomffig rit een voornaam
te Dordrecht , afflammende van MARTA BALEN , die benevera
hare egtgenoot MATTHIAS Am.riEnTs, in 1557 hr4.- weeshuis tr..;
Gorkwn heeft geftlgt, werdt op den i o&obcr 1611 geboien,
Dit JAN BALEN en ELISABETH BOICSTAAL zija ecrfte VTOLTW
welke nit een aanzienlijke famiIie van Gent herkomilig was,
en den i februaril 1,620 overleed. MATH.-vs heeft ale 1.-rextwen gehadt, de ecrile KRISTINA VAN DEN TAN huwde hj den
19 junij 1632 , deze ftierf den 18 Odober 1642, nalatene
een zoon en twee dogters; met de twede 1VIARTTNA SAvlicz
trad hij in den egt den 17 april 1644, en deze flied deli
o o&ober 1652, na hem pen zoon en drie dogters gebaarl
hebben; de derde was ELISABETH VAN RYNBERK, trouwde hij mede den 2,1 december 1653, en heeft bij haur gem
kinleien verwekt. Onze BALEN lei zig inzonderheid tilt op
de beoefrening van zijne moederfpraak, en maakte vers1:14.
welke in dien tijd gefmaakt wierden; dan zijne voornaamile
letteroeffening beftond, om de oudheden en de gelchiedenis
van zijr vaderftad nauwkeprig op te fpoien, waar toe hij
Lee-

BALEN. (MATHYS)
geenen aanhoudenden arbeid noch vlijt fpaarde , ook wierdt
hem zeer gunitig door de Regering toegang tot de clads archi-,
y en verleend ; de vrugten die wij van 's Mans letterarbeid
hebben, beitaan in de Zcfcb„tbinge ba j)tab trqbretbt/ ba,-battenbc iaar begin/ oplionift/ bumming en berberen flans
en;. / 1667 In 410., en verfiert met vele fraaije platen. Dit
werk benevens deszelvs maker, is door de pen van de verftan.
dige juffer MARGAR:ETTrift GODEWYK, met de volgende latijnfp
digtregels vereert;

Qui Patria7n fervat ineruit geflare Coronam,
BALEN quid meruit ? qui Patriam ciedificat.
Delicium Dordrechta tuum, laus prima Camoenae,
Is pretium Famae non morientis6 habet.
Het is ook yvaar, dat doze befchrijving alleruitmuntendst is-,
en dat de Schrijver,, met voorbijgaan van taken, welke niet
tot zijn onderwerp behoren , 'er alles in bevat, wat men in
de befchrijving van erne 'lad kan verlangen. Hoe veel nut hij
daar mede gedaan, en to gelijk zijnen naam vereeuwigd heeft,
is den N3derlandiren ten overvloede bekend, uit den inhoud
van 't Bock zelve, dat onmisbaar is voor iemand, die de vaderlandfe gefchiedenisfen beoeffent , dock bezwaarlijk en niet
clan voor eon ,hogen prijs is te bekomen. De ware tijd van
zijn overlijden is mij niet gebleken. – F0PPENS, Bibl.
Belg. p. 865. C. SAxI, Onorn. liter. Pars V. p. 246. PAQUOT,
Memoires litter. Tern. IV. p. ICO-102. PARS, Naacnrol van de
Batay. en Holl. Scl;rijvers. bl. 159-16o.
BALEN (MATHYS), Konstfchilder, een kleinzoon van
den Dordfen Hifloriefchrijver, is te Dordrecht geboren den 24,
februarij 1684; zijn vader die in 1746 overleed, hadt den ouderdom van Foe, jaren, min ruim twee maanden bereikt.
Al vroeg toonde MATHYS , dat zijne neiging tot de fchilderkonst overhelde, met bij zijne ouders zo lang aan te houden,
dat die hem eindelijk bij ARNOUD HOUBRAKEN beftelden om te
leren tekenen; doch na dat hij twee jaren het fchrander on'dcrwijs van dien begaafden Konftenaar genoten hadt, van beflui4

BALEN. BALINGHEM. BALI:NUS,
quit verandercien, en hem bij een Kruidenier »c Rotterdam in
den winkel plaatften, met oogmerk orn hem in die nering op
te biengen; maar op zekeren tijd met zijn meester over het
kloven der duigen van een pruimevat , in woorden rakende,
kwam hij bij zijne ouders weer t'huis. Intusfen begon de zngt
tot de konst op nieuw in hem te herleven ; des begaf hij zig
andermaal naar HOUBRAKEN , en viel met geen minder drift
;Lis te voren aan de konstoeffening; daar hij zo lang met Alen
zelvden ijver in volhardde, tot hij zijne leerjaren door, en
de grondregels der konst magtig zijnde, zig in flaat oirdeeidc,
om voorts door eigen beoeircning zit; te kunnen redden; volgende in alles nauwkeurig de manier van zijnen meester , en
meest hiflorien en landfchappen van eigen vinding fchUe
rende. – J. v. GooL, 1V Schou/nth. der Schilders, IL D.
!)1. 55-57BALEN (PIETER KRISTOFFEL VAN) , heeft ingevolge
berigt van J. B. GRAMAYE ene Befchrijving van 's Hertogenbosch in het 1atin uitgegeven; doch Mr. J. H. VAN I-LuRN
btLligd, naar die befchrilving te vergeefs gczogt te hebben ,
fchoon OUDENHOVEN die in zijnen druk van 1670, bl. 25. aanhaalt. SWEERTII, J.-Wien. Bag. p. 601. v. HEL;111,15,
BilChr. van 's Hertogenfr. I. D. Voouede , hi. 26.
BALINGHEM (ANTONY VAN) , Jefuit , wierdt te St.
Omer geboren in 1571, in de orden der jefuiten in 1588 aan genomen, daar nauwer door de vier beloften in 1508 aax
verbonden, en flied te Rij.siel den 24 januarij 1630, in
5oile jaar. Hij heeft zig ten enenmalen tot den preclikdiensz
toegewijd, en veel roem, door zijne vlugheid en welfpiekenclheld, in die gecsteliike renbaan verworven. P AQuoT ,
litter. Tom. VIII. p. 131--138, telt niet: minder dan 40 weikjes op, die hij over god vrugtige onderwerpen door den druk
hi eeft gemeen gcniaakt. F. SWEERTII, Bag. p. 35.
FOPPENS Bibl. Belg. p. 69.

LALINUS (JOHANNES), Priester,, geboren te Trezer,
en ook in die zelvde ftad geftorven. IIij is gewecet Kapellaan
Vafl

DALJCY w. BALLAERT: BALLING.
CLAUDIO; DE RVA , Baron van Balanpon, en heeft gefchre.
yen : de Bello Belgico , atifpiciis Duds AMER. SPINULIE. Brux,
1609. in 8vo. Ook nog ene menigte andere werkjes, waar
onder vele digtitukken, die men wil dat nog onder bewaring
van zijne naastbeftaanden berustp. FOPPENS Bibl. Belg.

van

p.

567.

BALJUW (N.) , Konstfchilder , een Antwerper van geboorte, kwam in 't laatfte gedeelte van de voorgaande eeuw ter
wereld. Ziju voornaamfte konstoeffening beftond , in het
Ichilderen van itenen vafen, voor de Antwerpfe bloemfchilders;
Welke vafen hr.] op een vasten prlYsitelde, even als de bakker9
het brood. Men kali" niet ontkennen, of zij zijn km-11ljg gefchilderd en wel gekleurd, doch yallen wat plat dat jammer
is, want de kindertjes, faters, nijmfen ei andere fieraden,
daar hij die mede heeft opgefchikt , zijn frali en flout getekend en ultnemend wel behandelt. WEYERMAN, Leveil
tier Schilders , HI. D. bl. z3o.
BALLAERT (MICHIEL), flooglexaar in de Godgeleerd,
heid , is te Brusfel geboren den xs april 1622. HiJ wijdde
zig vroegtijdig aan den geestelijken ftaat , en is Provintiaal
geweest van de Karmeliten kloosters in .'taats-Flaanderen &c.
ITij flied den 2 februarij 1684; en heeft onder anderen gefchreven : Iislitutionum milflicarum , libr. IV. Aar. 1671.
Introduttionem in terrain Carmeli. Brux. 1659. &c.
FOPPENS Bibl. Bela. p. 896,
BALLING (PIETER), Priester, werdt op Sacramentsdag
van bet jaar 1578, na het lezen der Misfe, in de St. Bavo of
grote Kerk te Haarlem,' door een der moordzieke Soldaten die
bezig waren met plunderen, zodanig van agteren gekwetst,
dat hij op den fchoot van vrouwe MACHTELD VAN DER LAAN,
wier man een der nieuw aangeftelde Burgemeestereri was
derzeeg, en kort na zijne bekomene wonden overleed.
AMPSING, Beichr. van Haarlem, bl. 463. WAG. , Pads 40.
VII. D. bl. 2(4 Oitdileclen van %gemmed. bl. 27.

BALNEAVIS. (fIENRY
BALNEAVIS (HENRY) , een Scliot van obootte , Lt.
/Collonel bij 't regiment van STUART , een Krijgsman ruim 7o
jaren oud, was in 1787 door de Staten van _Holland buiten
dienst gefteld , om dat hij conduit weigerde, zig aan derzelver
bevelen te gedragen, in zo verre hij waande, dat die tegens
zijnen eed den algemenen Staten gedaan , aanliepen. Hij beitondt ene daad, door dezen ads een betoon van kloekmcedigheid aangezien, door anderen, zo zij dagten met meerder regt,
voor verraad uitgekreten. Hij hadt Oudewater daar hij
guarnifoen lag, verlaten en zig naar 's Hage begeven ; der'marts wederkerende, om in gevolge het befluit van den Raad
van Staten, het vorige bevelhebberfchap weder op zig te ne;.,
men , werdt hij afgewezen , en invest met zijn rijdtuig te rug'
keren. Men droeg te Oudewater alle voorzorg om hem , die
raen vastftelde dat voor hadt met bijftand van yolk daar binnen te kcomen, 'er buiten te hccuden; Verftandhouding met de
Soldaten binnen de {lad, flelde hem in ftaat, om den tijd dot
verrasfing te beramen en dozelve„ te volvoeren. 's Morgens
tusfen vijf en zes uren naderde hij de poort, werdt door die
ijne zijde hielden gekend, die op een door hem gegeven token , met geweld de wagt aanvielen en hem den irigang bezorgden , de geree-dftaande geweren afhaalden, en hem verge=idea na het verblig des Kollonels VAN CITTERS, daar thans
bevel voerende. Men brak de deur open, haalde hem en
den Kapitein MAY, op 't onzagtfle ten bedde uit, en zette
deze beiden met nog twee Officieren, een Adjudant en ma
Kommandant der Vrijcorporisten in hegtenis. Intusfen ging
een gedeelte zijner manfchap de poort fluiten, een ander ge.
deelte het gerchut op de wal vernagelen een derde maakte
zig meester van het kruidmagazijn, om 'er patronen uit te
halen , gelijk zij ook de vaandels en de batailjons-kas in handers
kregen. Vervolgens een wagen gepre8t en zijn yolk in orde
gefchaard hebbende, trok hij ter poorte uit met vliegende
vaandels en flaande trammels , met vier kompagnien van
STUART , het gehele derde batailjon van GRENIER, vijf Draeen man van SAXEN-GOTHA. Fen
gonders van BYLAND
D E L.

',13A32,MAV IS. (ITENRY)
Wcti10 van het Igtailjon van HARDE1NBROEIC tilt Heusden fikatP4tm trelikende vervoegde zig 1i dezen. Dc drie korapaqn1p1 van STUART in de Wierikkerfchans , onderrigt van het
Vootnemert- van BALNEAVIS wagtteri den uicflag van den toe:tg 0-014dewater af. Dezen vernomen hebbende, verlieten zij
n4vr aanvoe,ring eers Korporaals , die van den bevelhebben.
d
\ en Officier d fleutels gevordard, op het dreigen van getreict§ baPmen 'halt, die fchans, waar behalven de Officiet en eri cnige Sergeanten, flegts 2o Soldaten bleven, a11 volgan zij den vveg naar Gelderland door BALNEAVIS ingellagen.
Dit ' lledrijf van BALNEAVIS , namen de Staten van Holland op t
1$ een verraderliiken . aanflag en overweldiging van het krijgsitillt 't weak zij ter verdediging van hun fouverein grondgeiiiciaar in bezetting hadden. Om tilt hoogverraad
Oren en hun fouverein .gezag over het kiijgsvolk binnei
itaPctrui geiegerd, te handhaven , beioofdeii zij den gerlen,
dip iirtmeAyls, op de Voorpoorte in 's Hage zou leveren, of
6.0r toe gewisie aanwijzing wist te doen, dat hi) dadelijk op
e roorpoorte in hegtenis geraakte, ene bekning van 2000
gauden dukaten, met volinqt aan alle en een iegelijk , wie
het ook zou mogen wezen, dezen BALNEAVTS waar hij ook te
bekomen mogt zijn, daadfijk te vatten, en naar 's Hage over
brengen ; gelastende de Officieren en Geregten, om deg
Verzogt, de behulpzarne hand te bieden. Aan de Soldaten,
die gilder het geleide van . BALNEAVIS, waren medegegaan,
deden zij bij ene openbare afkondiging, weten, dat zij de
tnig leiden en tot inkeer kornenden, voor , den eerften julij,
volkomen kwijtfcholden van alle ftraffen, waar in zij door
de gepitegde euveldaden mogten vervallen wezen; terwiji zij
alien, die deze kwijtfchelding van fqafFe verfmaadden, als ver.
taders en weglopers, met de aoodftraffe dreigden. DALNEA,
vis in de afkondigingen van de Staten van Holland een Ver.
ratter gendemd, werdt met zijn yolk in de befcherming geno.
men der Staten van Utrecht , te ifinersfoort vergaderd. –
XXXVIII. Deel , bl. 302-305. Zie ook Verzai
rade
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B.A.LTEN. (PIETER) BALTENSZ. (FRANS) 6,
A. DE CHALMOT
ill. 29. 45.

SWF

Deel , bl.

io.

Deel,

BALTEN (PIETER), Konstailder,, wierdt in 1579 te

4ntwerpen in 't Schilders-tilde als lid aangenomen ; hij was
en zeer good Landfchapfchilder, die de manier van PIETER
en ook fraai met de pen tekendc ; ook hadt
hij verfcheidene landen bezogt, daar hij een menigte tekeningen naa.r het levee hadt vervaardigd. Hij fchilderde op een
vaardige wijze , zo wel met water als olieVerwen, en maakte
zeer goede Beelden, fchilderende veelal Boerekermisfen en
gelijkfoortige itukken, die gretig gezogt werden. PIETER die te
Antwerpen overleden is, was ook Digter en Rhetorijker.
K. v. MANDER , Leven der Schilders , I. D. bl. 306.
BRELIGEL volgde,

BALTENSZ (FRANS), is geweest in 1648 Boekdrukker te

,Dordrecht, blijkens een door hem als autheur uitgegeven boekje
in 8vo., onder dezen zonderlingen tijtel:
lainaritatie/ ofte
pieqbei bcr cOobf5bRefentbeljt en Cerbaarbetjti Ott cc/two:eft
ban ben Pare ntet C3Ct rerfitgefoobigb lAjf ban i:`,,,atnaria /
oft' ttijt gaol.) ban dpiyaim ban icijar/ bercineben in !jet
tierbe Eapittel ban ben Cbangetift acibanne / in 11210 boo c'left/ bie met bneibinizbe bergolbeti itiopt/ boighen, be two?
ten beA Pecreri (Sze. tilt de voorrede en het yverk zelve, zoude men niet zonder grond kunnen beiluiten, dat de fchrijver
bet gantsal in ene verbijstering van zinnen , nit zijne pen
heeft doen vloeijen doordien 'er geen zamenhang noch clot in
bet werkje van voren tot agteren is te vinden, en de woorden onverfchillig door elkanderen fchijnen geplaatst te zijn.
BALTHASAR GERARDS, geboren te Villefans in Bour'gondie , was de moordenaar van WILLEM DEN I, Prinfe van
Ora* , Welke gruwelijke fchendaad hij op den io julij .1584 ,
door middel van een pistool ten uitvoer bragt, ziinde de Prins
Coen ter tijd te Delft in het St. Aagten klooster, , wcik tot een
verblijf voor hem was vervaardigd. BALTHASAR was, teritond nut
bet plegen van den moord, agter nit door de flallingen wegga,
vlugt, tot aan de veste , alwaar hij mei-ler:de xig te water to
be,
EZ

BALTNASAR MARDI

tyrep 'van 's Prinfen diqnaron, ttgterhaald et'
g-evIct wordt, Men bragt hem terftond in de Conchergerie ; hier,
door 't Geregt van ?aft, waar bij daar
Gemagtigden kwa14t den ilogen ?Ode en "t Hof van Holland, ondervraagd
'„ dat hij BALTHASAR GUARDS genoemd
zlpdo t beleedt
en to Villefans in 't graavfchap Bourgondie geboren was; dat
van wille was geweest, en gelegenhcid hadt ge,; zogt, om den Prins van pant te helpep. Dat hij eindclijk
zijn voornemen kennis gegeven hadt aan ecn Jefuit te
• rier
T
, die hem hadt geraden, d.cswege, met den Prinfe
A! VAN PAW& te fpreken ; dat hij hier op, mar Doornik aan
„.. dezen 4efchreven
hadt, doch Been antwoord durven afwag(Ye
„ ten, hilt, vreze fat hem 't overdragen der zegels van del
. N'IVANsvELD, in Wiens dienst hij waarlijk geweest
,, Grave v A
kwalijk
genomen zou worden. Dat hij bier op her,
„ was,
waarts was gekomen, en den moordhadtuitge -voerd, daar hij
„ de revs nog om doen zou, alfchoon hij zig ten- dezen tijde4
,, duizend mijien van hier bevondt." Men vondt twee blazer;
hij hem , met behuip van welke hij over do graft dagt te
tweinmen. Voorts toonde hij zig bedroefd, dat de Prins, *dit
bladt men hem wijs gemaakt, nog leefde. Doch vernemende
dat hij gewond was, geliet hij zig blijde te zijn: waar uit men
vermoeden mag, dat hij 't loot vergiftigd of hoekswijze gevormd hadt; Daar na ge'pijnigd zijnde, verklaarde hij: „ in
„ zijn opzet gefterkt te zijn, door GEA y Minderbroeder to
„ Doornik , die hem zijnen zegen gegeven, en door den Jefuit
„* te Trier, die hem ,ierzekerd hadt, , dat hij omkomende, on„ der de Martelaars geiteld zou wordén.” Andermaal ge.
pijnigd, bekende hij: ,, zijn voornemen den Prinfe VAN PAR,, mA geopenbaard te hebben, die hem gewezen hadt near
,, den Raadsheer AssoNvaus, met wren hij afgefproken was,
„ dat hij zig om toegang bij den Prinfe te krijgen, voor enen
„ FRANCO,IS GuioN uitgeven zou., Voorts hadt de Raadsheer
,, hem ernitig en bij herhaling vermaand, dat hj betrapt wor.
„ dende, den Prins VAN PARMA niet =Wen moest." Den
Arolgendep dag, bleef hij ook bAiten nine, bij de gemelde
be-

bfle7411 Cia.gr

BALTII.nAR G-Ert.A.Rtz;
beithtefiis, daar bij vOegetide: ,, dat h nit lissaVittE 'str4

flaan hadt, dat PARMA den toeleg prees en hem 't 10on't,
bij den Ban beloofd, verzo.rgen zou" Voorts volharde
ij bij de hetuiging: „- dat hem zijnd ondernemirig - hitt teitIlre
,, de, die hij nog ter hand Haan zou, al mbest ze duizend
„ yens kosten. 't Pijnfgen verkla.al-de hi te lijden, ohi 2.4.ijnd
„ voorgaande zonden. Om 't fink aah den Prime begagn,
„ hadt hij, als een wakker voorVegter der RoOmfe .gekke , dein
„ hemel Verdiend." Nogthans ontviel hein, tusfah beideni
dat hij 't ondernomen hadt, tilt begeerte niar iijkdoiti. COgeesfeld zijiide, paste hij op zig toe de ivoorden, dotit PitA'
TUS gefproken .vIn den Meie CHRISTU 'S Ecce RAO Zig hitt
den 972e72SC1i. Op den i3cien, werdt hij door de Genlagtiedri
tit den Hogen en Provintialen Rade , en door die van den
Geregte en Schepenen van Delft , gevonnist: „ om op Cell
„ tchavot voor 't ftadshuis gebragt te *orcieli , daar hem de
„ regterhand, tusfen een toefluitend heet ijzer, gefthrOeid,
,, 't vleesch voorts , op zes plaatzen , met gloeijende =gen,
,, uit zijh lighaaM genepen zou worden, zip lighaaln zou
;, men daar nä van onderen op leVende Vierendelen, 't Bert
„ daar uit halen, en hem in 't aangezigt werpen; 't hoofd
van den romp gehouwen 3 zou agter 's Prinfen huizing op
Itaak; op den fchooitoren geffeld i de vier delta 413$
,;
„ lighaams, aan de bolwerken van vier poorten der Rad go7
„ hangen worden Voorts zouden zijne goederen verbeurd
• zijni" 't Horen van dit vonnis ontilelde hem dermate, dat
hij het uur vervloekte, waar in hij eerst te Doie 3 den pleithandel leerde, 't welk hem ter kennisfe der Groten Inge,
tikkeld, en nit zugt tot flaat; tot zulk een ramp gebragt hadt;
dan hij heritelde zig egter fpoedig. Des anderen daags den
sden julij, werdt het vonnis uitgevoerd, 't welk hij Met
veel hardvogtigheid doorflondt. Toen hem de hand , met
cen gloeijend wafelijzer, gekneld was, fchudde bij de Romp
nog, als ware het om een kruis te maken en het yolk te
zegenen; en het was op de zelvde wijze, dat hij het over
E. v. ME:111kni 1Vderh ()orb
jner ftraffe verdroez.
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70 I.3ALT1N. BAMESB1ER, EANELT. BAiNijAAR.T.
fol. 229; HOOFT, Nederl. Geld) fol..903 en 904. WAGgS.
VIL D. bl. 532-535, en ineer anderen.
Vafi.
BALTIN (ADRIAAN), geboren in 1545, is Penfionarli
der Rad Brugge geweest. JIij flied.. in 1623, in den ouderdom vau 78 jaren, en heeftruk uitgegeven : Orat. in funose feren. ALBERTI AUSTRIACI, Principis Belgaruin. Ook vindt
ik nog in de Befchrijving van Mechelen, gedrukt te Brusfei
1770. I. D. bl. 334, een graffchrift in de franfe taal , ter eere
van enen JossE BALTIN, die Raad en gewoon Requestmeester
geweest van de Aartshertogen , geftorven is den 9 januarij
1621 en in de Kerk van St. yan te Mechelen begraven.
FOPPENS Bibl. Be- lg. p. g.
BAMBOOTS, zie LAAR (PIETER VAN).
BAMESBIER (HANS), een Duitfer van geboorte, is gowetest een deftig Pourtraitfchilder, cen 1perling van LAMBERT
LOMBARDUS. Hij woonde te AnIftelklam , en flied aldaar in
't taatst der XVIde eeuw, in den hogcn ouderdom van bijra
zoo jarea. K. v. MANDER , Leven der, Schilders , I. I/
LI.155.
BANELT (JOHANNES), een Luikenaar,, en Geestelijko
van de orden der Krnisbroeders, leefde in de XVIde en
XVIIde eeuw ; hij heeft een boekje gefchreven tot tijtel voe,
Tande : De translatip ne Reliquiarum corporis S. ODILIIE Colonis

Agrippina ad locum clarum , five crenobium Huenfe totius orctinis
FOPPENS
Belg. p. 567.

primarizon. Col. 1621. 8vo.

BANJAART (ALBERT) , afkomilig nit bet oud adelijk

Hollandfe geflagt van dien naam, 't welk thans geheel is uitge-florven, was een der genen, die in bet jaar 1168, als on.
dertekenaar van het verdrag , dat Graav FLORIS DE III. van
Holland genooddrongen wierdt aan te gaan met zijnen overwin,
naar FILIPS Grave van Flaanderen, gemeld wordt; gelijk hij
ook voorkomt op bet jaar 1203, toen Graav DIRK zig ge-,
dwongen zag, het oudfte gedeelte van Hollaiq , als een leen
all
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*kJ Biaband; te eikennen. Noodlottiger iv4s VOQt 11,041
het zelvde jaar, de partij die hij met anderen tOg01,0 vrom
ADA , Karen gemaal den Graav VAN LOON en Mader '144-40
badt, en waar aan de verwoesting van ziju fchone k4401 04,
fen Kastrikum en de Eeverwijk gelegeti, 'tact Wader) to*.
fchreven na dat hij nevens anderen gantt Komemerland in
tep en roer bath gebragt, en het beleg voor den Leijdfen i$41
geflagen. VELIUS in zijn Ifronijk van Hoorn , noemt ondtr oni:ge der voornaarnfte geflagten in die ftacl bekend, ook ditcigt
iij zegt, op het jaar 1419 reeds uitgeftorven te dit
'wet ene misftelling van dicn Gefchiedfchrijver zijn , of ),Irel
de beide volgenden moeten niet tot dat geflagt behoord, hebben.
.GOUDHOEVEN , Kronijk 2 bl. 295, 296. Wite,gn.
25 9. 295. pit,
Pad. kft. IL IX
BANPUIAT (DIRK JANSSEN),
Jion geboren is
t en man g,eweest, die door zijn ondernemenden aart, boven
het gemeen heeft uitgemunt , en zig tot cen boofd van do
volkspartij durfde opwerpen, zonder het gezag der Regering
enigzints te fchromen. Hier van gaf hij een doorflaande blijk
in het jaar 1477, want als te dier tijd binncn Hoorn een ge.
weldig oproer ontitond,- ter gelegenheid van het Invoeren
van enige nieuwe excijnfen die bet Volk wilde afgelchaft heb,
ben, en waar tegen de Regering geene maatregelen te 10*
ftelde orn die te beteugelen, zo drong BANJ Miter Verzelt
enigen uit bet gemeen , in het huis van den about, brak dell
ftok waar aan de gevangenen gefloten waren log , en voerde
die hi verzekering naar het fladshuis. Daags daar aan, toe')
tie SCI1Otit VELAER die grotelijks in den haat van het gerneen
flondt, weder in de clad kwam, fhelde het graeav naar zijn
huis, doorzogt het van onderen tot boven , rnaar vomit
hem tot zijn geluk niet, doch toen ging het aan 't plunde.
ten, vernielende en rovende al prat ser in was; waar na Zii
aar meer andei'e huizen trokken, waar van fommigen het zoivde lot ondergingen. De vertfttering van velen zo wel grog
als klein, tegen Schout VELAER en die gen en well tot 40
fi 4
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Cnoer behoorden , was zo uitbundig, dat fommigen van de,
regerende Burgemeesters, in plaats van den moedwil te fiuiten, van het ftadshuis riepen ; „ dat Burgemeesteren alles wat
„ door BANJAART en de zijnen was bedreven , ter hunner ver„ antwoording namen.” Het gemeen dus den ruimen teuget
gevierd, behoeft men g ig niet te verwonderen, dat met hollen
voortvarende , alle palen van befcheidenheid overfchreedt.
Daar waren van de Regenten die dezen moedwil reeds in den
beginne hadden willen fluiten, gevangen gezet, en fommigen
hadden al zestien dagen in den kerker gezugt, dagelijks ondrasaglijken hoon en fmaad ondergaande, met bedreiging zelvs
dat men bun van 't leven zoude beroven, indien zij niet bevverkten, dat VELAER vrijwilligen afftand van het Schoutsambt
cleedt, en zijne commisfie aan hun in handen itelde. De vrienden van den Schout ziende, in welk dringend gevaar hij zig
bevondt, bewogen hem ten laatften door bidden en fmeken,
om daar van afftand te doen; waar na men ten Hove wist te
bewerken, dat de aanftelling van den Schout, mils voor die
vergunning ene aanzienlijke fonune aan den Graav betalende,
voortaan _door de clad zoude gefchieden. Als nu Burgemeesteren raadpleegden, aan wien dit gewigtig ambt te zullen opdragen, kwam 'er op aanftoking van BANJAART, een onbefuisde menigte ten fladshuize. Burgemeesters kamer dringen ,
zeggende: „ raadpleegt gijlieden wie gij Schout zult maken?
wij waarfchouwen u, indien gijlieden 'er even anderen aan„ field als onzen kapitein BANJAART, zal de drommel de kaars
„ dragen, en wij zullen u zo veel yolk op 't lijf fluren , dat
„ gij 'er van gruwen zult.'' Deze bedreiging werkte nit, dat
BANJAART het Schoutsambt verkreeg; waar na de rust ook
genoegzaam in de flad wierdt herfteld, de gevangenen ontDaakt, en aan de uitgewekenen vrijheid vergund om weder
binnen te mogen komen. Doch BANJAART die ter bekoming
van dit ambt, gewaagd halt de flad onderfle boven te keren,
bath weinig genot van zijne euveldaad, want korte maanden
Da dat hij in den eed was genomen, rnaakte de dood een einde
VELJTic ,
aan zijne door geweld verkregene beftiering.
.ANKronijk vzn MOM b 1: 97. 1Q2. IC 7. i09.
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tANJAART SCEI, was in 1447 Slotvoogd van illedenblik
te dier tijd dat Mr. GOOSWYN DE WILDE, een aanzienlijk man
in Flaanderen geboren , het anibt van Prefident van Holland
uitoeffende. Tusfen deze beide menfchen, was zedert enigen
tijd een onverzoenlijke haat ontflaan; veelligt alleen ter oirzake van de oude partijfchap hier te lande , alzo de Plefident:
tier Kabbeljawwfe , BANJAART der Hoekfe zijde toegec-laan was.
De wrok ging zo verre, dat de Prefident BANJAART opentlijk
van manflag of moord befchuldigde ; waar tegen BANJAART
hem niets fchuldig bleef, maar aan DE WILDE de onnatuurlijke zonde van Sodomie te last lei. Veel gerugts maakten deze
verwijtingen door gants Holland. Hertog FILTH van Bourgondien kreeg 'er wel dra kennis van, en 't is te vermoeden dat
hij den Prefident fchuldig hieldt; immers hij hefloot hem van
zijn ambt te ontzetten. Intusfen kwam JAN VAN L ANNOY , in
junij des jaars 1448 over, bekleed met de waardigheid van
Lititenant of Stedehouder des Hertogs. Op den 2offen deedt
hij den afgezetten Prefident , en deszelvs befchuldiger , den
Slotvoogd van Medenblik vatten, en in 's Hage enigen ti]d
op 't Hof bewaren; 't fchijnt egter dat men federt goedvondt,
de rogtspleging over DE WILDE niet in 's Hage te willen hon.
den, om van de misdaad, die hem te last gelegd werdt, zo
weinig gerugts te maken als mooglijk ware. De gevangenen
werden beide naar Heusden gebragt, alwaar zij wel anderhalf
jaar zaten. Eindelijk vcerde men den Prefident naar 't flot te
Losn,eflein; bier werdt hij zonder nog fchuld bekend te hebben, ter dood veroirdeelt. Om den ellendigen ricer egter
tot bekentenis te brengen, werdt 'er een vu;.1r ontfleken, in
't voorbof van 't flot, en eery rood kleed char nevens op de,
g arde gefpreid; men beloofde hem 't zwaard, zo hij belijdenig
Wilde doen; doch dreigde hem te verbranden, indien hij bij
de ontkenning bleef volharden; waar op hij, nit overtuiging
van fchuld, of uit vrees voor zwarer ftraf, de misdaad beleedt, met welke man hem betigt hadt , en op flaande voet
onthalst werdt. De Slotvoogd die geoirdeeld werdt fleets een'
manflag te hebien begaan, werdt eerst op vrije voeten gcffeld;
do(
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BA N
loch kort daar na, bij vonnis Van den 6 december 1449, ten
lande uitgebannen, en van alle zijne waardigheden vervallen
k. Savoy , Rerum Batay. lib. X. pag.
irerklaart.
:tants;
DE RIEMER, Befclirjving van 's Gravenhage, IL D. bl.
IV, D. bl. 22-24.
iv: ea x. 1VAGEN., Vad.
BANK (LAURENS), geboren te NortkVping in S'w,.-eden, is
gedurende 15 jaren. Hoogleraar in de regten te Franeker ge.
weest. De achting die hij daar als Student verkerende- reeds
bait verkrcgen , werkte uit, dat hij van zijne reiien dooi
li'rankrijk , Italic, S.panje enz. te rug komende, tot ltt Hoogkraarambt aldaar bevotderd wierdt. Hij flied den 13 oEtober
1662; was een geleerd man, en heeft vele werken door den
druk wereldkundig ' gemaakt; als onder anderen: Iibma tritonpTans. Fran. 1645. 12°. De Tijrannicla
Rege.s.
&
in
cipes christianos dialcepfis. lb. 1649. 12°. Comnentar. de .Privilegiis
yurisconfitltoruin, Studiofforztin, Mercatortn, Mu1649-1651. 'in ge. Taxa S. Cancellarice
lierunz &c.
tolic^, Notis tillusgrata. b. 1651; zijnde een work, waar in de
fnoodfte zonden die 'er kunnen laitzedagt worden het zij
door geestelijke of wel door wereldlijke perfonen bedreven5
door een zekere geldboete te betalen, kunnen verzoent worden. Men heeft 'er verfcheidene drukken van, die alle opgeteld en beoirdeeld worden, met bijvoeging van weternswaardige zaken, bij BAYLE in zijn Diftionaire , T. I. p. 437. ed. de
Fr f. pag. 403--405.
173o. - Ed L. VRIEMOET,
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BANKER' (ADRIAAN), geboren te eerst Kapitein ter zee onder 't Koilegie ter Admiraliteit in Zeeland,
wierdt Schout-bij-nagt den 19 december 1664, Vice-Admiraal
den 7 julij 1665, en laatftelijk Lt. Admlraal den 20 augustuS
1666. In 't jaar 1659 bevondt hij zig op de vloot, die naar
Denemarken werdt gezonden; hij zeilde met vijf oorlogfchepen
/mar Landskroon om aldaar de brandwagt voor de hiven te houden , en dat vaarwater voor de Sweeden onbruikbaar te maken.
Z:tin (chip ae Zecridder genaanad voerOnde 28 itaken gefchut
dreef

(ADRIAN' )
reef door de kragt der ijsfchollen, tot onder 't Ween
aan den grond. De Sweeden met dit ongeval tragtende 1101
voordeel te doen , gingen 'er twee kloeke ooriogichepen
van 40 en 5o itukken benevens drie' min ere. vaartuigen op
los, ten einde hem te befpringen, lopende ten zuiden vai
Ween om, terwij1 nog vijf andere fclacerboten en iloepen , van
gerchut en yolk wel voorzien, henourden het gemeide eiland
omzeilden; loch de wind hun tegenlopende , dreven zij alien
naar Kronenburg. Den 14 maart kwamen zij weder, verzelt
van enen brander; en terwijl hun yolk nit de boten op Ween
lancide, zeilden de oorlogichepen been en weder , fchoten zeer
bevii op het.fchip van BANKERT; en bleven den gantfen nagt
nabij hem ten anker liggen. Den isdcn met den dag gingen
de Sweden weder onder zeil, en bragten hunnen brander tot
aan bet fchip van BANKERT ; deze maakte hier op pbruik van
zerine flukken die 't vast dragen konden , en fchoot niet alleen
den brander in den grond, maar vuurde ook zo bevig op de overige Swecdfe fchepen, dat die hem kwartier beloofjen, zo hij
BANKERT zijn antwoord was , dat
zig wilde avergeven;
hij Been kwartier begeerde , maar zig tot den laatiten
zoude verweren, en tool-,de daar bij met het opbalen van alle
zijne, viaggen en wimpels, dat bet hem regt ernst was. intLISfen hadden de Sweeden hun geichut op 't eiland Ween geplant,
om hem merle na de landzijde te befchieten ; dan ook hier
werden zij door BANK= dapper begroet; want door zijn gefchut werdt van een der zwaarite fchepen de raa afgeichoten,
en de anderen zodanig geteisterd, dat zij den mood lieten
zinken, en genoodzaakt wierden om of to deinzen. Met zodanigen heldenmoed verweerde zig de ZCCV0Ogid BANKERT,
fchoon aan den grond zittende, tegens twee ooriogischepen,
vier andere vaartuigen -en een' brander, benevens 400 Sol&ten , di,e op het eiland Ween gelegerd waren , cm hem te
overmannen. Aileen drie doden en lien gekwetiten bekomca
hebbende, kwam hij met groten roem te Komenhagen te rug,
alwaar hij op de vriendelilkfle wijze door den honing van
eneinarken wierdt ontvapgen die, nevens don Admiyaal OaPAIF:

BANKERT.
IAM en veie andere hoge Bevelhebbers, hem den wet verdierli"
den lof gaven , dies hij door zijn dapper gedrag met zo veal
teat hadt verkregen.
Als Vice-Admiraal, was BAtICERT in 't jaar 1666 tegenswcdr.
dig bij den zwaren fcheepftrijd tegens de Engelfe vloot, onder
bevel van den generaal MONK, in welk gevegt zijn (chip z0
tauw door de viianden geprangd werdt, dat hij het vermit3
het zonk, genoodzaakt wierdt te verlaten, na het in brand
gefloken, en zig benevens zrjn Volk in de boten geborgen td
bebbem. Op een ander alp overgegaan zijnde , ontzette
met zijn finaldeel Brie Staatfe fchepen , welke groot gevaar liepen om door de Engelfen genomen te wörden. Schoon did
Lag voot de Nederlandfe vloot in geenen dale vooripoedig was,
wierdt egter de vocrzigtigheid in den aftogt in aclit genomen, grotelijks geprezen en de Staten van Zee/472d, betoon,
den ook hun genoegen in bet gehouden beleid en de zondei.
linge dapperheid van hunnen zeevoogd. Als Vice-Admiraal
kwain hij ook filet vijf ZeezLivfe fehepen in 1667, bij 's lands
zegepralende vloot te Chattain , en fchoon de grootfte zege
reeds bevogten was; zeilde hij egter met nog t4 fchepen dt
zivier vender op, am den vijand afbreuk te doers.
Dan meer gelegenheid om zijnen heldemnoed te tonen
kreeg BANKERT in het jaar 1672, in den oorleg door dezen
Staat tegens de Engellen en Franfen gevoerd; want in enen zeeflag tegens de famengevoegde vloot van die beide Mogentheden, Hi in een he'ig gevegt met bet fmaldeel van
de Witte vlag , incest uit Franfe fchepen beftaande, blijVendo
bijna den gantichen dug in 't geveg:-. Niet ininder dapper
betoonde hij zig in 't volgende jaar, benevens den tt. Admiraal DE RUITER, tegens Prins ROBIIERT en SPRAG, bebbende
DE RUITER met hit rode, en onze BANKERT met het blauwe
fmaldeel der Engelfe fchepen, te kampen. DE RUITER lag toes 4
met enige fchepen, in het midden der vijandelijke branders en
andere vaartuigen, dan hij boorde door BANKERT verzelt, dwarg
door de Engelfen been. DE RUITER bek'vam bij dit gevegt
minder fchade dan BANKERT, wiens voorfleng en groot mars4,
zell
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gen wierat afgcfchoten; ook geragkte zijn fmaldeel enigzintsin wanorde , 't welk DE RUITER zo dra niet gewaar wierdt, of
hij ontzette hem, en heraelde fpcedig de orde. In het twe.
de gevegt vielk in dat zelvde jaar voorviel , ondervond
D,' ESTREBS , die de witte Wag onder zijn gebied hadt, de moed
en bekwaamheid van onzen zeeheld; en in het derde vi4
BANKERT andermaal aan op het finaldeel van D'ESTREES
men zegt dat hpimelijk bevel van zijnen Koning hadt, om heC.
gevegt zo veel te vermijden als in zijn vermogen was; (-loch
deszelvs Schout-bij-nagt MARTEL , vogt als een leeuw; zelvsr
poogden de Franfen het ichip waar op zfg de L. Admiraai
bevondt in brand to iteken, dat hun egter rnislukte, en 41
Tel fpilden hunne , branders vrugteloos bier op dreef BANKERT
Len om de oost, alwaar ze in den wind bleven hangen, zon4
der weder af te kornen. Bij de hervatting van den itrijd, vogten de beste Kapiteinen van Prins R03 :3ERT als ware Leiden;
doch BANKERT , DE RUITER , VAN NES en TROMP die hr
gantsch niet in moed en dapperheid toegaven, drougen 'er zo
geweldig op dat de viianden genoe te doen hadden, mee
het Admiraallchip van SPRAG , en Meer andere zwaar befchadigde fthepen, te berchermen en uit het gevegt te flepen.
In 1674, bevondt zig de Lt. Admireal we3er op 's landg
vloot, die last hadt om langs de kust van Flaanderen te lopen,
naar en door de Hoofden en agter de Cingels. De vloot van
daar te rug kerende, kwam te Torbaij ten anker; alwaar deAdmiraal DE RUITER 'er enige fchepen afzonderde , war
de bij voornemens was zijne onderneming betrekkelijk ./17-2erika, te gaan voortzetten. De overige fchepen bleven onder
bet beflier van TROMP, BANKER' en VAN NEs , welke door
verftandhouding met den Kidder DE ROHAN, een landing op
de Franfe kust voornemens waren te ondernemen ; doch diC
ontwerp voor dat het uitgevoerd koste worden, ontdekt
verviel in duigen ; zo dat het aan de Statliferz alleen ge-;
lukte, pen ftroping op Belifie en Noinnoutier te doen, welke
laatfle plaats rij ook veroverden, doch na verloop van wei!lige dage- n, doordien dezelve . niet te howien *as, weder
Ver.'
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verlieten; z4) hadden aldaar 19 op het ftrand gejaagde fchepen, met enig gefchut veroverd, 17000 guldens brandfchatting gevorderd, en tot zekerheid voor de betaling van deze
fom, gljzplaars mede genornen.
In 1671 begaf de Lt. Admiraal BANKERT zig in huwelijk
met vrouwe CONSTANTIA CAU, weduwe vau den Heer SAMUEL
BISSCHOP ; bij de gewone feestviering, halt hij de eer vier Afgevaardigden nit 's lands Staten op zijn bruiloftsrnaal te ver.
gasten; hij leefde met deze zijne huisvrouwe 'in een
tot in het jaar 1684, toes hij te Middelb.urg overleed,
de
yijnde aldaar in de St. Pieters of oude kerk begraven.
Men ontmoet zijne Afbeelding op sneer dan ene wijze
plaat gibragt ; dock de beste daar van wordt gehouden, die
door H. BERKMANS is gefchilderd , en door C. HAGEN in 't koper ‘gefneden; onder deze, leest men het volgende Bijfchrift:

Het oor dronk lang den roe van BANKERTS heldenaart:
Nu zlet het oog den Held, tot Neerla' nds hell gcfchaepen,
Die 't fnedig-flaghlwaert op de .Franiche ruggen fchaerdt,
En noijt voor vijandt heeft gefwicht in 't blanke wapen:
Zijn moedt ontnam den Zweed de land- en zee!aurier.
De Deenfehe Kroon erkent en eert hem als befcherrner:
In.vreede blinckt fijn raedt; fijn deucht _in oorlogsvier,
Men drub hem niet in Print, maer houw fijn beeld uit marmer.
Ook wardt de lof van zijne_heldendaden vermeld, ter gelegen.
bed van het flaan van verfcheidene Gedenkpenningen, waar
van men do, afbeelding en befcrIrijving vindt, bij Mr. G. vArt
LOON , Ned. Ililloriepenningen, III. D. bl. 1/9. 156. -•
SMALLEGANGE Kronijk van Zeeland, bl. 425. 772. BRANDT,
Leven van DE RUITER. P. DE LANGE , Batavife Romei n, bl. 480.
P. DE LA RUE, Heldhaftig Zeeland; bl. 120. 273.

BANKERT (JOHAN) , Zee-Kapitein , waarfehijnlijk
broeder van ADRIAAN en noon van joosT, fneuvelde op den
junij 1665, in den voor zo vele beroentde vaderlandfc
Heiden noollottlgen fcheepftrijd tegens de Engelfen, denzelv
den
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kien dag, op welke de Lt. Admiraal WASSENAAR OBDAAI rnzt,
zij n fchip in de lugt fprong, en behalven hem de Lt. Admiraal hORTENAAR, NUKE STELLINGWERF, en weer anderen h t
WAGEN., Va. Hilt, X11/. D. hi. LK'.
iPven lieten.
BANKERT (JOOST VAN TRAPPEN) , Kommandeur te4zee, zag het eerfte levenslicht te Vlidingen , en hadt dit met
VCi andere zeehelden gemeen, dat de vereeuwiging van 4;1:eil
imam racer aan zijne dappeikeid, dan aan den Luis= v:inzne
geboorte moot tocgeCchreven worden. Zeer waarfehijnFljk- Iva%
hij de vader van den hier boven beichrevene4 Lt. Admiraal
ADRIAAN BANKERT ; dan hoe het ook mag zrj n, onze JoosT,
is door zijne bekwaamheid en inced, trapswl]ze van eon goring bootsgezel, tot het anibt van Kommandeur over do lust
van Zeeland opgeklommen. Hij wierdt in 1624 tot Eapitein
onder het Kollegie van genoemde provintie
tool in 162,8 de vermaarde PIETER PIETEnsz. HEIN dcr Spa;:jaarden zilvervloot vermee,terde voerde BANK= als ViceAdmiraal , het ischip de ltrltozits van 24 flukken ge :r drat en
bemand met 155 Loppen. In die zelvde rang, verzelde iiij de
Generaal FIENDRIK L0NCQU2 in een togt naar de We.stind:ê'n
om ingevolge het cogmerk der fre.ctincliire Kompagnie, een
aanflag op Fernambuk te ondernemen, die ook in 't jaar /629,
volkomm en naar g,enoegen gelukte.
In 1637 bekleedde BANKERT de rang van Kommarde7r,
en het was in die waardigheid, dat hij met vier Staatfe oT:ricy rfclaepen in zee gelopen zijnde, na een hevig gevegt teen
yen Duilikerker oorlegrchepen, 'er drie van vermeesterde, de
hj zegevierende te Vlisfirbgen binnem bragt, 2lwaar hij onder
groot gejuig van het yolk wierdt ontvangen. Geen minder
aandeel hadt onze JoosT het volgende jaar, in het gevegt tegens de Duinkerkers, fchoon tie Lt. Admiraal MARTEN HARPERTZ. TROMP het opperbevel over de vloot voerde; en LI
hij gerekend wierdt geen minder deel aan de bevogtene zege
dan dien Admiraal te bebben,_ bleek, doordien hij even a'is
deze met een gouden keten ter waarde van
co guiders
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werdt befchonken, behalven nog een gifte van 800 guldens in
geld. Ook deelde BANKERT in den roem der overwinning,
die TROMP An 1639 op de grote Spaanfe vloot aan de Engelfa
kusten behaalde.
Door zulke en dusdanige bedriiven meer , zig een grote
roem verwdrven hebbende, verkoos hem de Westindife Kompagnie iu 1645, tot Admiraal over een vloot, die zij voornemens was naar de Westindien te zenden, met inzigt om de vervallene zaken in Brazil to herftellen. Hij ging daar merle
februarij 1646 onder doch deze togt viel noodlottig uit,
en hij badt tegens vele rampfpoeden te worftelen; want reeds'
leden twee van zijn' fchepen fchipbreuk bij DllilIS en nauwelijks die haven uitge.lopen dreef hem dorm en tegenwind te rug naar Engeland, alwaar de vloot door de ongeftadigheid der winden, genoodzaakt wierdt negen weken te ver.
toeven. Na het doorworftelen van een menigte andere noodlottige rampen, waar bij nog ten overmate kwam, dat 'er ontnigheid under de hoofden en muiterij onder het fcheepsvolk
ontitond; zeilde de vloot eindelijk naar Olinda en kwam aldaar
op de rede , maar vondt 'er alles in den akeligften toeftand.
Gebi ek aan leeftogt , deed de aldaar overgeblevene Nederlanders, ten uiterlien verheugd zijn, over de aankomst van dies
vloot, doch weike vreugde wel dra op ene bittere wijze werdt
getempert, door de vermeerdering der onenigheden .onder de
Ichepelingen. BANKERT na aldaar .enigen tijd vertoefd en zo
weel: doenlijk de rust onder zijn volk herfteld te hebben , vertrok van daar met den Overften HINDERSQN en een aanzienliike vloot, naar Rio St. Francisco, en wierp alaar het anker,,
met oogmerk om de Portugeezen derwaarts te lokken; dan dit
islukte hem ook, en het enigfte voordeel dat hij beTiaaide,
was het eiland Tagaripa te vermeesteren , 't veil 111(A-flea
bloeds koste, en alwaar meer dan 2000 menfchen oni Let. lo'en geraakten; waarlijk een al te wrede opoffering tot bekoming van een klein hoekje lands, 't welk men buiten dat niet
koste houden, maar fpoedig weer in handen der.. Portugeezen
geraakte.
Dan
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Dan het flaagde hem gelukkiger ter zee, hij nam nu en daze
ten fchip of fchoot'er een in den grond; ook tastte hij omtrent de Baai de todos los fcnitos , een nit Portugal komende vloot
van zeven fchepen aan, waar van hij een in den grond fchoot,
een twede ontfnapte het, doch de vijf overigen die iijk-elijk geladen waren , en over de twee millioenen waardig gefchat
werden, wierden prijs gemaakt; 400 Portugeezen vadronken
of fneuvelden in het gevegt, de 250 die overgebleven waren,
wierden gevangen gemaakt en naar Olinda gevoerd. Onder
dezen bevonden zig de nieuwe Onderkoning, de Admiraal,
Vice-Admiraal, de Providoor en Regidoor van Brazil , andere
mindere Bevelhebbers en Brie Geestelijken. Nog enigen
bier na wierdt hij met enige koopvaardijfchepen verfterkt,
veroyerde onder de linie, nog vier Portugerfe fchepen met
fuiker geladen, waar hij hi.) so, en de Fortugeezen 120 man
yerloren.
BANKERT was voortemens met vljf fchepen naar huis to keren, doch ()rider wege werdt hij door ene ziekte aangetast en
ene daar op volgende beroerte overvallen , die hem na
ge dagen den geest deedt geven. Zijn lighaam werdt geopend,
gezouten , bewaard, en dus door zijne beide zonen aldaar tegenswoordig , niettegenflaande men het , wegehs het toenemend bederf, verfcheidenemalen over booed wildp zetten, in
Zeeland gebragt en begraven.
Men heeft twee Afbeeldzels van hem in Arent, waar van_
bet ene door UDEMANS is gegraveert; op het ander dat zonder
naam van Plaatfnijder is, leest men dit vierregeli& versje vaa
D. J. Vos.
Zie hier afgebeeld naar 't leeven,

Zeelands zeemachts Commodoor,
Spanjens vreefe, Duinkerks beeven,
Die in "t vechten u ook gaat voor.
Veel verloor

let vaderland aan dezeh wakkeren zeeman,

ors hij wierdt van velen nagetreurd, doordien van hem de

roam uitging, dat hij een der beste zechoofden was, die immer
U. DEEL.
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ii dienst van 's lands Staten geweest waren.
çANGE, ifsTro* van Zeeland, bl. 772. BRANDT 9 Leven van DE
tturtp. P4 LAAT, jaarl. 'i'erhaal van de Westind. Komp., bL
P. M LA RUE, Re/d/1. Zeeland, bI. z7--13o.

BANKTIEM (JAN vAN) , Prefident van den Bogen Raul,
gebortn te Leijden in het jaar . 154o, uit aanzienliike oudcrs;
wierdt van der jeugd af aan, voorbefchikt tot de bcceffening
der fraaija wetenfchappen. e eerfte gronden leide hij daar
toe te Utrecht, onder beflier van MAcizonmus; iran daar begat* h zig naar Leuven , alwaar toen de ftudie der regtsgeleerdheld ten hoogiten toppunt geklommen was; bier ftudeerde hij
een geruimen tijd ; bezogt vermet onopho-udeltke
volgens Augers , en werdt aldaar tot Meester bevorderd. In
n vaderland te rug gekeerd, begaf hij zig tot de praktijk, en
pefrende die met veel roem; waar in hij OOk , door ondervin.
ding en verffand, boven de meeste zijner tijdgenoten uitmunt-7
te. Wanneer 'er in I582, een Hoge Raad over Holland,
Zeeland en Westfriesland, waar van 4t Berigtfchrift reeds in
I580 was ontworpen, wierdt opgerigt en i bediening trad ;
werdt VAN BANKHEm, cm zijne -u,itnemende verdienflen en bekwaamheid, op aanheveling van Prins WILLEM DEN I, tot lid
daar van aangeffeld, welken post hij egter niet dan na flerk
aanhouden op zig nam; ook onttrok hij zig daarom niet, ten
dienfte van het vaderland, zig in gewigtis,e regts- en ftaatsza.
ken te laten gebruiken. Dus was hij, benevens zijnen Raadsvi iend PIRK Vi LEUWEN fcheidsman tusfen den Magiftraat van
4ezjden en den D .Lkgraav en Heemraden van Rijnland, over het
regtsgebied; vervolgens bevii.jtigde hij zig naderhancl,den twist
tusfen den zelvden Magifiraat en den Senaat der Akademie te
doen eindige.n, waar in hij zo gelukkig tot genoegen van beide
partijen flagde,dat hij kort daar na tot Curator van die Ilogeichool verkoren wierdt, welke Mj benevens DOUZA en Jg.
HAN DE GROO,T met zo veel nut en ver beffierde, dat die

band over hand in roem en bloei toenam. Bij uitnementheid
worth zijne (1 :4igheid, billijklieid en kunde in 's lands wetten
en
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to regten geroernd. Het was ook enkel om zijne verdienften,
dat hij na het overlijden van DIRK NIE131317RG tot Prefident
van den Hogen Raad werdt benoemd, in welke waardigheid
den 29 november 16o1 overfeed.
WAG. Pad.
VII. D. bi. 451.
I3ANKHEM (JAN vAN), eerst Schepen en vervolgens
juw van 's Hage, waarfchijnlijk edn afflammeling van den bovenftaanden , doch zeer verfchillend van aart en karaliter ,
want daar gene een allerbraafst en deugdzaam man was , Won,de deze pen devgniet te zijn, voor de fnoodite fchelmitukken
zo als . wij door het verkort verhaal van zijn bedajf
zullen zien, I3i3 bekleedde in 1672. het ambt van Schepen
in 's Hage, en was een der bitterfle vijanden en ijverigfle ver..volgers van de gebroeders C. en J. DE WIT; dit ging zo verre , dat hij enige Kapiteins van de Haagfe fchutterij, bij cede
halt doen b&oven , om dc WITTEN niet in 't levee te laten;
ook hitite hij in perfoon de Burgers van het blauwe vendel,
tegens die angelukkige fla';toffers aan. Of dit nu daden waren wolke ene belon:ng verdienden , late ik aan het oirdeei
van mijiie lezers gaarne over; maar zeker is het, dat hij in
feptember van dit zelvde jaar, door Prins WILLEM DEN III, tot
Bailjuw van 's Gravenhage wierdt aangefleld; dan dat hij zig
in den bediening zo fchelms van zip pligt kweet, dat de
mate zijner euveldaden overlopende, hij op last van 't Hof van
Holland den 31 julij 168o in hegtenis gezet en flrengelijk gepijnigd werdt; waar na hij nog in het zelvde jaar, wegens
Inenigrz3dige begane misdrifven en vuile handelingen veroirdeelci
werdt, cm onthalsd te warden. Hij beriep zig van dit vonnis
op den Hogen Raad, en wist middel te vinden, om hangende
het geding bier over, nit de gevangenis te ontfnappen, en be.
nevens zijn zoon een verblijf te Anjleldain te zoeken, doch
werdt hier agterhaalt en betrapt, men bragt hem op nieuw
Haar 's Hage , op de gevangenpoort, alwaar hij na nog verfcheidene jaren gezeten te hebben, terwiji zijn geding
voor den Hogen Raad nog onafgedaan was, en daar door de
F2

BANNING. BANNIUS. BARBANC(,,
i.velverdieride ftraf , om door beulshanden op het far-117ot tr,
amen, ontging. Toen hij to ilinfladam gent wa; wcrdt
çrc iiiIdigd met enen zekeren SAMUEL Boscif een aannag
haben, op den perfoon van Burgcmeester
gio,Gt
RA 43 VN BEUKTNGEN , die men -tvcct, (la
DE R TEMFp Byrhr,
:oiSt van WILLET■il DEN HI- Wt1S.
d';averbila e , IL D. hi. 5'3; 54. WAG., s id. Rift. XIV. 4,
164, 169. XV. D.' bl. 2o4. WAG., 13-frfir. n;,,1
(1/z •:, VI. St. . bl. 101.
BANNING (FR.A1N1S), zc ROK

)

BANNING (JAN BODECI1ER) geboren te Loosu'verlit
ccn dorp in Gooiiand, is ge ,,iu-zende een Ci civak van 23 j,-reia
Ilk3oss ieraar in de wajsbegeertn aan Leif dens Akademie ge.cvect,T.,
Ett'i was eon geleerd man, en paarde bij e beoctiening der
•wiisbeii, eerte die der dig'ciconsL co, 211derL: fraaiie ivetenfchapitierf in 1642, en heeit onder an:cren in 't licht gePOC712Z1011 libros , wia C1iji4
go yen: Epigrammata
.Potices f 111 cool
1-)1,i1?1Qpi
lit) , (tione epillolica
FoiTExs, BiNioth. Belg.
gendis. Lugd. hoc. 1637. Iz u .
p. 546.
BXNNIUS (JOHANNES ALEERTUS), van Haarlem geboos:-ig, i3 geweest Priester en een uitmuntend Mufikant.
ger-Lh1, 1ven ea uitgegeven: Epifiolam ad PETRum Scri
V1RIUM de ?I/co flud!o , red nflituendo & infix:E./rand° ; en
in 't nederduits : C ((anti* famenftcllin Der Imolai. --TroprE:s;3; BiLlioth. Bag. p. 562,,
BARBANCO,N (KONSTANTYN), geboren in 1565, m
eon &fp ' van den zelvden naam, gelegen een Vein uur pans
van B631171207:t in Renegou wen. Na her volveeren van zijne
iC letteroeffeningen, wieolt hij can Kloosterling van Cie on'eu
der K:djucitneu, vervolgens tot den Priestenland ver1-,everi dj kvas uitinuntende in deugd, en onberispelijk van ze,ie,i;
oak ftint' hi) met de geur van heiligheid, den 2,6 november
te 7i1n L eweest, en liebbendp nog dien

B.A.I=YRACL (JAN)
4teivcien (tag de Vesptts helpen zinger. Erie OpticIling van zIf i

.Hifti
-edwpzihfcrtn;vdmebijPAQur,
MIRIEI Sotipores &cc. XVII.
Torn. VIII. p. 116, 117.
p. 331. edit. FABRIC. ./Ecin. GELimus , de adrnir. magnituL
Colonice, p. 523--527.
BARBEYRAC (JAN), Hoogleraar in de regten te G'ronirA7
gen, is geboren te Beziers in Frankrijk , den 15 maart 1674; Zijti
vader was aldaar Gereformeerd Predikant, en wierdt genooddrongen na de intrekking van het edikt van Nantes, on dthvervolgingswille, zijn vaderland te tuimen en elders den verblijf met zijn,'huisgezin te zoeken. Hi) verkoos hit': toe Lads
in 1086, en JAN begaf zig naar Berlijn alwaar hij in-:Ane
68 7 een aanvang n-4aakte, om in het Franfe kollegie, de fraalje
letteren te onderwijzen. Enige redenen die men niet gerneld
vindt, deden hem van de beoeffening der Godgeleerdheid aim
Zien, waar, toe , zijn vader hem hack voorbefchikt, om zig
der regtsgeleerdheid toe te wijden, en wei inonderheid tot het
Regt der Natuur en der Volkeren. In. I716 wierdt hij tot Hoogleraar in de regten en gefchiedenisfen te Laifanne berOepen;
en hij verbleef 'er zeven jaren in, dien post, in welk tijdvak
hij driemalen de waardigheici van Re&or bekleedde. In 1713,1
wierdt hij ais lid van het Koninglij& Genootfchap der wetenfchappen te Berlin, opgenomen; en ,in 1717 aangefteld, tot
kloogleraar in de regtsgeleerdheid te Groningen, in welken post
111.1 met e'en onvoorbeeldelijken ijver en werkzaamheid, is fer:,
bleven tot, op zijn dood toe, welke voorviel in het jaar r 744.
1\len beeft van hem de vertalingen in het fralis van twee
1,iitmunterfde werken van S.,11t14 PCFENDORF, te weten over bet
Regt der Natuur en der Volkeren ; en, over de pligten van den
Mensch en van den Burger. Bij het ene zo we! als bij het andere; heeft hij uitmuntende aantekeningen gevoegd , en bij het
eerfte nog ene voorreden, die tot inleiding van verftrekt.
De beste drukken van zijn Droit de la Nature &C. is van 171,,
en 1734 in /Ito., en van les Devoirs de l'Homme &c. van 1718
en 1759 instIto. Nog heeft hij in het fransch vertaald,
1 3

BARBIEUX. (ANTHONY)
geven , de beide redevoeringen van den Hoogleraar NOODT
over het regt der Souvereitn en de Vlijheid van 's Geweten , van
welk laatile, ook ene nederduitfe vertaling het licht ziet ; nog
verfcheidene Leerredenen van den beroemden TILLOTSON. Ene
uitmuntende franfe verealing van H. GROTIUS over 't regt vayx
cede 812 Oorlog , met uitgelezene aantekeningen , het eei st te
Arnflelda,n in 1724, en naderhand te Leijden in 1759 herdrukt;
voorts in 1724, R. CUMBERLAND Traftê philofophiques des Loix
naturelles , merle met fchone aantekeningen. Eehalven verfcheidene Akademife Redevoeringen, zo te Geneve , Laufanne
ilmfleldatn als te Groningen uitgegeven, heeft hij nog oirfprongelijk gefchreven en door den druk gemeen gemaakt: Traite
fur la morale des Peres, pour repondre au Pere CEILLIER Religieu.
Benedietin; uit deze verhandeling waar van een klein gedeelte
in het nederduits is vertaald, wordt men des Hoogleraars vlijtige belezenheld in de fehriften der kerkelijke Oudvaders ontwaar, en telkens welk een geringen prijs hij in het oirdeel
van die Mannen ftelde. Traite du yeu &c. 3 ton. Atnft. 1737.
8vo. Hijioire des anciens TraitOz repandus dans les Autheurs grecs

latins, j
E autres Monunzens de l'antiquité depuis les terns les
plus reculez, jusque a l'Empereur CHARLEMAGNE, in het eerfte
deel van het Supplement au Corps Diplonzatique de DUMONT.
AV. 1739. in folio. Defence du droit de la Compagnie Hollan•
dote des bides Orientales , contre les nouvelles prc'tentions des habians des Pais-Bas ,Autrichiens , in 4to. STOLLE ad HETI.
IVIANNI ConfpeEium, p. 540. C. SAxI, Onoin liter., Pars VI.
p. 99, loo. Anal. p. 637. MORERI Deionaire , ed. de 174o.
Tom. II. OZett, e 4eitungen 1 1744. Nov. p. 78 1 • 8ufat4c
fur 3cfctic6te bet; 'tan BARBEYRAC in Motraegcri Aur ..tiftorie
p. 2 44, 245.
(bei*Ocit/ -tan*. 1749. 8vo. ZO•
BARBIEUX (ANTHONY), Dominikaner Monnik, deedt
zijne geloften in het klooster tesfel , in welke fl-ad hi) den
4 augustus 1624 werdt geboren, en hij ftierf 'er na een godvrugtig leven tot zijn einde toe geleid te hebben den 6 januarij
heeft verfcheidene latijnfe werken nagelaten, die
1678.
tot
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tot fligting vrn ijnë geloofsgenbten kunnen verftrákketh
PAQUOT Mein. litter.

Tom. VI: p. Ioi, 102.

BARI) (PETAIJS); Vikarit generaal Van tie Orcteii tidt
oenobiters ; is in 1443 te Doornik geboren , ftudeerde te Leu;yen , en was aldaar de contubernaal van ADRIAAN Van tJ1e.6,rht
naderhand Paus, onder de benaming van ADRIAAN bEit
flij flied ais Vikaris generaal van de Coenobiters, ijtide teffens Prior van het klooster van die orden te iii iSisi
na 82 jaren geleeft te hebben. Hi) heeft onder ancie1ttn ge-__
fchre yen : Coliationum feu Con'cionzim facrarum 3 P. Vol; i folio
hog. : Oallic Ceelestin6rum congregationi.c Monafleriorum fikidatioKos , Virorum illuftrizon eogk &c. Parif I719, in 4toi
FOI'PENS , Bib!. Pelg. P. 953.
BARDES (WILLEM DIRCKSZOON) , chjut vi .4114fieldam , is een man geweest van kloek verftand en mintamen
omgang , doch enigzints fiamelencie van tale. Hij Was oud
Schepen- te Amfieldani, toen hij in 1542 onaangezien hi) Jjij
rónimigen; van lutherije verdagt was, tot Schout aangefteld
iverdt, op aanprijzing van Burgeméester HENDRIR DIP-MON
die gehouden werdt; de Regering der {lad op iijneh duim te
drailen. Dan eer wij verder gaan met te berchrpen i op
welk een harde wijze doze man is behandeld geworden, zal
het vooraf nodig zijn te melden, dat 't Sthoutdmbt de t meeste Hollandfe fleden, ten dozen tide, ftondt aan de begevinge
der Graven; doch 't was te ./Anfieldain in iso8, onder de min.
derjarigheid des tegenwoordigen Graven, Keizer KAREL nn V,
voor 20600 guldens verpand aan de Wethoudtirfchap 4 inids
de lastbrief verleend wierdt op 's Graven naani, Burgemeesteren begaven, federt het Schoutambt op one jaarweddt,
lieten de boeten, kleinigheden uitgezonderd, verrekenen aan
de {lad. Agt jaren hadt BARDES bet Schoutarnbt bekleed, to:
genoegen der Regeringe, toen hij, of om te minder af to han-on van zijns gelijken, en zijn ambt op vaster voet to behouden, of om andere redenen, ten Hove to wage bragt f dat
de Landvoogdcz, vrouw MART A , de 20000 guldens, door de
ft ad
F4
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clad op het Sdhoutambt gefchoten, afloste;, en hem Schout
Rkaakte van 's &,'Izers wegen. Van toen af, veranderde de
guest der Wethouderfchap te hemwaards, -in afkacr en nijd.
Men gaf hem na, dat hij de geheimen der clad, meta name
Naar veinzen van armoede, om met geene leningen gekweld
te zijn, ten Hove openbaarde. Niemand nogthans was meer
op den Schout verbitterd, dan HENDRIK DIRKSZOON , die hem
eerst bevorderd halt, en wien zijn . gezag nu meest tegens
de borst was, om dat 'er zijn eigen meest door geknakt werdt.
Hij fmeedde dan, gelijk federt geIegtelijk getuigd is, een ituk
zo hatelijk , dat 'er hier te lande , zelden , weergade van gezien is. FLORIS EGBERTZOON Kettermeester en Onder-pastoor der oude Keike, op zijne zijde gelokt hebbende, belegt
men getuigenisfen tegens den Schout, behelzende, dat hij
en zijne huisvrouw herdoopt waren , ene vergadering van
Herdopers ten hunnen huize gehouden , en anderen bijgewoond
}iadden. Do menfchen die deze zaken verklaarden, waren
FY HAMANS van Zwol , in de wandeling gele Fij genaamd,
een armelijk wijf, zig generende met het belpieden en bekiappen van zulken , die verboden vergaderingen bijwoonden;
VOLKJE WILLEMS , vrouwmensch van gelijken fiempel, KORITEMS MAATSZOON ZWART notaris , en ADItIAAN JANSZOON
iliiper. De Pastoor fchreef den inhotrd van bun getuigenis
over, aan RUARD TAPPER, opper-Inquifiteur te Leuven. Doch
dit was alles zo fill niet te werk gegaan, of de Schout bath
'er de lugt van gekregen , en zig terflond bij de Landvoogdesfe vervoegd, klagende, dat men hem met lasteringen zogt
te bezwaren.- Ook verwierf hij , dat 'er Gemagegden naar
ilinfleldam gezonden werden , die de getuigen onderzogt hebbende , Clerk vermoeden of genoegzaam blijk kregen , van de
valsheid der verklaringen. Sedert werdt de zaak den Hove
van Holland bevolen, welk Gemagtigden ftelde, om dezelve
nader te onderzoeken; en dus itondt het 'er mede, op 't einde
des jaars 1554. In 't volgende jaar, werden VOLKJE en Fir ,
in flute naar 's Rage gevoerd, en op de gevangenpoort ge4
get. Men oiftietvraagdfize bier, naar 't herdopen des Schouts;
't walk

BARDS, TILL= DIRCKSZOON)

tk_ry

1 welk zij verklaarden gezien te hebben, flaande op een bank .
.jt,vordeglaznkfpbuisteldHa,wk
in
huur
gebruikte.
Hier
na
kwamen
'er
Gemagtigden
EADES
van 't Hof naar Ansfteldain i om de gelegenheid van dit fpeelhuis te onderzoeken; een van .tvelken, op bet bankje tredende , zijnen arm te kort bevondt om bij het glas te reiken;
waar op hij tegen den Schout zeide, dat zijne zaken behouden
waren ; zonder hem egter verdere opening te geven. 't Liep
nog twee jaren aan, eer de andere medepligtigen, met name
HENDRIK DIRKSZOON en de Pastoor, gevat en naar 's liage
gebragt werden ; de laatife werdt aangegepen, daar hij voor
't outer ftondt, en in zijn priesterlijk gewaad vervoerd. De
getuigen na lang zitten , bekenden einde l ijk fchuld, en dat zij
door den Burgemeester en den Pastoor, bewogen waren, on
den Schout valfelijk te betigten. Toen deed het geregt zijnen
pligt, de Notaris werdt van zijn ambt ontzet; ADRIAAN JAM,
ZOON gegeesCeld, en beide ten lande uitgebannen; de Pastoor
moest bekennen, dat hij op een roekeloze wijze en zonder
grond, ten nadele van den Schout, aan RUARD TAPPER gefdireven halt. Dan met FY liep het zo gemakkelijk niet: af;
haar wierdt de tong nit den hals getarnd, voorts g-eworgd, geblakerd , en naar 't galgeveld gevoerd, blijvende tot bet jongfte ogenblik flaande houden, dat zij door HENDRIK DIRKszooN
en den Pastoor verleid was , met verzoek, dat men den Schout
voor haar om vergiffenis wilde bidden; dit ftrafvonnis werdt
op den 3 meij 1561 ten uitvoer gebragt, intusCen dat VoLKjE
in de gevangenis was geftorven. De Burgemeaster zig hebbende weten te hoeden voor fchrift van zij'ne hand, en de
getuigen tegen hem, om derzelver gebleken' meinedigheid
wrakende, ontworfteide de jongfte ftrafFe. Hij werdt onder
borgtogt van 40000 ponden, geflaakt, en .kwarn na verloop
van een jaar, wederom te Anill eldarn; daar hij nog vier jaren toeftle, eer men hem van den borgtogt ontfloeg, zijndle
ondertusien van andere misdrijven befchuldigd, die e,c.:r niet
geregtelijk bewezen werden. Daar na' wanende enen vrijen
jia1s te hebben, vorderde h'ij den Schout aan re , 0113 her.
F
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ftelling van Of/ Zo veel verthogt hij eindelijk , dat hij in
jaren 1563 en 1564, nog wederom tot Burgemeester verko,
ren werdt. 't- Schoutambt toen axiermaal aan de ftad ATPy
paid zijnde, werdt BARDES tan 't zelve t7erlaten in 1566;
federt werdt hij befchuldigd, de hand gehad to hebben, in do
opfchudding van dat jaar, voor den Raad der Beroerten gedag,
vaard, ftrengelijk gepijn!gd en zuiver gefchouwd. Daar na de
Staatfe paitij tegen den Spanjaard gekozen hebbende, werden
zijne goederen nicest onder ifinfieldam telegen , Welk lang
Spaans bled verbeurd verklaard1 Alle finarten hadt hij
manmoedig doorgeworfteld, doch dit Teed trof hem zo diep,
dat het hem eerst de gezondheid en naderhand het verftand
krenkte; hij brags het overige zijner dagen te Delft door, alwaar hij in een deerniswaardigen toeftand, in 1563 zijn Leven
eindigde.

VIGLII,

feleft. p.

371. WAG., Val

HUI. V. D. bl. 41I--4I54 WAG. ) Befchr. van AV.
bl. 98-105. 143 . 275.

St.

BARDES (WILLEM) , Eurgerneester te Atnjeldalii, iii wet=
ke ftad hij ook het eel-ft levenslicht zag, was een zoon van den
bovenftaanden Schout, en zeer ijverig werkzaam voor de her:vorrninge, niettegenftaande de ftrengheid waar mede zijn vader
om het begunftigen en aanklev2en van die partij , vervolgd
was. In 1578 behoorde hij onder de ballingen , die zig toen
tveder in Anfleldam bevonden , hebbende alvorens enigen tijd,
41s Stedehouder van SONOY in bet Noorderkwartier geweest.
Twee dagen voor de grote oinkering in Anfleldam voorgevallen op den 26 maij van ,..emelde jaar fchreef hij aan
Nov , dat hij zijn yolk moest gereed houden, om op 't eerfte
bevel van de Staten van Holland te kunnen optrekken; ook
ontbood hij enen fchootprijen helm en rondas tot zijn gebruik; blijks genoeg, dat hij iets geweldigs in don zin hadt
De omwenteling naar wensch geiukt, en de Regeerders 3 die
de inwoners dus lange gefolterd hadden, ter ftad nitgeleid,
zijnde, was Mr. WILtEM BARDES een van die genen, Welke
Raad aangefteld wierden. In 1579 wicrdt
tot B-urgemeester
hij
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lii•j als Gelastigde van de Staten van Holland naar Weesp ge,
zonden , om aldaar de rust te herftellen , die door enige
Roomsgezinden in 't ftoren van den hervormden Godsdienst,
met kennis of door aandrijven van enigen nit de Regeringe
gebroken was; hij zette zeven leden uit de Vroedfchap, en
Brie derzelven, nevens den Secretaris en cell oude Pastoor,
uit de clad hebbeade doen leiden, was de rust aldaar herboren.
In 't iaar 1586, verzette hij zig mannelijk tegens de oogmerken van LEICESTER, die op raad van JAKOB REINGOUD Heer
van Kouwenberge een' vreemdeling , ftraffen en vorderingen
ten taste der iooplieden wilde invoeren fchoon het den
naam hadt, dat die itraffen alleen zouden dienen tegen de
Lorrendraijers , zijnde zodanige liecien , die tegen de plakaten , en
onaangezien de borgtogten bij hen gefteld , den vijand
goederen toevoerden; ook niet min ijverde hij tegen het oprigten der kamer van geldmiddelen , waar van REINGOUD viamde
orn Thefaurier te worden. Hij toonde op ene vrijmcedige
wijze, dat LEICESTER Been magt hadt, zodanige oprigting te
doen, zonder voorkennis der algemene Staten. Deze zaak op
nieuw voor den Raad gebragt zijnde, wierdt van elk 't firairea
der Lorrendraijers redelijk gekeurd, alleenlijk gaf BARDES in
bedenking, of het zonder gevaar van oproer te doen ware;
doch over 't opregten ener kamer van geldmiddelen, merkte
hij bij herhaling aan, dat alle nieuwigheid ongemak baarde,
en dat hij 'er zo veel voordeels niet uit te halen zag. 3n
voorbijgaan, liet hi) jets Inc.-1-ken van de klagten, die helm
en zijne ambtgenoten ult.- Holland gedaan waren , over 't dringen van vreeindelingen in de Regeringe, waar over LEICESTER
zeer verfloord werdt. BARDES verzogt dat men zijne woorden,
als fpruitende uit zugt tot vooriland van 's lands vrijheden, ten
goede semen wilde; waar op de Graav hernam : dat de Ivorden goed , snaar de werken gerillg waren, Maar met dit
tegen 's Graven welbehagen, werdt niets gevorderd ; de
kamer werdt opgeregt, en REINGOUD Thefaurier gemaakt.
Iiet ambt van BurgemeeaGr en Raad heeft B4E-Du' te
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J 601 , nalatende een zoon, insgelijks WILLEM

BARDES ge-

;iaamd , aan wien de Staten van . Holland; in 1603; ene rents

van 200 ponden.'s jaars tOeleiden; wegens 320o panden, die
2ija ' grootvader, bij zijne, laatfte Schouts-rekening van de 11ad
nog te vorderen hadt. - WAGEN. Vad. Hi 1. VII. Et,
bl. 205. 209. 299. VIII. D. bl. tsi. 273. WAG., Befchn
wan Ate. III. St. bl. 470. 477--479.
BA LENDS (BAREND) 1 geboortig van Kampen, hadt zig
in het jaar 1572 gevoegd bij de G euze Vrijbuiters. Na dat hij
tenevens zijne makkers vele roverijen en plunderingen ter
zee , zo op vrienden als vi:anclen hadt gepleegt; dagt hij met
2ijnen bekomen bait naar Embdel te wijken , doch wierdt op
zijne reize derwaarts door de Enkhuizcrs agterhaald en geno.
men, en tot loon zijner gepleegde zeeroverijen, in die fiaci
onthalsd.
CENTEN , Hi f I. van Enkh. bl. 141.
BARENDS ("WILLEM), Kapitein ter zee,. werdt beneven
JAN KORNELISZ. , in het jaar 1596, onder beleid van den dap-

p..),ren zeeheld JAKOB VAN HEEIVISKERK , ten derdenmale uitg&
zonden om door het noorden enen doortogt naar Tartariji
en China te zoeken. Na. Spitsbergen ontdekt te hebben,
hij op dien .togt in 16c6. Met gemelden . HEEIVISKERX kwarneh
twaalf zijner fcheepsgenoten te rug in het vaderland, na dat
zij onder het deorflaan van veelvuldige gevaren, de ulterfle
ho ken van het nocrden, zonder den weg naar China gevonten te hebben, omgezeiid hadden.
H. GROTII ,
Belgicce.
BARENDZEN (DIRK), Konstrchilder, geboren te Anitain 1534, genoot van zijr_en vader, dat een tamelijk- goed
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Schiller was, doorgaans DOVE BAREND geheten, van wien
op het fladshuis te Anzileldanz gezien wordt een tafereel, verbeeldende de opfchuddingen, door de Wederdopers verwekt,
die in 153s uit ene onzinnige drift de flad dagten te vermeesteren; in welk fluk, naar dien tijd niet kwalijk bebandeld,
de

/3ARENDZEN. (DIRK)

93

tie woede, van dien muitzugtigen hoop zeer vreemd en ver*
fcbrikkelijk uitgebeeld is; het eerie onderwijs in de konst.
J'oen DIRK den ouderdom van 21 jaren hadt bereikt, ver.:
trok hij naar Italic , hieldt zig to VC11,6tie op bij den l.',ioeme'en TITIA411 , die buitengemeen veil van hem hieldt, hem in
huis iiam, als zijn kind beh.aiidelde, en vergunde ja z&ys
beval , zijne te Venetie konicndc landslieden , wel te onthalen7
lyij die met een edelaartigen ziel en !lug verftand , was begaaft verkeerde '„t liefst met deftige, en vermogende, lieden,
of geleerden, doordien hij zel y' in de fraaije letteien beclrel
ven , der latijnfe tale magtig, en zeer belezep was. In Italic,
hieldt hij gemeenzame verkering met den Heer van ST. ALDE-.
IONDE welke vriendfchap en . goede verflandhoUding federd
in Neddrlaii:d. tiisfen hen altoos in wizen bleef; zulls
OONDE nimmer te Anifieltiani kwam, zonder DIRK te bezce,
vermaak fcheppende in deszelys bi.i, wezen.
kort to
giani; ' BARENDS was een deftig en welgezien man; die ook,
liefhebberij haclt voor de muzijk, en tot zijne uitfpanning
vericheidene fpeeltuigen zig oeffende. Hij hieldt ook gemeenzame verkering met den digckundigen LAMPSONIUS, en zij hielden onderlinge briefwisieling in de latijnfe taal,
Na ene afwezentheid van omtrent zeven jaren, keerde
DIRK door Frankrijk naar Holland te rug, en trad te Arnfieldanz
in huwelijk, met ene dogter nit een der treffelrjkfte huizen van
Elie flad, In den ouclerdom van 28 jaren, portraiteerde hij zig
.'el.ven en zijne huisvrouw, zijnde zeer aartig en fraaij behanOffchoon hij zig meestal aan 't portraitfchilderen hieldt,
waar hij zeer vaardig was, en een bevallige manier volgde,'
4eeft bij nogthans ook enige fraaije outerftukken, en ineer
andei:e uitmuntende taferelen gefchilderd, waar in men kenne1,ijk de voortreffelijke manier van TI';TAAN ontdekken kan,
ook . geportraiteerd heeft. Men vindt nog ten
dien
gen i:childerijen van BARENDS inzonderheid op de Doe1;n of Schuttershaven te Amileldam, die in grote achting bij
de liefhebbers worden gehouden.
In bet fpreken van de Italiaanfe taal, behfeldt 13;APEINTS den
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Venetiaanfen tongval , en beminde de landbouw zonder dezelva
nogthans te beoeffenen. zijne fchigtigheid voor de zee en het
water, bragt te wege, dat hij aan zijne begeerte om Haarlem
pf andere iteden te bezoeken , fchroomde te voldoen , doordien zijne zwaarli,jvigheid hem belette, in een rijtuig derwaart$
e reizen, In het Gathuis werdt hem een groat werk beheld ,
dat half afgedaan is blijven iteken, doordien hem de dood
overviel bezig zijnde daar aan te fchilderen, in het jaar 1592 ,
in den ouderdom van d 8 -jaren. Men heeft cen afbeeldzel
Van hem in plaat.
DE PILES, Abrege de la vie de; Pein,
MANDER , Leven der Schilders. I. D. bl. 317-324.
Vacs.
BARENDZOON (HERMAN), Krankbezoeker te
werdt in het jaar 1610, door den Kerkenraad buiten kennis van Burgemeesteren , afgezet van zijn ambt, om dat zo
als getuigd werdt, in 't ftuk der Predestinatie verfchilde van
zijne medebroeders. – G. BRANDT , Hilt, der Reform. II
bl. T48 149.
BARKEY (NIKLAAS), te Bremen geberen jaar 1709;
is geweest S. S. Th. Doktor , Profesfor en Predikant in de
Hoogduitfe Kerk bij de gereformeerde gemeente in 's Howe.
Ilij wierdt op den 9 junij te Amflildam Proponent, op den 6
november 1732 als Predikant te Kleverskok op het ciland
Walcheren in Zeeland beroepen , alwaar hij na ruim zo jaren lang
het woord des Heren met alien ijver te hebben verkoncligd, .
op den 1.2 jillij 1744. te Hulst in den dienst werdt bevestigct,
daar hij vertoefde tot op den 4 februarij 175i dat de ge,
meente van 'Illidelelburg hem tot haven Leraar aanilelde , wel.
ke kudde hij drie jaren geleid hebbende , den 4 julij 1754
in zijn vaderitad Breen tot Predikant en Hoogleraar in de
godgeleertheid wierdt beroepen, daar hij zig egter eerst op
het einde van genoemde jaar na toe begaf, en intusfen den
20 december aan het Hogefchool te Groningen de eeretrap
van DoEor Theologice bekwam; eindelijk wierdt deze geleerrie
man , tot Herder en Leraar in de Hoogduitfe Kerk in 's GraTenhage beroepen, daar vervolgens het Hoogleraai fchap wierdt
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Irjigevoegd. I-113 flierf den r8 junij 1788 , in den ouderdorn
van 79 jaren; zijnde.vervolgens het lijk bij Scheve- ingen, in
de open lugt, op het kerkhof Ter Navolging begraven, BAR.
rli.F.A! is ef.--n geleerd man geweest, en heeft zig niet weini
roetns , in het geinenebest der letteren gedurende het tijdvali
van zijn langdurig en arbeidzaam leven vcrworven, door zijT
p a uitgebreide kundigheden in de godgeleerdhelki , kerkelijko.
geichiedenisfen, als andere takken van wetenfchappen ; waar
van tot levendige bewijzen ftrekken , zijne veelvuldige uitgegevene waken, wordende inzonderheid onder dezen geroemd:
de Bibliotkca B. remenfis en Hagana, Mi f cu a Iiaganum en SijnaHAilBERGERI, Erudita Germania. p.
bolce Hagan.
C. SAxr, Onom. literar. Pars VII. p. 102. Boekz. 1732. a.
bl. 744 . 1733. a. 121. 1745. a. 234. 1751. a. 233. 1754.
b, 198. 1755. a. 616. 1765. b. 541. Kunst- eiz Letter-Bede.,
I. D. IA. 4.
BARLAEUS (KASPER of GASPAR) , is Profesfor in de
Philorophie te Amfieldanz geweest, en geboren te Antwerpen
den 12 febritarij 1584, in welke find zijn varier die den zeivden naam voerde , Griffier was ; doch zi3n ainbt verliet, en
naar Holland tong, na dat den Hertog VAN P11RR1A , die had
veroverd halt. De jong-e KASPER 0e/reale zig in de Godge
leerdheid te Leif den , en werdt in 1608 tot Prelikant beroepen
in .de Nietove Tinge, op 't eiland Overflakkéê, welke dienst
hij tot in 't jaar 1612 waarnam; wanneer hij op aanbevciing
-van P. BERTIUS, in deszelvs plaatze, tot Under-Regent in 't Sta-ten-Collegie te Leijden werdt aangeffeld, en van den predikdienst afflondt. Op 't einde des jaars 1617, werdt hij door
-0e Bezorgers der Hogeilihool, verkoren tot Profesfor in de
Logica of Redeneerkunde. Middelerwiji waren de gefchillen
der Remonfiranten en Contraremonfiranten ontflaan. BARI-AEI'S
hieldt de zijde der eerflen welke hij van 't jaar 1615 a?,
met zijne panne ten dienst ftondt. Ook woonde hij het Dordfe Sijnode bij onder de aanfchouwers, zo lang die vergadering
met open deuren gehouden werdt; rnakenth-:, aantekening,en
van
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van 't gene hij zag en hoorde, die federt in 't licht gegeve*
zijn. Hij hielp d gedaagde Remonfiranten ellen geruimen tiji
in het itellen van enige fchriften en brieven, die gedurende
het houdp dr Sijnode, ingefteld en afgevaardigd werden.
Doch in februarij , keerde hij naar Leijden en tot de waarne-.
ming van 4n gcwoon beroep tc.. rug. De leer der Re7P 071.
firant.en vevolideeld zijnde op de Sijnode, werdt ook het Ho.
gelchool, zo ais men het noemde gezuiverd , en BARLAE1'
under andcrpn veriaten van 't Onder-RegentIchap 0111LICII
bet 'midden can juni en in de volgende maand ooh van,
't profes i:oraqt in de log, ica. Doch eer 't laatfle gebetirti,2
hadt h die yogi:Leon Predika.nt geweest was, de 4Ee yap Str,;ijiand getekend, en ,e z,g verbonden voortaan niet te predil,en
fchoon hij ten zelvden tilde betuigde , der Remondrantie za.•
jcn nog tocgedzan cc bli3ven; wel15c betuiging Hi in juiij
1621, nog holhaalc i e. Middelerwiji hadt 1il ontzet van zip
be roep , zig 00 do geneest.unde toegelegd, en was te Caen in
Aromrindi je , tot Doi:tor bevorde:cd. Hij heeft nogthans deze
wetenfchap b;i na niet geoerrend, en zig te Leijde.n daar
blecf W011ell , bezi; gehouden met het onderwils von jongelingen in de philolophie en in anderc wetcnichapp4fm, tot dat hij
in 1631 , tot Profesior der philofophie, en der welfprekendhold , in het doori,ugtig fchool te ZOLL' ganz, beioepen werdt;
e_p lr hi) van groot en klein geed en bemind, zijo berGc?
Waarnam; enigo io iijI e laLijnie Gernct alien ijvcr en V
digien en andere -vv-e.:ten in 't licht gaf, waar van enigen wor
den baftdeelt in ha. Cchone artikel, dot den geleerden BAY1.1.,
ens in 7Vin Diaiona:;'c Hifothuc & Critipe, van BARLAEUS heeft
L:_claten. Met dt weikzamc leX7011 hicidt hij aan, tot dot
1-11:1 van ene zware ziekte aang(-ti,sL, die horn den pest geNveldig benauwde, en alicenlijk no en don cnge tusfenpozin.
gen gunde, 's daar; va dot hij veer 7flC Studenten nog pie,G. BRANDT,
t en hadt, op den 14 januarij 1648 c■ cricedt;
ziekte, en
D. bl. 1 4 4. Over de natnur
Tuezif ,
de onmiddelijke oirzaak zijn's doods, is \eifcheideliik van geai zijre
,fprolien en geo:rdceit. Dan tame']jk 2cker is h t
zick.
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ziekte ene verregaande zwaarmoedigheid is geweeq , waar
van, hij reeds in 't4a.ar 1623, kort tia 't ontdekken van den
aanflag op het ldven van Prins MAURITS , aangetast geweest
was , ter gelegenheid dat de zo vermaarde Schout BONT de
onberchofte ftoutheid hadt, te Leyden hem, op ftraat gaande ,
onverhoeds een papier , welk hem ten dele nit de zak flak,
te ontrukken; 't welk hem fchoon 'er niets kwaads in flondt,
derinate ontitelde, dat hij om te minder verdagt te zijn, tot
driemalen the
in de openbare herke ging; waar op fchrijfC
•
G. BRANDT , ene zWare wroeging en droefgeestigheid volgde,
die egter door den tijd wederom verdween. DOch na zijn
beroep te Amfteldam , in 1632, trof hem nog grocer zwaarmoedigheid. Hij, zelv' fpreekt 'er in zekeren latijnfen brief,
aan zijnen neve CUNAELS , met deze woorden van : „ 1k el„ lendige, ben geitort in ene droefgeestigheid, veel zwaar„ der dan die Mil voor negen jaren getroffen heeft. Eerst
, heb 'ik mij door fterk ituderen, afgemat; daar op is verftop„ ping geiolgd.; vervolgeas is mij 't gene te voren ligt fcheen,
-,, zwaar 'vbergekomen; eindelijk heb ik, door ik weet niet
„ welk ene kleinmoedigheid; begonnen mi.) zelven t'enemaal
,, te mistrouwen, en te gevoelen , dat ik onbekwaam ben
,, 'om dezen last te dragen. En ik ben mij zelv' nauwelijks ,
„ als mij het deerlijk lot van mijn huisgezin te binnen komt.
,, 1k, die de gelukkigfte was, ben de ellendigfte in mijne
„ ogen. De redenen door welken gij mij opbeurt, worden.
,, mij door brave lieden dagelijks voorgehouden. A& neef!
„ ik ben de man niet die gij meent dat ik ben. 1k heb dezen
, post, nit een ijdele en dwaze overtuiging aanvaard. Maar
„ ik gevoel nu, dat het heel wat anders is in 't bijzonder,
„'heel 'wat anders is in 't openbaar te onderwijzen; ik heb
,, die vrijmoedigheid niet, als ik in 't openbaar onderwijzen
,, -moet,, die mij wanneer ik in 't bijzonder onderwees, plagt
„ eigen te zijn. ja, ik ben zo vervuld van fchroom , dat ik
„ zelv' geen bijzonder onderwijs geven durf. Mijne ,gezond„ held - is. ook minder,. uit hoofde mAner droefgeestige ver.
IL DEEL.
G
,, Well
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beeldingen, en der geneesmiddelen zelven.lijne flaap
afgebroken; de huishouding 'des lighaams , geheet
zwaar
• ontfteldi fchiet geene hoop over, clan op de barmher,, tigheid en magt ides groten Scheppers , die mij eertijds van
„ diergelijke k*aal, --dock allengskens , -verlosts heeft; want
Ik be• gij weer, dat ' daze ziekten van langen duur
„ veel mij zelven en mijn huiSgezin, waarde neef, aan uwe
gebeden. Ik heb geen lust om meer te fchrijven, en dit.
.„- treurig .en .mij .zeer lastib verhaal, s te vervolgen. 1- Pit mija
„ ftiji uit raijne ultfchrabbingen zult gij ligtdlijk kunnen.
,; zien , hoe ik gefleld geweest 'ben, toen ik dit op 't papier
„ bragt. De vorige kragten van lighaam en geest zijn ge.
knakt: Mijne 'Iwisvrouw ale kij mij flondt terwij1 ik dit
f
• chreef,
-heeft mijne pen genoegzaam beilierd. GQD give
„ dat ik 'beter en blijder fchrijven moge ! Nu kan ik niet.”
Claw. Direr. ' Epist. e Mcfeo' J.
p. I I 8.
Doch uit dezen naren toefland, ' is BARLAEUS ook gered,
dat hij in' 't begin des jaars 1635, in ftaat was, om de openbare redevoering van den wi. **n Koopmtin te doen; n, ‘uit de
brieven van den Drosfaart }Toon. ; na dien tijd aan, en
gens hem gefchieven; ichijnt 'men te mogen ,afleiden, dat hij
nu en dan , en bijzonderlijk omtrent den aanvang- des jaars
1639, toevallen van" onpasfelijkheid gehadt; maar vender, tot
diep in 't jaar i646', ene redelijke gezondheid genoten heeft.
MEELII, p. D56.. Doch
Epist. M. Z. BOkHORNII e Weo
toen fchijnt hij van zijne oude .kwale,- op nieuws aangetast te
zijn. • Men heeft vertelt en geloolt, s dat hij meende . van glas
te wezen en Vriesde aan ftukketigeftoten to zullen' worden ;
Of van boter of ftro,- waarorn .hij zig: ver van 't vuur' hieldt.
8ommige menen', dat hij in , ene, put gevallen of gefprongen,
en zo verfmoord is; dock in de lijkrede; door JOHANNES AR.
NOLDUS CO(VINUS over hem Uitgefproket ; least men , dat derA
Redenaar verhaalt was, hoe ene fchielijke` flauwte, die in
dien tijd velen trof, den , threrledenen de dood gedaan hadt.
Iiij is begraven in de Nietiwe Rork nabij de grafkelder van
zrr
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zijnen hartvriend P. C. HOOFT, die 11.1m flegts iveinige maan*
den overleefd heeft ; waar op POST VAN Vat DEL ciic graf,
fchrift rnaakte.
Ilier fluimert BA ARLE neffens HooFT,

Geen zark bun glans noel vriendfchap dooft.
BARLAEUS heeft inzonderheid doer zijne latijnfe verfen
en redevoeringen beroemd gernaakt. Over zijne begaaftheid
in de digtkonst, velt JAC. PHILIPP. D ' ORVILLE , in Oratione in
natalem Athenaei Ateelaeda7nenfis, p. 14, 15. bet volgende
oirdeel : A pluribus eo tempore inter Principe: latinae Poefeos

habebatur : multi etiam Principatum in divina hac arte deferebant.
Ook zijn 'er brieven van hem in 't licht, die bij de kenners
geacht worden. Weinige maanden vow zijnen dood, heeft
een verhaal van, de kri,gsbairViven van Prinfe JOHAN MAURITS.
van Nasfau in , Brazil , in 't licht gegeven, en voorts door den
druk gemeen gemaakt Poemata pleraque primum feparatim

jpadirnque edita, in It121011 volumen contraEta, rzirnirurn Hervicorum
Lugd. Bat. 163 r. 12°. Triunzphus
Elegiarum libri
Mr.
Fwderati Be1gii fuper debellatis ad Mr urbibus E59c. Amfi,
x632. folio. In Ducaturn Linsburgicum additum Foederatorum Imperio. Ana. 1633.. fol. Tumulus GUSTAV' ADOLPHI &C.
.Panegyricus ARMANDO Cardinal' RIcnELIo &c. Anil. 1655.
in i 2°. Disfertatio de Bono Principe, &c. fol. 1633. Medicea
Hospes , five defcriptio publicce gratulationis , qua MARIAM DE
MEDIC'S &c. AV. 1639. fol. Zijnde bier van ook ene nederduitfe uitgave, in 1642 gedrukt. Oratio panegyrica de villa
HiThanorum Clas , Anil. fol. Oratio, de Ente rationis,
fol._
varix,
Orationes
12°.
Amft.
1667.
1643.
120.
Epiflolce
morurn. 120. Obfervationes aut experimenta
.Alethodus fiudiorum
vis
magnetica
Term , &c, 1651. Zijne
Illagnetis , &
fchriften ten voordele der Remonftranten in 't licht gegeven,
vindt men aangewezen, in de Bibliotheca fcriftorunz Re712011
jirantium, Authore ANT. CATTENBURG. Alle deze werken beb.ben BARLAEUS ongemeen veel achting verworven bij de geleerde wereld. Doch ziine fcherpe twistfcbriften, ten behoe-
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-ire der Remonfiranten , hebben hem de ongunst niet alleen,
gittar . zetvs den bitterften haat * van vele' Kerkelijken op den hals
geladen; Welker hevige wederleggingen ook, zo men wil, ' iet
hebben toegebragt, tot 's mans droefgeestigheisd,
13ehalvqn e hier bijgevoegde afbeelding van dell konstrijken Vrtlicans , ontmoet men hem nog in prent door L. VIR.fiu; door MATHAm, mar .8ANDRART; door DELPHIUS , naar
Bibl. Tetust
PAILLV; en door sneer anderen.
nova. IVIoRriiwn, Poly/in:lion ' Tom.' 1. p. 153. 297, 29)3.
t)77. 1064.
A. CORVINI, Orat. funebr. WITTE, in Dice
tio biograph. F. G. FREYTAO AnaleEta litter. p. 67 ,
CRtiitt, Anima*. Philolog. ' Part: XIII. p. 45-49; Jo.'
Belli.
Bibl. Part.
277. 305. FOPPENS,
61,
252.
r66.
C.
SAXI,
25r,
Pars'
IV.
p.
'
_Onom.'
liter.
16-5
Anal. '588. P. BAYLE, Diction. Tom. I. p. 54. edit. de 1730.
DAVID CLEMENT, Bibliotheque curieufe , Tom. 11. p. 419, 430.
Os BRANDT Hifi. der Reform. II. 1). bl. 243. 45 1. 524. 942.
III. D. bl. 171. 404: 44:4; WAGEN., Vad. MI. X. D. bl.
, Befall. van Aing. St. hi.
188. XI: bl. WAG.
n97. - 4 34. A. Nits, Naalnrol der :Bata y . en Holl. Schrijvers ,
1511 277: 305: 328. SOERMANS,. Kerkelijk Register, ' bl. a s.
'trade n. Register, bl. 63. 122.
13ARLAEUS (LAMBERTUS), Hoogleraar in de griekfe
taal te Leijden, een broeder van KASPER, geboren te Bommi el
in 1598,..wieidt na zijne' `Ietteroeffen- ingen ' met * alien lof te.

hebben 'volvberd , en met ruimte tot den dienst to'egelater/
te zijn , als Predikantvari 't Gezantfchap ' met dell Baron vim
LANGERmt, Hollandien Ambasl'adeur Haar Fra nkrijk benoemd;
v' ervolgens werdt hij Con' rektor der latijnfe fcholen te Arnfle'l.
dam, en eindelijk Hoogieraar 'in de griekee tate te Leijden
welke 'bedienin- hij met een ' opentlijke redevoering : de Grit' utilitate den 22 odOber 1641
canon literar'unt prceftanaa
aanvaardde. Voorts gaf hij LUCIAN' 'Tinton' em, Lugd. Bat,
1652. 8vo. ' en HESIODI Theogo'niam, Lugd. Bat. 1658. 8vo.
Hi) . ftierf deli 16 junk) 1653 , 'in den 'ouderdtim van 6o pia
ten.

3ARLAUTS. BARLAIMONT. BARLOTTE,,
KONIGII Bible vet:
nov. C.ORmus , in Ora
rtn.
funebr. CA SP. BARLAEI. Catal. Bibl. BUNAV. Tom. pag. io6o.
f..SAxi, ()nom. liter. Pars IV. p. 374. P. BAYLE
Tom. I. p. 456. ed. de 1730.

BARLAEUS (MELCHIOR), een voile neef van EASPET
en LAMBERTUS te Antwerpen in de XVIde eeuw geboren,
een zoon van LAMBERTUS BARLAKUS Bewa' arder der awls Archiven te Antwerpen. MELCHIOR was den geleerd man,
lifeeft verfcheidene werkjes, zo in digt als profa gefchreverk.
CORVINUS in Orat. fun. C. .BARLAEI. VAL. ANDR.
p. 886. SAii, ()nom. literal'?
Belg. FOPPENS Biblioth.
Pars III. p. 403.
BARLAIMONT (GILLIS vAN); Meek van Hierges 9 tilt ciP
Oostenrijkfe Nederlanden geboortig, is een groot Staatsman cii
teffeng moedig Krijgsman gewedst, in dienst des Konings van
Spanje , gedurende den aanvang der Nederlandfe beroerten , in
welke hij den aanhang des Prinfen VAN ORANJE menig gevoo:
ligen neep heeft toegebragt. Hij heeft vele roemrijke krijgs,
bedrijven uitgevoerd, doch wierdt gefluit in de loopbaan
zijner ovdrwinningen, bij het beleg van Mastricht .door den
HertOg VAN PARMA in het jaar 1579 onddrnomen; want bier
trof hem een kOgel, die hem tot groot hartzeer van den Veld
Beer , in den ogenblik het 'even benam. STruwAi
Nederl. Oorl.
zie BAARLAND.
BARLOTTE (CLAUDE LA) . , is den wakkdr Kriksheld
geweest , in dienst van den Kardinaal Aartshertog ALBERTUS
wien het aan inoed noch beleid ontbrak waar van hij de
onlochenbaarfle blijken gaf in 1596, toen de Aartshertog voornemens was Hulst te belegeren. LA BARLOTTE was met enige
inanfchap afgezonden, om ware het mooglijk, den Graav VAN
SOLMS ; die door Prins MAURITS met een magtige bezetting,
daar binnen gelaten was; te verrasfen. Onder begunflignig
van de duisterheid des nagts, gelukte bet hem, in let betLivi
03
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van julif, over de gragt te getaken , terwijl berStaatre yolk
zeer oiaagtzaam de wagt hieldt. Door deze verrigting, maakte hij den aanvang van het beleg,, voor den Aartshertog zier
voOrfpoedig, waar van het vervolg niet min voordelig was,
Then in 1598 de Admirant VAN ARRAGON zijnen optOgt langs
den Rhijn wilde ondernemen , werdt LA BARLOTTE vooruit
gezonden, hij noodzaagte alle de fchippers die hij aantrcf
hunne fchepen , tusfen Bon en Keulen , bijeen te brengen , met
dezelven voerde hij zijn yolk over den Rhijn, en maakte zig
meester van de, beide wederzijdfche oevers; na xieze verrigring, joeg hij, met behulp van twee veldftukjes, de Staatfe
uitleggers den itroom of tot aan Rhijnberk toe, en volvoerde
dos den last die hem bevolen was. Niet minder nadeel deedt
hij in het volgende jaar, met den inval in de Bommelerivaard,
waar door hij Prins MAURITS veel werks verfchafte, om hem
daar ,veder van daan te drijven. Onder alle de voordelen
welke de vijand behaalde, was wet het voornaamile, dat zij
MAURITS, zo voor Bommel als in de Tielerwaard en elders afmatteden, en MENDOZA gelegenheid kreeg , tot het fligten van
de St. Andries fchans; ook fcheede het weinig, of het zou
aan BARLOTTE gelukt zijn, Woudrkhern te verrasfen; doch een
weinig te lang toevende met zig te beraden, werdt hij in het
lopen naar de poort, door een der burgers door den torenwagter gewekt , ontdekt, die fneller dan hij lopende, hem voorkwam, en de clad in beweging bragt ; LA BARLOTTE hadt meer
dan 500 man bij zig, die gedeelt2li:i k als boeren gekleed, van
korte roers en opflekers voorzien waren. Gedurende het
leg voor e Ifabella clans bij Oostende, werdt hij in het ,jar
1600 doorfchoten, en door zijnen flood de Staat van een
moedig en wakker beftrijder verlost. - H. DE GRooT
jaarboeken, 41. 245. 369. WAG., Vad. HUI. VIII. D. bl.
432. IX. D. bl. 25. 48. 51.
BARNEVELD, zie OLDENBARNEVELD.
BARRES (ANATOLIUS Dr), geboren te Salins in het
,laar 1524, was de- zoon van PIETra BARRES Heer van Ferret,
aa(1-
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,rtaadsheer in Parlement van bole, tot in isso, Wanneer
hij tot Prefident van dat zelvde Geregtshof wierdt verkozen,
zijn-moeder was GUYE D'ARBON genaamd. AXAToLtus werdt
nog zeer jong zijnde naar _Leuven gezonden, alwaar hij de
zathefis, en waarfchijnlijk ook, de wijsbegeerte en regtsgeleerdheid becetrende; zedert kwam hij aan het Hof . van KAREL
DEN V. ala Kamerheer.. .1-lij overleefde zijnen Keizerlijken
meester., maar men weet niet, waar hij vervolgens is gebleArit1,7neticc e pratlicx
ven.. Wij hebben van ANATOLIUS
lib. Iv. Loy.- 15,0•.4to. De . Schrijver was nog geen 19 . JaC, R9'
ren oud, toen hij deze verhandeling in, 't licht gaf.
QUNTUS ccelo donatus. Lo yani , 1559. in I20. Dit is CDC
VAL. ANDR.
Bap p.
kkrede over ,dien Vorst.
F. FOITENS, Bibl. Bel g. p. 49. DUNQD tsE CHAF,NA46.
pt, Mem. pour fervir a hifloire du Comte de Bourgogne , p.
litterar. Tom XII. p. 268, 269.
6
' 25. PAQUOT,
BART (JAN), een Kaper ter zee, gtboren in 't jaar 1650
Duinkerken , van geringe ouders, heeft door zijnen moed
beleid en dapperheid, zijn naam vereuwigd. Zijn vader was
.
ten vlsfer , die reeds met een talrijk huisgezin ,beladen Was,
toen JAN ter wereld kwam, die vervolgens nog door een
der KASPER genaamd gevolgd wierdt. De behoeftige ftaat van
den ouden BART , gedoogde niet, dat hij zijn' zonen iets anders liet lezen dan visfen, ja zelvs werden 45 in geen lezen
noch fchrijven onderwezen. JAN van ene geaartheid zijnde
die tot verhevener bedrijven dan de behandeling van het vis-want gefchikt was, ,verliet bet huis en de plaats zijner geboorte, ging naar Holland, en verhuurde zig to Anfieldam
voor fcheepsionge, Onder het heftier van den vermaarden
DE RUITER., klom hij als jonge van trap tot trap
zeeheld
op, en wierdt een bekwaam zeeman. Met den oorlog, Welke LODEWYK DE XIV, in 1672 dit Gemenebest aandeed, was
then 'er op uit , ten einde zulke twee magtig verbondene
Vilanden als Frankrijk en Engeland , ter zee het hoofd to kun.
ten bieden, naar mannen van kunde en ondervinding om td
zien ;
4
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zien, en BART was onder het getal der gencn, aan wien ineft
cen aanzienlijke bediening aanbood. Dan aeze jongeling pas
21 jarefi oud, bier te eerlijk zijnde om tegens zijn vaderiand
en koning te willen vegten , weak hij uit- Holland , keerde
naar Duinkerken te rug, en aanvaardde de kostwinning
velen zijner fiadgenoten , om namdlijk ter kaap te varen ;
in dit nieuwe beroep kweet JAN zig zo dapper, dat hij wet
dra boven zijne medemakkers uitlnuntte ; zeldzaam keerde
het kaperfchlp waar op hij zig bevondt, zonder prijzen in de
haven; en zijn Kapitein moest volmondig belijden, dat hij
zijn geluk grotendeels aan JAN BART hadt te danken , die zij. 71e fchepelingen door zijn voorbeeld, moed en cm voorzigt;g
beleid, wist in te boezemen ; ja zijn roem verbreidde zig zo
ver, dat die fpoedig ter oren van I ODEWYK DEN XIV, kwain.
Met bet ter kaap varen, een ituivertje over„;ewonnen heb.bende, bevondt BART zig in 1675 in flaat, om voor elgene
rekening een galjoot uit te rusten, 't wclk hij met twee ftukken kanon en 36 koppen wapende. Op zijn e,2rilen togt met
dit vaartuig, ontmoette hij op de Hollandfe kust nabij Texel ,
cen fregat van 18 ibikken en met Co koppen bemand; zonder
zig lang te bedenken, klampte BART het aan boord, veroverde het, en bragt het te Duinker1,en op. Deze en nicer andere gemaakte prijzen fielden hem in flaat, om decal in ene
kaaprederij te nemen , welke een fregatfchip van den flukken
uitgerust hebbende , het bevel daar van aan BART teevertrouwden; hij was daar mede nauwelijks buiten de haven van Duinker.
ken gekomen, of hi; ontmoette cen Hollands fregat, de Hoop genaamd, met 12 flukken gemonteerd; BART tastte het aan,
en overweldigde bet, na een vrij hevig gevegt dat enige uren
duurde. Vervolgens ondernam hij CCil kruistogt naar de Oast.
zoo, alwaar hij op cell aanzienli.;ke koopvaardij-vloot, befchermd door twee fregatten, het een van 12 en het ander
van 18 itukken kanon, aanviel ; het zwaarfle fregat enterde
hij terftond, veroverde het fpoedig , en joeg het twede op de
vlugt, vernielde voorts een gedeelte der koopvaardij-vloot,
en ovemielditzde het overf;hot. Deze Iaatk tot vc.wrei,t
(:\ erz

PIPPIPPURIMIR JAPPRE
T.--

111111011101101111111111t ''

--,a,

H h H,'lY

H,„,
'H'
IWO

i

IIII
'.].. id
poopopo
poop_
l
g
_„_!----_____ __
._ _.,„„ _,
rml
!!,--.__
.11___.___.
-----_
___,,_

.=_,.i

=
.====
Elm
7
=2
-----------' : -- ------,...%

BART. (JAN)

Jo5

Oven veel fchrik bij zijne vijanden, als zij reed van zi3te
inederederen inboezemde, die daar te boven door de beko.
mene winflen aai?gevuurd, het befluit namen vier of vijf fchepen teffens uit te rusten; over het ene bier van , de OverwinY2ing genaamd , voerde BART bet bevel, ook waren de vier anderen aan zijn gezag onderworpen. Met deze vloot op den
23 maart 1676 in zee gefloken zijnde, vermeesterde hij een
Hollands fchip van io flukken, dat 50000 kronen waardig
gtfchat wierdt , en zondt het op naar Duinkerken. Zijnen
koers vervolgende , vielen enige dagen daar na onder zijn
bereik agt koopvaardij-fchepen, die van Louden kwamen, door
drie oorlogsfchepen verzeld 3 het . ene zijnde een Zeeuw van
18, en de beide incteren Oostenrijkers , een van 24 en bet andere van 2-8 flukken. Hij hadt die zo dra niet in het gezigt,
of hij gaf . aan een zijner fregatten bevel ©m de koopvaardijfchepen -aan te taster; dit was nauwelijks gefchiedt , of hij
viol zonder zig lang te beraden, met zijn vier overige ichepen, op de drie oorlogsfchepen aan, enterde den Zee!livea7ar ,
flak met eigen hand den Kapitein daar van dood, verwelte
bier door zodanigen fchrik, dat het verbaasde fcheepsvolk oni
lijfsgenade bad en zig overgaf, wlar na hij het Oostend fie
fchip van 28 flukken noodzaakte zijn behoud in de vlugt te
zoeken, zo als het andere ook reeds gedaan hadt; en JAN
BART keerde als zegepralend overwinnaar met zijn gemaakte
beftaande uit het Zeeultfe oorlogsfchip en agt koopvaarders naar Duinkerken, daar hij juichende en met handgeklap
in de haven wierdt verwelkomt.
In meij 1677, ontmoetLe hij met zijn eskadertje, 16 fche.
pen met kostbare koopmansgoederen Oaden, nit Holland naar
Engeland ifevenende, en begeleid wordende door een oorlogsfregat van 24 flukken. Volgens zijne aangenomene gewoonte,
tastte hij het fregat 't eerfle aan, en geraakte daar merle in
een hardnekkig gevegt; loch BART gewoon te overwinnen,
verdubbelde zijnen moed, vuurde dien van zijn yolk aan ;
maakte zig na een bloedigen flrijd die drie men aanhieldt,
ineester van het fregat en (hie der koopvaardij-faepen. In de
maan4
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maand, feptember van dat ,zeivcle jaar,, geraakte hij flaags met
een fregat van 36 ftukketi, dat gefchikt" was ter beveiliging
van enige koopvaardij-fchepen ook dit met zijne onderhebuitgezDnderd dat
bende fchepen; onderging het zelvde
dezen buit; in Prankrijk opbragt. LODEWYK DE XIV , op
ene roemrugtige- wijze van dit vooival hebbende horen fpre7
ken, zondt ter' verdere aanmoed:ging, aan deli wiagten zee.
inan een gouden gedenkpenning, hangende aan een keen van
't zelvde metaal.
In maart 1678, ftak hij met een nieuw fchip van ±4 {ht.:
ken, de Dolphijn genaamd, in zee. Weinige dagen hadt flegts
zijn togt geduurd, of het fchip Schiedam, voerende 32 flukken , diënende als kustbewaarder voor , maakte jagt op
hem , met oognierk om hem aan te ta. sten. BAP.T gaf terflond
blijken, dat hij noch de meerderheid van het ge.fchut, noch
die van de minfchap fchroomde; want nauwelijks waren zij
aan elkanderan; of hij gaf Level om te entei en ; hij was overal, dan voor; dam agtei, , gebood, vogt en bekwam verfcheidene wonden ; doch ondanks dezelve, veriloeg hij al wat hem
voorkwam; viel op den Kapitein aan, doodde die , en maakte
zig toen wel dra meester van het
Nog in het Zelvde jaar,, trail BART in dienst des Konings
van Frankrijk; waar toe hij des te gemakkelijker befloot, ont
dat 'er na 't iluiten van den vrede, weinig met kaapvaren te
verdienen viel. LODEWYK DE XIV , maakte' hem Kapitein
Over een fchip van 14 ftukken , met bevel om jagt op de
rovers van Sale te makers. Een van dezelve, voerende i6
ftukken en 4© koppen , bragt hij te Toulon op. VAUBAN gat
zodanig gunftig getuigenis van hem aan den Ironing, dat hij
terftond door zijn Majefteit werdt bevorcterd.
Na dat Spanje in 1686 den oorlog . aan FrankrUk verklaart1
had, voerde BART het bevel over een fregat; en kruiste daar
mede in de Middelandfe zee; fpoedig vermeesterde hij aldaar
een Spaans fchip met 32o foldaten , en bragt het to Brest op,
Weinig tijd daar na, beyond hij zig bij de vloot, order bevel van den liter D3 ,A.BLINIONT waar mede hij de Spaa Y'e
vloot
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Coot voot Kadix naderde, en in het gevegt dat daar mede
voorviel, wonderen van dapperheid bedreef, en fchoon gewond -zijncle, nog twee Spaanfe fchepen veroverde. In 1689
voerde hij bet bevel over een fregat van 24 itukken , en ver.
trok daar mede in gezelfchap van den Ridder FORBIN, die
een fregat van 16 ftukken onder zijn bevel hadt, naar Dzdnkerken, , ter &eleide van enige koopvaardij-fchepen, die naar
Brest moesten. Op dien togt overmeesterden zij een Hollandfen
kaper, die zig zo lang verweerde en vogt, dat het (chip genoegzaam aan Harden gefchoten was. Op hunnen tweeden
togt naar Havre de Grace , ter dekking van 20 koopvaarders,
antmoetten zij in 't midden van 't Kanaal , twee Engel re oor1ogsfchepen, die aiJe mooglijke zeilen bijzetteden, om bunne
vloot te agterhalen. FORBIN was van gevoelen om hakken
op te fpelen, doch BART betuigde gezworen te hebben, nimmer voor enig vijand te zullen wijken ; en vermits hij het bevel voerde , moest FORBIN gehoorzamen. Drie der grootfle
koopvaarders werden met matrozen van de andere fchepen
genomen bemand, en kregen bevel om een van de Engellecz
aan te tasten , en aan bet zelve weak te verfchafFen , terwW
zij met het andere bezig zouden zijn. BART hier op FORBIN'
bevel gegeven hebbende, om hem te anderileunen, liep hij
met voile zeilen op zijnen vijand in; doch de wind eensklaps
ftillende , mislukte de voorgenomen aanilag; en zijn bcegfpriet
raakte door den: fchok in de hoofdtouwen van den Engelman
vast; loch FORBIN dadelijk ter zijner hulp toefchietende, raakte hij los, en zij bragten het zo verre, dat bet yolk op den
Engelsinan, dek en kampagne moest ruiinen; toen bet nu op
het punt flondt, dat zij hem meester zouc'en geworden zijn,
kwam het ander oorlogsfchip ter hulpe van dezen toefchieteh,
doordien de koopvaardij-fchepen hunnen pligt verwaarloosden.
BART en FORBIN vogten als leeuwen, tot zo lang hun meeste
yolk gefneuveld en zij beide gewond waren, verpligt wierden zig over te geven; men voerde hen naar Plijmouth, al
waar zij in een nauwe gevangenis wierden opgefloten. Flier
ftelden zij al hun ver4uft te week, om een iniddel tot ontk0-
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rotting te beim/len, 't welk hun ten Iaatften ook door behutil
van een klein vaartuig gelukte. In Frankrijk te rug gekomeni7
begaf zig FORBIN ten Hove , daat rij aan den Koning verilag
deedt van al het voorgevallene, n eenlde beloning voot
2ijne dapperheid verkreeg; -doch hij was edelmoedig genoeg;
cm aan zijne Majefteit te betuigen ; dat BAIT ruim zo vett
anfpi2ak op de beloning hadt als his; 't walk van die uitwerking was; dat men dezen ook een gelijk gefchenk toewees:
Dc Graav de . TOURVILLE in 1690 door den Koning tot,Vice.
; rniraaI aangef1eld zijnde; bekwam BAT onder zijn bevel
fchip van 40 ftukken met /4o man, benevens last onf
zig daar mole bij de vloot te Brest te voe. gen. Den 23 ju;
tij liepen zij in zee , en kwamen den 29 onder de Engelfi
kust. Op den 4 julij befpiedde JAN BART als een visfer
kleed , in een klein vaartuig de vloot , die uit 57 oorlOgsfchepell en 3o kteinere vaartuigen,' zo fregatten als kotters bec
leggende boven den wind in ene rij gefchiard, en flegt.
een halve kabellengte van elkanderi De Hollanders hadden'
de voorhbede, de Engelfen van de rode vlag de middentogt, et/
die van de blauwe vlag de agterhoede; op dit berigt , maakte
TOURVILLE zig bereid tot den flag, en Viel met ant dapperheld , de gecombineerde- vloot aan ; doch de Hollanders die het
grootfte aandeel in 't gevegt hadden, laden veel meer nadeel
dan de Engelfen die zig.zo veel mooglijk buiten het gevegt
hidden; zes van hunne voornaarnfte fchepen wierden redde.
loos gefchoten, en verfcheiden anderen op het firand gejaagd.'
Na het gevegt, zeilden de twee' verenigde- vleten de Them'
op, ten einde zig van hare bekomene fchade te herftellen.
De Staten berigt van het geledene nadeel bekomen hebbende;
wapenden terflond r4 grote fchepen , die naar Engeland
den , en zig bij de vloot voegden. Terwijl TouRvILLE mede zijne fchepen herftelcle, kruiste BART in 1691 met twee'
fchepen op de Hollandfe kusten , en overviel aldaar de haringbuizen , van welken 8 of 9 verbrand werden, na dat FoRBM
het oorlogsfchip dat tot derzelver dekking verftrekte, geno?nen hack; gelukkig nog dat 200 andere buizen zig in E lige;
land'
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hj iu wrsten te bergtn. Op dien togt met dit bedri.if niet ver.
genoegd, ontmoette hij op de te rug reize naar Duinkerken,
twee Engelfe fchepen , die 4 50 Deenfe foldaten naar Engelanc
voerden ;. hij viel dezelven onverwagt aan, en overmeesterde
ze bijna zo fpoedig, als hij ze aangevallen hadt. Even gelukkig llaagde hij, in het afhalen van twee fchcpen van de
Elve, met buskruid , koper , lood, wapens, granen enz. gela-;
tien; terwiji hij op dezelve was wagtende , rantfoeneerde hij,
om niet ledig te zijn , enige groenlandsvaarders voor iooc,
.Franfe kronen, met dit rantfoen benevens de twee gemeide
fchepen, zeilde hij ongefloord mar Brest.
LODEWYK DE XIV ligt bevroedende dat Holland en En-!-geland alle mooglijke magt zotiden bljen brengen, om het nadeel dat zij het vorige jaar geleden hadden, te herftellen; gaf
bevel aan TouRviiti, om zig mede ten fpoedigften greed te
maken. BART kreeg onder die vloot; het bevel over een fchip
van 66 ftukken en 400 man ; doch in dat jaar niets aanmerkelijks tusfen de vijandelijke vloten voorvallende , begaf hij
zig naar Duinkerken, welke toad in 1694 door de Bondgenoten , gcblokkeerd en hevig gebombardeerd werdt. BART niet
k‘unnende dulden dus opgefloten te zitten., ondernam alles
om zig daar aan te onttrekken , openbaarde zijn ontwerp aan
den Minister der zeezaken , de Heer DE PON'TthIARTRAIN die
7.er in den beginne genoegen in nam, en al wat 'er toe ver.
eist werdt bezorgde ; doch naderliand van gedagten veran.
derende , beval hij de uitvoering te fcaken; dan op nader berigt
en opening door BART gegwen , herhaalde hij zijne vorige
bevelen. BART de uitrusting ingevolge zijn plan voltooid hebbende, ging 's nagts onder zeil, en voer met de bij zig hebbende vaartuipi n . midden door de Engelje fchepen heen, gev'ende aan wederzijdeu de laag. Met kragt van zeilen, won
hij de -ruirrke zee, zonder dat zij nog eens de ti1 hadden ge.
hadt in ,bedenking te‘ nemen , om hem aan te tasten; met
het aanbreken van den dag, was hij reeds buiten hun gezigt.
Tegen den avond ontdekte hij vier fchepen , die met hem
eerst dagt hij dat ze tot de vioot
een koers zeilden. ; in
be-
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behoorden die Duinkerken blakeerde; doch bij trader onderzoek bleken het drie rijkgeladene• fchepen te zijn, die uit Engeland Haar Rusland beflemd waren, en door een oorlogsfchip
gedekt wierden ; den gantfchen nagt hieldt hij zig digt hij hen,
en met het aanbreken van den dag, taate hij bet oorlogsfcbip,
aan; en overmeesterde het zo wel als de drie andere fchepen.
Na de, gemelde, en Meer heldendaden verrigt te hebbm
keerde hij nevens den Ridder FORBIN naar Duinkerken te rug,
alwaar zij bevel bekwamen,- om aan 't Hof te komen, ten
einde zig te verantwoorden , op de klagten door Denemarken
tegens hen ingebragt. Zij trokken dan naar Velfailles , daar
FORBIN niet zo dra aan 't Hof was verfchenen , of de Koning
Vroeg llem:naar JAN BART, zeggende dien zeldzamen man te
willen zien. Op bekomen bevel , begaf BART zig 's morgens
ten Hove , en deedt zig aandienen om bij den Koning ingeleid te ' ,worden; doch te vroeg gekoinen zijnde , vertoefde hij
in een der vertrekken, haalde zijn pijp uit den zak , kettle
vuur en begon te roken. Alle , die daar tegenwoordig waren ,
verwonderden zig over deze ftoutheid, en de wagt wilde hem,
noodzaken van char te gaan, zeggende, dat het niet geoir.
loofd was, in de vertrekken van den Koning te roken ; dan
BART bekreunde zig hier weinig over, en antwoordde: „ ik
„ heb in den dienst van den Koning mijnen meester deze
„ gewoonte aangenomen, zij-is mij onontbeerlijk geworden;.
„ en ik geloof dat hij veel te regtvaardig is , om kwalijk te
„ nemen dat ik char. aan voldoe; " en ging , dus met roken
voort. DewijI hij zig nimmer aan 't Hof vertoond hadt, was
hij 'er ook niemand bAend, dan bij . den Ridder FORBIN,
die zig egter wel wagtte te zeggen , dat hij hem daar ge.
bragt hadt. De Koning werdt hier op aangediend, dat 'er
een man was, flout genoeg om in zijne vertrekken te roken , en die weigerde heen te gaan. ,LODEWYK antwoordde
daar op al lachgende: het zal zekerlijk JAN BART tijn , last
hem, mar 'begaan. Binnen komende, werdt hij van zijne Majefteit vriendelijk ontvangen , die tegens hem zeide JAN
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Ti ger , het is all een aan u geoirloofd in Inifn !Tor te Token. Op
den naam van JAN BART, en 's Vor1en vriendelijke bejegeftonden alle de Hovelingen als -opgetogen, in de befchouwing van dim zeldzamen mensch. De Koning was nauwlijks vertrofiken , *of een ieder vraagde aan BART , hoe hij het
tog gernaakt Iadt, om door de b:okkade van Duinkerken te
komen ? hij plaatfle hen bier op alle in een rij, en drcef hen
ult den weg , door ftoten met zijne ellebogen en vuisten
ging midden door hen heen, kebrde weder , en zeide : zie daar.
hoe ik geddan heb. Sommigen kwamen iachgende bij den Kaning t en verhaalden hem water vaorgevallen was; zijn Majcfteit Zig met' hem willende vermaken , deedt hem hier op roepen en hem in verlegenheid zoekende te brengen vroeg hij
hem : zeg mij tog eons JAN BART , hoe zijt gij door de Engelfe vioot
geraakt ? Onze JAN beantwoordde de vraag dcs Konings met
de
taal van een zeeman ; dat , in ruwe bewdordingen. De
`
Hovelingen verwonderden zig daar over; doch de Koning
ieide: hij Preekt wel wat onbffchaafd inaar verdcdigd egter dap.
per mijne belangens ; 'en vervolgens op zijne Hovelingen ziende , voegde hij 'er bij : is 'er wider zilied2n wel inland, die doeiz
kan wat hij doet? waar cp zij met cue bulging, die peen te
kennen gaf, thoesten antwoorden. Dc honing befcbonk hem
met ene erkentenis van 'coo kronen, te 'betalen nit de KOninglijke fchatkather; bij den ontvangst daarvan, fpeelde BART
teen minder belächgelYike rol.
Dan laten wij hem weder op zee verzellen , waar voor bij
geboren fcheen. Zonder alle zijne bedrijven aanEengeicha.eld te vermeiden, vergenoegen wij ons nog al teen te zeggen,
dat agt Staatfe oorlogsichepen in 1694 , een graanvloot, nit
de Oostzee naar Frankrijk beftemd, veroverd hebbende, dezelve reeds op de hoogte van Tex el gevoerd hadden, toen BART
die zes gsechepen-bij zig hadt, hun aantastte , drie van
de gemelde agt fchepen overweidigdc, de vijf overigen op de
vlugt en de graanvloot behouden binnen de haven van
Puinkerken bragt. Terftond na zijne aankomst aidaar , deedt
hij door ijnen noon, den Koning kennis geven van het b3.

BART. (JAN)
haalde voo41.eef; waar *op e boodfchapper tot tergeiding,,
cen hoger trap in den zeedienst bekwam, en aan zljnen vader
brieven van adeldom werden verleend.
nu Ridder geworden , viel in 1696, op een Hollorp
vloot aan, die met granen uit de Oostzee kwam; de fregatten
die dezelve ter befcherming dienden, veroverde hij, en nark
of vernielde een aanzienlijk getal kOopvaardij-fchepen. In 'het
volgende jaar werdt hij door SOBIETSiY, Koning van Polen
tot Bevelhebber -van een eskader dat te Duinkerken lag, aan:.
gefteld. De ontwerpen-, die hij -bij den ontilanen oorlog in
het begin van de volgende eeuw" beiaamd 'hadt, werden door
den dood verijdeld; hij overleed op den 27 april 1762, in
den ouderdcm van 52 jaren.
Zie dcar lezer, de verkorte levenichets van dit zonderlinge
mensch, groot, ja verheven in zijn foort. 'Wij zullen dit
artikel befluiten , met enige , karaktertitkken van hem . op -te
geven, Hij worth beiclarevn . alsowrijzig 'en wel gemaakt van
geftalte, fors van leden, hebbende een flout en onvertzaagt
voorkomen ; ja zijn gantfe maakzel fcheen gefchikt, om de
inoeijelijkheden aan het zeeleven eigenaartig verknogt, te kunnen
v'&dam. Alle zijne trekker) ftren . regelmatig, hij hadt een
vriendelijk uitzigt en aangenaam gelaat, een blozende kleur,
grote levendige ogen en blc'd hair; was matig, fprak
nig, bezat een gezond oirdeel, fchoon ruw en onbefchaa'd,
en was voor den omgang met de wereld geheel niet berekend; zijne geaartheid was die van een regtfchapen zeeman',
.zijnde altoos werkzaam , kiverig, en een vijand van rust en
ledigheid. Hij onderfteunde zijne daden door een moe4 en
dapperheid die den toets konden doerftaan , en beftuurde die
met een wel aangelegde voorzigtigheid. Des noods durfde
hij de grootite gevaren trotferen; doch ontweek die zorgvuldig als 'er geen roern noch voordeel bij te halen was. Do
overwinning die hij in 1694 voor Texel behaalde, waS . voOr
Frokrijk onbetaalbaar,, want 'hij bevrijdde door 't hernenlen
t an graanvloot ; dat rijk van hongersndod, en- maakte bier
door zijne' n roan -onfterffelijk;_ De naarn van J.41, BART, va
ftrek
c)

BARTELS. (GERARD) BARUETH. (JOHANNES) III
fttekte tot een fchrik op den Oceaan. Hi) was doorgaans gevioon, van de vijanden daar hij tegen ftreedt, de eerfte laag
af te wagten , en niet te fchieten dan onder het bercik van
een piftoolichoot, en vervolgens terftond tot de entering over
te gaan. 1k weet niet dat 'er een ander pourtrait van hem in
druk uitgaat, dan het bier bij gevoe'gde van den Konflenaar
R. VINKELES. Levensbefchr. van JAN BART. Rott. 1781.
WAGEN., Pad. Hifi. XVI. D. bl. 153. 255. 265: 317.
PARTE', ENTES, zie ENTES.
BARTELS (GERARD) , van Antwerpen geboortig-, was
een goed Schilder,, die gelipt als een ORPHEUS of AMPHION
de. ftenen tot': zig wist te lokken, doch zo ongelukk ig voor
hem, dat hij ten laatiten door den val van een wigtigen fleen,
dood ter aarde viel. WEYERMAN , Leven der Schilders.
II. D. bl. 9.
BARTHOLOWEI (KORNELIS), geboren te Brugge , °intent het einde van de XVIde etrw, is geweest regulier Kanunnik van de orden der Augastinen in de Abtdije van Eeckhout , en teffens Hoogleraar in de Godgeleerdheid. IIij ftierf
in 1652 in zijn klooster ; en heeft veifcheidene verhandelingen gefchreven , zo over den oirfprong en oudheid van de Abtdije van Eeekhout, als andere gefthiedkundige onderwerpen.
194. PAQUOT, Mem. litter
FOPPENg Bibl. Belg.
Tom. XI. p. 363 , 364.
PARTOLET, uit Flaanderen geboortig, 4s en voornaam
Konstichilder geweest, in dienst van den Prins van Luik , en
de leermeester van den beroemden G. DE LAIRESSE , wiens
penfeelbehandeling ook volkomen met die van BARTOLET
overeen ‘ kwam„ behalven dat hij wat ruwer in z:One behandeling was, en de in6enfmelting der kleuren zo wel niet wist
HOUBRAICEN Schouwb. III. D. W. 106.
te treffen.
BARUETH (JOHANNES) , Predikant te Dordrecht, is geII. D E EL.
H
be.
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baron to Breda in bet jag 1799 Na zijnen klasfieken en aka.
demifen.‘ loop ten einde gefnelt te hebben, wierdt hij den
iunij 173,2 Proponent, en itoncit niet . lang ledig, maar wierdt
den 27. augustus van dat zelvde jaar tot Fredikant te Hoogwould irk ',1yoordholland beroepen ; vervoigens den g november
1736 te Charlois ander de IdasfiG, van Schieland, en ten laat..
(len, op den 24 meij 1745 te Do7cisecht; alwaar hij verbleven.,
is, tot aan zijn dood . toe, welk0 voorviel den 27 augustus
T782 in den ouderdom van bijna 73, jaren , zijnde alvorens
i junij 1775 met behoud van eer en bezolding, Emeritus ge
worden. De Eerwaarde BARUE#I heeft vele gefchriften door
den druk gemeen gemaakt, doch indien zij van geen beter
Qempel zijn , dan de iliffeirie bon het tabboitberfcbap‘ ber
-P#nien ban Crank J door hem in 1765 uitgegeveri, het enigile van 's mans boeken dat ik gelezen hebbe, dan halt hij
7,onder benadeling van iemand, die allewel in fchrift mogen
Boekz., 1732. b. 246. 377. 1736. b.
;awn berusten.
6o8. 612. 1745. a. 609. 1777. a. 209. 1782. h. 366.
BARWELL (DANIEL OCTAVIUS), was een Engelstnan,
en fchipbreukeling in 1779 van het Oostindisch Kompagnie-fchip
1Voestduin , waar van nog vele ongelukkigen, door het 'medige broederpaar NARREBOUT, werden gered en in het leven
behouden. Zijn lijk begroef men eerst te Trestkapelle , doch
op verzoek zijner familie , wierdt bet opgegraven , naar Vlis.
f,igen gebragt en daar bijgezet; nog oirdeelde men deze dode
geen genoeg eere aangedaan, weshalven hij ten twedenmale
opgegraven , en in de Grote of St. yacobs Kerk, zeer
ter aarde befteld werdt ; waar bij men naderhand een gedenkteken voegde , in een grafnatalde van grauwen marmerfteen
beflaande, met dit olifchrift: Hic lapis Nomen tuectur DANIELIS
OCTAVII BARIVELL

Angli ; qui cum ex Indite reverfus , Patriam

pcteret, huic illifus.littori , naufragio periit , 7ulii 25. A. D. 1779.
_Etat. 23. Tantum illi natura tribuerat, tantum fludia adjecerant.
Ea fuit morum gratia , ea animi fuavitas. Ut in ill° non tantum
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.ifidci frtaas delkicis , fed j quaddmii fibi decus tota Gens hominum,
ereptuin !neat. Qdcquid Ilominibus aut qwerere aut habere da.
tur, filtxum & fragile. Virtus Iola
vivei.
Den Opperbecimeester van het fchip 1Voestduin , verciagt
gehoucien, dat hij bet lijk diens rijken Engelsmans , van , vele
edele gefteentens en and= kostbaarhelen beroofd halt, zette
men hem op die losfe vermoedens der naastbeflaanden , te
Middelburg in hegtenis. Als niets tegen hem kon bewezen
worden, ja zijn onfchuld in het volfie daglicbt bleek, ontfloeg
;nen hem eindelijk, en verwees partij in de kd,sten van het
•egtsgeding , mitsgaders in de vergoeding van alle fchaden,
renten en winstderving, reeds door den onfchuldig gezetten
geleden, of nog verder te lijden. Zijn eisch was nict minder
(Ian 9159 guldens ; doch het werdt door tusfenkomst van goo,
de vrienden 'en minlijke fchikking, op 7856 guldens gevonden. - Vad. HO. XXVI. D. bl. 213 , 214. Nieuwe Ned.
7aarb. 1780. bl. 765. 1092. 1782. bl. 36.7.
BARZ)EUS (GASPAR), een Goefenaar van geboorte , doorgatns JASPER DE NEDERLANDER gellaaMd heeft eelst in den
oorlog gediend ander Keizer K MI, DE V; doch zuiks moecle,
begaf hij zig tot het Coen ontluikende Genootfchap der jeruiten , en was een onfcheidbaar medgezel van FRANCISCUS XAVE11IUS , den zogenaainden Apostel der Indien; en men zegt, dat
hij• zig Op het eiland' Grams inzonderheid beroemd gemaakt
heeft, door het bekeren der Heidenen tot het Christen geloof: Hij heeft gerchreven Epifloice Indicce. Lov. 1570. 8vo.;.
en is geftorven te Coci den 18 oftober 1553. - PETR.
MAFFIEI, Hill. Indic. Lib. XIV, XV. FOPPENS Bibl. Belga
p. 327. LA RUE, Gelett. Zeeland. bl. 234, 235.
BAS (DIRK), in 1611 Burgerneester te Amfieldam, wierdt
in dat zelvde jaar, belleVellS JAKOB VAN WASSENAAR Heelvin Obckan, en ROM :OUT HOOERBEETS Raadsheer in den Hogen Raad, tot Gezanten benoemd naar Denemarken , ten einde
den vrede tusfen dat Rijk en Sweden te tragten te bewerken;
loch zij kwamen eerlang van Koppenhagen te rug, zonder de bedoeHz
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cloeling hunner zending bereikt to bebben.
oiL

Thft. X.D.b1.

WAGEN:i

48.

BASELIUS (JAKOB), Predikant te Vlisfingen, geboren in
x53G, is mar waarfchijnlijkheid uic een Flaams geflagt
afkomitig, doordien 'ex anderen van lien nam in Flaanderen
ggwofond hebben; hij vertrok in 1579 van Vlislingen, om hier
en daar de hervormde gemeentens. te ftigten en te leren ;
volts begaf hij zig naar Enkhuizen en , verder naar Leyden
dear hij buiten vaste bediening was; van bier ging hij in 150
Predikant naar Voarfchoten,„ en in dat zetvde jaar nog nag
Piefgenopzoom, alwaar hij in 1598, is overladen in den ouderd.pm van 68 jaren. 11:13 beeft de belegering van die vesting
in I588 voorgovallen, in, het latijn befchreven , onder den
tijtel van J. BAS4IUS, de obfid:zone 4ergenopzomii, in 4to. Bergokzi. 16Q3 ; een boekje dat zeer zeldzaani is, en 1k niet weet
immer gezien te hebben; men vindt het vermeld in de Biblia.
theca Duncanniana, in 4t0. num. 1068. GODZW. VA04,
ikliERT, ' Vlisfingfe Kerkhemel , bi. 12-17.
BASELIUS (JAKOB), can kleinzoon van den voorgaanden;
geboren te Leijden , is Gereformeerd Predikant geweest op,
het dorp Kerkwerven in Zeeland ; en een man van geleerda
heid, inzonderheid ervaren in, de kerk- en wereldlijke Gefchiedenisfen. Men heeft van hem in druk Sulpitius

ems fie Hifloria Religionis inflaurate, corruptee
reforrnate,
Belgio & a Belgis, a Nato CnisTo ad annum 1600.
Eat. '1657. in no.; het welk naderhand is gevoegd bij M. Z.
'1/47411 BOXHORN
eerlanbgt werlibutarbigfte 415efieurrenigfen /
febert ben tare moo tot ttei5er KAREL DEN V. 2 Delen 4mft.
FOPPENS, Bib!. Belgica. p. sox. A. PARS,
17 5 3.
Araattir. der Bat. Schrijvers, bl. 211 , 214.
in

BASELIUS (NIKLAAS), Med. Doktor en Cbirurgijn te
St. Wijnoxbergen in Flaanderen, heeft uitgegeven: Defcript. Coinetee qui apparuit 14 novemb. anno 1577. una cum prognosticis
loaf 4727ii calamitofisfimi 1578. excudit "Intv.HENR. HENRICIUS.
coder

tASELIUS; (PIETER) BASINLJ54 BMWS.
oder!! alma I 5 78. in

4t0. •-•••••■••• FOPPINS

BMW. Belgita,

P. 899.
BASELIUS (PIETER), een Dornihikaner Monnik; geboren te Gent in 1631; geftorven den 3o maart 1689, in den
buderdom van 58 jaren ; heeft gefchreven : Gloriofum
ordinis Cistercienfis Lillian, in utroque orlie fuaveolenti vftution 6
fanElitatis germine fever floridian. Ganday.
IVIAsniS
1671. 4t0. ••••••.----. DE JONGHE ., Belgium Doldnic: p.
FAVOT, Mega; litter. Tom; VI. p. 53.
BASILICUS MARCHETUS (JAKOBIJS), heeft gerchreyen : Diatogum. , de Morini quod Theruanam vocant,atque Hedini

expugnatione , deque pralie apud Rentiacum , tempore CAF.OLX V.
Ccefaris. Antv. apud BELLEAU:VI. 1555. 8vo, F9FEE,Isis;
Bib/. Belg. p. sor:
BASINITS (THOMAS), Aartsbisrchop van Ctefarea; urierc.t,
door Paus SIXTUS DE IV; benevens twee andere Prelaten Lenoemd ; om in 't jaar 1479, het Ceding van den Bisfchop DAirm VAN BOURGONDIEN ; met de clad Utrecht en de Geestelijkheid te onderzoeken, en de twisten, op goedkeuring van het.
Pausfelijke Hof, ter neder te leggeh; dan hij verfchoonde zit;
4an die commisiie, om dat te Utrecht wonende; wegens eeri
zijdigheid verdagt konde gehduden worden. Asitius was een
ieboren Fransman, eertijds grote gunfteling van KAittl. DEN
VII, Koning van Frankrijk , doch naderhand door zijnen. op. bten afgezet; en zelv.
iolger LODEWYK van alle zijne eeram
gebannen , halt de clad Utrecht tot zijne woonplaats gekoren ,
in Welke clad hij overleden is, In het jaar 1491. Ziet breder

van hem bij HEDA in DAVIDE Episcopo , lo4. en de Aaml
tekening van &oar., als mede IVIATTH/Eus, Prafat. Torn, .11.'
K. BURIVIANi
4nale6t. vet. revi.
garb. II/. D. b1;
396. en aant. (I).

BASINS (JOHANNES), geboren te Leeuwarden, gat via
Zijne kindfe jaren af, doorfIralende blijken van eon geestig
vernuft. Te Leeuwarden en Haarlein, bide hij de nodige iron.
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den tot de beichavende wetenfchappen; waar na hij .teuvert
verkoor , om zijne ftudien verder voort te zetten , en van daar
naar Frankrijk-reisqe, alwaar hij. het meesterfchap in de regten
erlangde, en dus met groten roem naar zijn vaderland keerde , en ,zig in zijne geboorteitad enigen tijd met de praktijk
geneerde; onderwijlen tot vermeerdering van zijnen roem,
fchrijvende : Paradoxarum D4putationum 7uris civilis Lib. Il.

quibus dubice yuri se o nfu ltorum traditiones .& refponfa .examinantur
ac reconciliantur. Bafil. 1575. in folio. ; waar .benevens hij col
aartig verhaal van de herfst vacantien, in latijnfe Versfen gefehreven heeft. Zijne ervarene-kundig_heid in de regten , heeft
hem aan 'Leeuwarden onttrokken, en op de nodiging der De fie
Overigheid, het ambt van Secietaris van die ftad doen aannemen. Oak is hij in dienst van Prins WILLEM DEN I. geweest, en wel in de hoedanigheid van Gemagtigde over de
zeezaken; want ik vindt aangetekend, dat deze hem in 1569
bevel gaf, om op zijnen naam, nieuwe beftellingen ter zee
uit te geven, trekkende de lastbrieven te voren .verleend,
alien wederom in. Ook, dat hij in i57o bevel van den Prinfe ontving , zorg te dragen, .dat de fchepen die de bruid van
14'ILIPs mar Spanjen voerde geen het minfte belet door de
Staatfa .fchepen wierdt aangedaan..- F. SWEERTII Athen.
Filg. p. 394. G. M. KONIG Bibl. vet. & 7101,. VAL. ANDR.,
p. 45'5. SUFFR. PETRI , de Scriptor. Frifice , ult. ed.
,
431.
PA.QUOT , Mem. litter-. Tom. XII. p. 236--238.
P. 430
,VI. D. I/1. 3'12. 318,
WAG., _rad.
BASNAGE (JAKOBUS), oudile zoon van HENDRIK BASHeer van Franquenei, Advokaat voor het Parlement
van Roilaan , werdt in die clad geboren den 8, augustus 1653.
He eerfte gronden zijner ftudien leide hij te Saumur,, onder
den vermaarden TANAQUILLUS FABER , die hem om zijn vlug
begrip grotelijks achtte en lief hadt. - FABER weet men, hadt
niet veel rop met de Iterkelijken, en ziende dat BASNAGE genegen was die orden te omhelzen, raadde hij zulks aan
nen kwekeling ten fierldien ‘ al; doch des jorgelirigs negirg
h e.
NAGE,
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tehieki de overhand boven des Hoogleraars ra.ad. tASI1AGE
voldo' ende in de talen onderwezen en kundig, begaf zig naar
Geneve , en beoeffende aldaar onder CHOVET de wijsbegeerte ;
'onder MESTRESAT en FRANCISCUS TURRETTIN de godg eleerdheld
welke laatfte wetenfchap hij verder voortzette onder loRiE6
te Sedan. JuRrEu was een man van een vlug en goed verfland
maar zeer driftig en gants en al niet toegeeflijk ; BAstirs:GE
Iioorde wel vlijtig zijne lessen , doch ftrOokte beter Met de
artheid van BiÁuLtEu, die veel gematigder was. Dit flak
Plum gew61dig, en om zig hier over te wreken , gaf hij item
toen hij zig als Proponent aandiende, cre zwaarite proeftetten
ie hij uit kon denken; niet te min voldeed BittNiidt to wel;
rn beharid6Ide die zo cardeelkundig, dat ijn meester niet kon
iialaten om hem daar over te prijzeii. In 't Jaar 1676, Wier&
als
hij Predikant te Rouaan in plaats van LE MOYNE
Hoogleraar naar Leijden beroepen wa' s. BASNAGE begaf tig aldaar ook in huwelijk Met SUSANNA DU MOULIN de dogter van
CYRUS DU MOULIN Predikant te Chatenadun; Cfl kleindogter
van den alom bekenden PIETER DU MOULIN. In *t jaar 1684
werdt de Kerk e Quivellq welke door d'e Gereformeerden van
Rouaan gebruikt wierdt, gefloten, onder voorwandzel, dat dc
erneente de beVelen des Konings overtreden hadt. IIASNAGE
verzogt verlof, zig met zijn huisgezin naar kolland te rnogen
begeven, het welk hem niet zonder moeite tia lang aanhouten , door een brevet eigenhandig van den Koning getekend,
werdt toegeflian. In i6gi werdt hij te Rotterdam , op een
behoorlijk jaarlijks penfioen , tot Lcraar in de Franfe Gemeen
te aangefleld. Aldaar geraakte hij in twist , met den Predikant JuRrEtr, die zijn vrouws zister getrouwd hadt doch
wagtte zig wel, om daar jets van door den druk gemeen to
111aken ; hOtidende hij zig Lever . aan zijne letterbezigheden
en in de gemeenzame verkering met geleerde Mannen. Dit
itiaakte hem zijn verblijf te Rotterdam 2o aangenaam i dat
wat moeite zijn zwager hem Ook veroirzaakte, egter niet kon

befluiten, die clad te veriaten , om de beroeoing die te Le.jtlen op hem 2,evallen. was, te aanvaarden.
H 4‘
I*1
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In het volgende jaar , geraakte hij in kennis met den broedel
van den-Marquis DE TORCY , die den naam voerde van den
Ridder CROISSY, welke als krijgsgevangen in den flag bij Hochfled , over ,Rotterdam naar Engeland gevoerd werdt. De beleeftheid , welke hij aan idien Heer en deszelvs gezelfchap bewezen halt, bragt , hem in kennis met den gezegden Marquis
nE TORCY, die enige, jaren 1 later als Franfe Gezant in den
Haag om voorflagen van, vrede te doen. , De achting
die de Raadpenflimaris 1.1Envslus , BASNAGE toedroeg, was
oirzaak , dat hij in het jaar 1704, als Frans Predikant in
die hofplaats beroepen werdt. . De grote reden die hem bewoog, dat beroep aan te nemen, was, dat hij dagt, aldaar beter gelegenheid te zullen hebben, om de Franfe vlugtelingen
van dienst Vte fchatte hem niet alleen hoog als
Predikant, maar gaf ook blijken , dat hij in fraatszaken veer
vertrouwen in .hem en zijne bekwaamheid ftelde ; hij zondt
hem met dpn Franfen Ambasfadeur D' UXELLES naar het Congres te Utrecht, ter behandeling, van zaken van. het grootile
gewigt. Ook was zijne bekwaamheid buiten lands bekend.
De Kardinaal Bouumw, als viugteling in. Holland zijnde ,
vertrouwde hem alle zijne belangens. De Abt WILLEM DU
Bois, naderhand Kardinaal,, in 171G als buitengewoon Gezant van Frankrijk in 's Hags, hadt bevel van den Hertoge VAN
ORLEANS, zig bij BASNAGE te vervoegen , en van zijnen raad
gebruik te maken. De Abt gaf hem niet alleen van alles kennis., maar werkte ook r gemeenfchappelijk met hem , om de
alliantie tusfen Frankrijk en Engeland tot ftand te brengen. Ene
rnenigte brieven , door den-Abt aan hem gefchreven , bewijst
de verpligting, die Frankrijk erkende , hem dienaangaande verfchuldigd te zijn; de Regent liet het ook niet- bij blote complimenten berusten, • maar toonde zijne dankbaarheid met 'er
daad, door hetn niet alleen alle zijne goederen die hij in Frankrifle hadt moete.n agterlaten , te doen toekomen , maar bezorg7
de hem daarenboven nog een vast jaargeld.
BAsNAGE, bezat bij ene grote geleerdheid, een geond en Berk
lighaam ; zijn gehevgen was uitmuntend ; weinig, van ziekte
we.
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ntende, trot" dezelve hem , daar mode bezogt wordende,
go veel te flerker. In 1722 kwijnde hij aan ene maagziekte,
daar na werdt hij door geelzugt aangetast, zijnde tom in het
7Ifte jaar zijn's ouderdoms , en voornemens zijne Kerkellike Hiftorie , in de franfe taal te doen herdrukken, waar van het
eetfle Deel met de negende eeuw begint. Men hadt langen tijd
bij hem aangehouden, om dit werk met een vroeger tijdvak
te doen beginnen; dock de arbeid die daar aan moest te koste
gelegd worden , en zijne hoge jaren veroirzaakten , dat de
Doktoren reeds voor - enigen tijd hem het ituderen hadden verboden. Op den 3 december 1723, verklaarden zij , dat
gene herftelling zijner gezondheid te hopen was, en hij overiced zeer christelijk op den 22 van dezelvde maand. Ilij heeft
inaar ene dogter nagelaten , getrouwd aan den Heer DE LA
SARRAZ, geheimen Oorlogsraad van den Koning van Palen.
's Mans geaartheid was ongeveinsd, gelijk nit zijne fchifteti.
kenbaar is; hij eerbiedigde de waarheid , tot in de geringfte
taken, en hem was ene befchaaftheid eigen , die men zeldzaani
bij geleerde lieden ontmoet; voorts was 11 1. 3 rninzaam, voorkomende, een volksvriend, gedienflig; hij kende geen groter
vermaak, dan om iemand van nut te zijn, en zijn credit te _;obruiken ten voordele van ongelukkigen; hij was cen getrouw
vriend, en van ene braafheid, die de flerkfte Wets Rost doorAaan; en fchoon hij de dwalingen met veel levendigheid en
vuur wederleide, behandelde hij nogthans de perfonen zelve,
met de bedaardfte ingetogenheid , ja ve&tijds met achting.
BAYLE, die volmaakt de konst vefflond, om iemand naar de
waarde zijn's arbeids te fchatten, noeinde hem teen hij flegts
jaren oud was, ene levende BThliotiieck. Hea is, zegt hij,
„ een Man, in de gedaante van enen jongëling, niet aileen
„ wegens zijne grote geleerdheid, maar cok em zijne opregt„ heid en edelmoedigheid." Om van alle de geichriften dezes geleerden en arbeidzamen Mans een verfiag te even, zou
ene letterkundige gefchiedenis cep zig zelven vereisfen ; dus
zullen wij verflag geven van die, welke tot onze vaderlandfe gerchiedeniZen betrekking hebben. Peze zijn Annales
iI 5
der
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des Provinces unies depurs des Negotiations pour la pair de lifu7y7er;
avec la Defcription hijtoriqUe de leur Gouvemement &c. Dit welt
ichreef hij op last der Staten van Holland , die hem tot bunhen Itiftorie-fchrijver hadden aangefleld ; doch hij ondernadi
dien arbeid niet, .voor dat hij de vergunning hadt bekomen:,
bin de kegisters van Staat te kunnen raadplegen, en de beiofte' , dat hij onbefpierd de waarheid zou mogen fChrriven,
Hier op zette hij zig aan den arbeid , en het eerfie Deel kwam
in 1717 in folio gedrukt in 't . litht, dat gretig gekogt werdt,
en meek goedkeuring dan berispers vondt ; ten aanzien van de
befchrijving der regeringswijze van de zeven provintien in dit
deel geplaatst, hadt hij in enige opzigten Misgetast; doch hij
badt de edelmoedigheid zuiks hem aangetoond zijnde, te erkennen; en zulki geredelijk te verbeteren, 't welk in een uitvoerig berigt gefchiedde ; waar bij hij ene Verliandeling over de
Datavieren voegde, die met vrugt kan gelezen worden, en vele
inerkwaardige zaken bevat. Dit flak werdt voor het twede
Deel van zijn welt geplaatst ; dat in 1719 uitgegeven wierdt;
en, welk Deel een verhaal bevat, van het gebeurde in 1646–
1648; een tijdvak waar in veelvuldige belangrijke en gewig,
tige gebeurtenisfen zijn voorgevallen. Op 't jaar 1648, ontinoet men daar in de itimflerfe vredehandeling , waar bij
lands vrijheid voor dien tijd is bevestigd gewOrden; en gedurende welk onderhandelingen, de Prinfen VAN CoND6 en FRE,
tRIK HENDRIK VAN ORANJE ftierven. Over den laatiten ,
drukt de Schrijver zig in deze bewoordingen nit: dat 'er de
Staat niet veel bij verloor , doordien hij ziekelijk vas; en fchrijft
's Prinfen ongemakken en dood toe, aan naljver, dien hij te•
gens zijnen zoon , naderhand WILLEM DE II, zoude opgevat
hebben. Het jaar 1649 was vermaard 'door den geweldigen dood
van KAREL DEN I, honing van Engeland , 'zijnde Fran,Krtk in
dien tijdkring ook beroerd door inwendige onenigheden, die
als een verterend vuut, haren vielfland verflonden; en het
rcheen, of in dezen tijd alles in onmin moeste leven, want.
dit Gemenebest hadt teffens ook een groot verfchil te beflis4
fen met den KeurVorst van Keztlen, over de vesting .Rhijnberko
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tqiet min berugt daagde het jaar 165o op, went hier viel
under anderen in voor de onbezonnen toeleg van WILLEM
DEN II. op AN/in:dam; ene daad die bij BASNAGE Wel uitvoe
doch bij anderen gefchikter en meer met de waarheid
iivereenkomende geboekt is. Dan 's mans karakter raa tdplegende, ben ik overtuigd dat hij door verkeerde berigten bier
omtrent gedoold heeft. Verder vindt men in 1651 de grote
nationale vergadering in 's Hage gehoucien, in 1653 en 1654
den oorlog , en daar op gevolgde vrede met KROMWEL en
vervolgens de komst van KAREL DEN II, in 's ilage zijnde
doormengd, met vele zaken die vreemde Hoven en Landen betreffen. Onze taak zoude nu nog misfchien eisfen , dat
wij de tijteis opgaven van de overige werken, die door din.
noesten arbeid van den viijtigen BASNAGE aan zijne rnede
burgers zijn gefchonken, 'loch zo als wij aanmerkten, zija
die zo menigvuldig , dat zulks ons te ver van ons voorgenomen beftek zoude doen afdwalen ; wij verwijzen daarom
onze lezers , die belang dwellers om bier van onderrigt te
'zijn , tot de Meinoires pour fervir d l'Hifloire des Hommes
illustres par NICERON , en zulks te meer, dewijl men daar
tefrens ene korte beoirdeling van die onderfcheidene werken zal aantrefFen. De Afbeelding van BASNAGE is fierlijk
n 't koper &ebragt door VAN GONST. -----■ JOH. ALB. FABILIaus, Bibl. Grac. L. VI. c. X. n. XXXV. p. 759-780. Catal.
BUNAV. p. 1065. STOLLE ad He WW1:1MM p. 976 & 1022.
Anal. 632. J. G.
C. SARI, Onomast. liter. Pars V. p. 300.
CHAUFEPIe Diftion. Tom. I. p. 108 &C. NICERON , Memoires des Hon ones illuit. Tom. IV. p. 294-311. Torn. X. Part. I.
p. 147-151.
BASSEE (ADAM DE LA), Kanunnik van St. Pieter te .Rijsfel ,. welke naar aIle waarfchijnlijkheid in de XIVde of XVde
eeuw heeft geleefd, was van het klein fledeke la _Ballee, in
bet Artoifclie daar hij zijnen naam van voert, afkomftig. Men
heeft van hem: Ludus Adz de Basfeya, Canonici kfulenlis, hyper

4nti-Claudianum Magistri Alani de Ir fula, rhytlanicê compofii-us.
FOPPENS Bibl. Be ig. p. 4. 1)AQT:OT , Memoir. litter.
Tom. X. p. g,

B
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BASSEE (BONAVENTURE DE LA) , Licentiaat in de God.
geleerdheid en Kapuci3ner Monnik, is mede genoemd na zi5ne
g,eboorteplaats het ftedeken la Basfee , aiwaar hij in 't begin
van de XVIde euw ter wereld kwam. Hij flierf zn het Klooster te Boignies in Henegouwen , den II feptember 165o , en
heeft nagelaten : Theophilus Parochialis , feu de quadruplici debit°
sn propria Parochia perfolvendo ; Concionis , Misice , Confesjionis
Pafchalisque communionis. rer BONAV. BASSEANUM.
fchalis
Romce. 1638. 120.
Capucinu7n Predicatorem. Ant. 1635.
FOPP.ENS Bib'. Belg. p. 141. PAQUOT , Memoir: litter,

Tom. I. p. 31t.
BASSEE (ELOY DE LA), wierdt in i585 j ook al in meergemelde ftedeke geboren , 11j heeft inede tot de orden der
Kapucijnen behoord, leide een zeer ftigtelijk 'even, en is in
den ouderdom van 85 jaren op den 25 november 167o in zijn
ktooster te Rigel geftorven. Die Geestelijke was zeer bele.
zen; wij hebben van hem : Flores totius Theologice praElicc e,

tum Sacramentalis , tum Morales. Duaci 1639. fol. Edit. emend.
AMT. 1643. fol. - MIRE', Biblioth. Ecclef. p. 331. VAL.'
ANDR., Bibl. Belg. p. 20r. ForrENs, Bibl. Belg. p. 258. pA.
QUOT , Memoir. litter. Tom. X.
ISI, /82.
BASSELIERS (BALTHASAR), omtrent het lair 167o te
"Intwerpen geboren begaf zig tot de orden der Recolletten,
en wierdt door zijnen Opperften tot den predikdienst beftemd,
die hij gedurende de tijdkring van 32 jaren uitoeffende, dat
is tot aan zijnen dood toe, Welke voorviel in 1638. Van
zijne lettervrugt is door den druk gemeen gemaakt : Concio;.

yes Morales, Omni tempore prcedicabiles . . . fuper Euangelium
y-ohannis, de Lazaro quatriduano redivivo. .1172tV. 1638. in gr. 8vo.
p. 103.. FOPPENS Bibl. Belg.
VAL. ANDR. , Bibl.
p. 122. PAQUOT, Mernoires litter., Tom. IX: p. 267, 268.
BASSEN (DIRK REINIER VAN), Burgemeester te Arnhem
in het begin dezer eeuw, was moeders' vader van den.beroem7
den Edelman, JAN DERK VAN DER CAPELLEN , tot den Poll.
Met zijnen ambtgenoot WaLrau ADRIAAN` BotrvaxscH, is hij
ge-

BASSON. BASSOT. BASTINGIUS. BASTONIER.
gedurende de beroertens in Gelderland in het jaar 1707, uit
Arnhem, aan het hoofd van enige vrijwillige Burgers, met
drie of vier itukken gefehut, naar 1Vageningen gezonden, en
heeft die Clad ingenomen; is daar na deswege gevonnist, en
beeft tot hogen ouderdom te Tiel gewoond, en zig in de ge..
leerde wereld bekend gemaakt, zo door ene uitgegevene Verdediging van zijn gedrag, als door ene verhandeling de Yurejurando veterum, inprimis Romanorum, gedrukt te Utrecht 1728.
in 8vo. STRUVII, Bibliotli. Yur. p. 212. WAG., Vad.
Rift. XVII. D. bl. 302.
BASSON (ADRIAAN), Regtsgeleerde, een' neef van den

Cour!fen Pastoor JAN FRANSZ BASSON ; is insgaiks to Gouda gebpren, en gaf in 1665 in 't licht : J. WALVIS,
B, eirchr. van Gouda, I. D. bI. 314
BASSOT (JAN), Konsttchilder, woonde omtrent het jaar
/ 5 83 te Parijs, zijnde een der eerile Meesters geweest, welke
den Nederlandfen Schilder ABR. BLOEMAART in die konst onder.
Wezen heeft. -, K. V. MINDER, Leven der Schilders ,
D. bl. 194.
BASTINGIUS, (JERMIAS), Hoogleyaar in de Godg,eleerdheid te Leiden, is in 1554 te Iperen in Flaanderen geboren. Zijne ouders wegens de belijdenis van den Gereformeerden
C-odsdienst uit rent verdreven zijnde, namen de wik naar
Leijden. Pe jonge BASTINGIUS fludeerde te Bremen, Geneve en
Heidelberg, en maakte grate `ordering in de kennis de'r taler,
bijzonder der griekfe en hebreuwfe. Hij wierdt tot de Hervormde gemeente te Antwerpen als Predikant beroepen; dcch
dpze Clad in 1585 door den Hertog VAN PARMA verovert zijnde , ttok ooze BASTINGIUS naar Dordrecht. Naderhand tot
Hoogleraqr in .de Godgeleerdheid op de nieuwe Leijdfe Akadernie aangefteld zijnde, overleed Iiij kort daar na, op den 26
oatober 1598 ; nalatende een C'athechismus met verklaringen.
IYIEuRsrus, iithence Batay.
BASTONIER (JAN), werdt geboten omtrent jaar 148c'
te
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te Braine-le-Comte in ffenegouwen ; hij verkoor den Monniken
Rand in de Abtdij van St. Marten te Doornik , en wierdt vervolgens tQt. Priester gefchoren. Zijne kundigheid , welke het,
tijdvak in agt genomen waar in hij leefdp, groat was, gevoegd bij zijn onberispelijk- levensgedrag , maakte dat hij tot
Prior van het klooster te Cemblours wierdt aangefleld. Dit verliet omtrent 't jaar 1590, reeds bejaard zijnde, om Kar.
thuizer te worden in het klooster St. "Indrd bij Door*. Hier
gaf-hij zig ten enemalen aan het gebed, en andere oeffeningen van het befpiegelende leven over. Tot devijs voerde hij
deze fpreuk: Nifi in Deo gaudium; en hij fchreef die in al zijn
boeken en geichriften , benevens deze betuiging: ,, 1k zal
niet geloven een Karthuizer te zijn, ja, zelvs geen Geeste„ lijke, zo larg mij de minfle begeerte zal bijblijven om mijn
geest en hart, met lets anders werkzaam te houden, dan
,, met GOD mijnen Schepper,, en inijn hoogite goed." Men
heeft van BAsToi‘nEtt : Libellus de cerenzoniis ac confuetudinibus
Reformationis Burfteldenfis. - VAL. ANDR., Bibl. Belg. p.
455, 456 . FOPPENS, , Bib!. Belg. p. 576. PAQuoT, Mernoires
Tom. XVII. p. 234, 235.
BATELIER (JAKOBLTS), ‘ is geweest Reinonfirants Pre&
leant in 's Hage, en wet in lien tijdkring, dat de kerkverfchillen op het hevigile aan 't woeden waren. Hij halt zijne ftudien volbragt in 't Walle Kollegie te Leijden, en was in 1617
Predikant te Kralingen geworden. Na de onenigheid en fcheuring die te iirnfieldam , na het afzetten van d' en franien Predikant S. GouLART ontitaan was, heeft hij volgens BRANDT ,
enigen tijd voor ben, die de Rentonftranten waren toegedaan,
gepredikt, ten huize van zekeren WILLEM SWEERSEN.
werdt in 1619 in een latijns fchrift betigt, dat hij nit zijnen,
dienst als Predikant zou gevlugt zijn , om de flraf te ontwijken wegens het vertalen van zeker frans boekje, doch hij
heeft de valsheid van deze aantijging middagklaar betoogd.
1k vindt egter, dat hij van zijnen dienst is ontzet; waar na
Lij, zig nog enigen tijd te Leif den inoet hebben opgehouden,
want
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grant van daar begaf hij- zig naar Rhijnsburg, om zig in de
Irkerkelijke vergadering aldaar, te doen horen over r Cor. IX.
Va. 4 en 14, met oogmerk , om , ware 'c mooglijk , de _Rhiinsburgers , ten aanziep van het Leraars-ambt tot andere, gedagten te brengen. In 't vervolg , heeft hij enige jaren de Remilitiamen in 's Hage, als Leraar bediend. Ook heeft hr.;
enige fchriften nagelaten , die gants en al niet orals zijn, tegens de leer der Gereformeerden. In hoe grote achting liij
bij de zijnen geweest is , kan men opmaken, uit het bijrchrifc
door G. BRANDT onder zijn Afbeeldzel gefteld , van dozen
inhoyd:
De grijfe .wijsheid leeft en glinflert in dit licht.
Het hooggeleerdt verftand fchiet ftraalen door 't geficht;
Maar klaat-der op 't papier. Aenfchonw dat, daar zijn boeken
De fpreuk van JACOB en van ESAU onderzoeken.
Hij leerdt wat Godt met recht verwierp , nit gunst verkoor,
Het misverftand verdwrint, fijn Helder liClat brcekt door.
BATEN (HENDRIK), geboortig van Mechelen, heeft emtrent het einde der XIIIde euwe geleefd. Hij was Doktor in
de Godgeleerdheid en Kanrelier van het Hogefchool te Parijs;
ook Kanunnik en Zanger van de Hoofdkerk te Luik; hij heeft
zig enigen tijd te Fez aan de Barbara/ kust opgehouden. Het
fchijnt dat de, mathematife wetenfchappen en wijsgerige onderwerpen, zijne voorname beoeffeningen uitmaakten. Hij heeft
gefchreven: Speculum Divinorum Naturaliu7n quorumdam &c,
en Liber introdufforius ad judicia Astrologic a M. Henrico de Malino in urbe Fez. - B. DE MONTFAUCON, Bibl. Bibliothecar.
E. SWEERTII, Athen.

Belg. VAL. ANDR. Bibl. Belg. p. 542,
543. EOPPENS, Bibl. Bag. p. 434. PAQUOT, Mernoires litt.
P. 4 2 , 43.

BATENBURG (GYSBERT .en DIDERIK VAN) , vindt
men gemeld onder de tekenaars van het vermaarde Verbond delEdelen. In 1567 waren beide broeders, als Kapiteins in dienst,
van den Heer VAN BREDERODE; in welke waardigheid, zij ook
enig Yolk naar Ott yteldam aanvoerden; zij kwamen aldaar daags
112,
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.dat BREDERODE vertrokken was. Wei moeite fpilden zij,
doch te vergeefs, om binnen gelaten te worden; want zelvs de
Onroomfen hadden befloten, hen buiten te houden. Van daar
voerden zij hun yolk over 't Y, naar Waterland; en te Hoorn
komende, namen de BATENBURGEN het befluit hunne manfchap
te veriaten, en naar Friesland over te fteken ; doch zij werden
tot hun ongeluk door deft Schipper verraden, en aan ERNST
MULART Schout te Hasfelt en Kapitein van den Graav VAN
AREMBERG overgelevert. Behalven de BATENBURGEN, werden
veel ,andere aanzienlijke mannen, wel ten getale van ioo gevangen genomen, en te Harlingen opgebragt; onder dezelven
bevonden, zig SJOERD BEYMA , WILLEM BUMA en HERMAN
GALAM4 , 4ie nevens hun de voornaamfie waren. Van deze
gevangenen werden 'er 24 op de galeijen gebannen, en zeven
re Harlingen opgehangen , waar onder ook drie Edelen waren ;
tie overigen werden mar Vilvoorden en voorts naar Brusfel gezonden , 0111 ten offer van ALVA'S wreedheid te verftrekken;
die ook op den 1 junij 1565, na een fchavot op de markt te
Brusfel te hebben doen oprigten , deze twee edele jongelingen, benevens vele andere mannen van verdienften, volgens
zijne vloekvonnisfen deed onthalfen, als PIETER DE ANDELOT ,
PHILIPS VAN WINGELEN en MAXIMILIAAN KOK ; hunne lighamen werden des nademiddags , ongekist, buiten Brusfel, voor
de St. Lazarus Kapel , in ongewijde aarde gefloken. Ook anderen,
namelijk SJOERD BEYMA, HERMAN GALAMA, TRESLONG , BROUXELLES , PELLETIER , BAUDECHAU en ILPENDAM, ondergingen
het zelvde lot.. De hoofden van nog zeven anderen, werden op
flaken en hunne lighamen op raderen gezet. De regerende
Heer WILLEM VAN BATENBURG , hadt als Leenman van MAXIIVEILIAAN DEN II, denzelven om voorfpraak gebeden, en de
Keizer ook niet nagelaten, op alle wijze , vergiffenis voor het
edel broederpaar van den Hertog te verzoeken; doch deze
tijran was doof voor wat flegts naar menfchelijkheid
zweemde ; waar door Heer WILLEM 20 veritoord op ALv.it
werdt, dat hij de zijde van Prins WILLEM omhelsde.
WAGEN., Vad, Hjt.- VI. D. W. 211. 231. 277.
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BATTINGIUS ,(RUDOLPI-1) , een Fries van geboorte,
liedicus en IVIathematicus, heeft gefchreven : Metlzodunz Astrolabii. Parif. 1557. - FOPIT.NS Bibl. Beig. p. Io80.
BATTUS . (BARTEL), is ointrent 't jaar 1515 te Aalst
.Fiaanderen geboren , en wierdt in de Llitheife Godsdienst opgevoed, waar van hij ook vervolgens belijdenis deedt ; dock
zulks ter oven van enen Inquifiteur gekomen zijnde , liet deze
hem in een nauwe gevangenis opfluiten; negen maanden fang
in deze kerker doorgebragt hebbende, wierdt hij op voorfpraak
van enige Regeringsleden der ftad Gent op vrije voeten gefield , en ging zig in die plaats nederzetten; hij bragt 'er omtrent tien jaren in rust door; maar verfchrikt door nieuwe
bedreigingen die hem in 1556 door den Inquifiteur gedaan
werden , nam hij het befluit, om met zijn huisgezin naar
Puitsland te wijken, en koos ziin verblijf te Rostock, alwaar
hij den 24 januarij 1559 overleedt. BATTUS was getrouwd
met MARTINA BISSOT, ene moeije van HENDRIK SMETIUS , nit
Welk huwelijk hij negen ki`deren verwekte. 113 .1 heeft gcprophafacris
fchreven :.De Oacononzia Christiana, lib. H.

Scriptoribus diligenzti cura labore colleEti , I3 ARTHOLOMIE0
Alostenfi authore : prior, de officio & cure parentuna erga
liberos traelat : posterior, qua cum obedientia parent-es a liberis hoF. SIVEERTIUS
ostendit. Anti'. 1553. 12°.
norancli
p. 154. MERCKLINI, Linden. renovat. p. 206. 748.
Athena.
FOPPENS Bibl. Belg. p. 124. PAQU0T, Mon. litter. Tom. XII.

BATTO

P. 436--439.
BATTUS (JAKOBt7S), een Zeeziw van geboorte , was de
varier van KORNELIS die hier volgt, en is in 't jaar 1500 geweest Secretaris van Bergenopzoorra. ERASMUS heeft vele brieven aan hem gefchreven, waar van /6 in druk zijn; de mite van 1498, en de laatilz van 15oo. Men kan bier nit afnemen,. in Welke grote achting hij is gcwcest; en de geleerdheld waar in hij uitgemunt heeft, zou nit zijne nagelater4
fchriften blijken, w?.ar van ik egter nergens cue lijst van \
ch7
II. DEEL.

BATTUS. (XAREL) tKORNELIS) (L1VINUS)

çle opgetekend. – W. v. GOUDHQEVEN, Kroqk , bl. I g;
M. Z. V. BOXHORN, Kronijk van Zeeland , 1. D. bl. 457. P. DX
LA RUE , Gelea. Zeeland, bl. 330.
1.13ATTUS (KAREL), een Nederlander , die in de XVIde
geleeft heeft, en in 1593-1598 clads Med. Doktor te
Pof:drecht geweest is.. Hij heeft zeer vele boeken, inzonderheld tnedicinale, nit het frans en hoogduits in 't nederduits
vertaald, en door den druk gerneen gemaakt; als onder anderen
de Chirurgie van AMB. PARe ; bet Medicfrthoek van C. WURTSSUNG; de Manuale oporatien van GUILLEMEAU enz
(2,10Ty Memoir. litter. Tom. XII. p. 442.

cw

BATTUS (KORNELIS), geboren te Veere in Zeeland , om,
trent hot jaar 1470, een zoon van JAKOBUS, was een geleerd
man en ftads Doktor in zijti vaderflad; hij heeft ook veelvuldige briefwisfeling met ERAsmus gehouden. In 1498 woonde
hij op 't flot Zandenburg , bij vrouwe ANNA VAN BORSSELEN,
weduwe van Wijiell Here FILIPS VAN BEVEREN, 0111 haren zoon
Jr, ADOLF VAN BOURGONIE, Heer van Beveren, in de wetenfchappen en konften te onderwijzen. 1113 heeft verfcheidene
boeken gefchreven; en onder anderen, is van hem in 1512
ene Wereldbeichijving gedrukt, waar in hij vele zonderlinge
clingen verhaalt, betrekkelijk de Zeeuwfe eilanden, waar van
JAN REYGERSBERGH in zijne Kronijk ook gebruik heeft gemaakt,
en welke ten tijde van Boxtom, reeds zeer fchaars te beko;nen was. – VAL. ANDR., Bibl. Belg. p. 41. FOPPENS
ib/. Belg. p. 194. PAQUOT, Mein. litter. Tom. XII. p. 434.
436. J. REYGERSBERGH, Kronijk van Zeeland, 343. GOUDHOEVEN, Kronijk, p. 18. BOXHORN, Kronijk van Zeeland, I. D.
457. VAN RHYN, Oudia. en Gefligten van Zeeland, bl. 52.
PE LA RUE, Gelett. Zeeland, bl. 141.
BATTUS (LIVINUS) , een zoon van IIARTEL BATTUS,
is geboren te Gent, in december 645. Zo dra hij tot jaren
van onderfcheid was gekomen, plaatfte zijn vader hem in genoemde clad onder opzigt van den zo beroemden Hoogleraar
JAN

BAUDART. (WILLEM)
BATTUS door zijn onderwils,
komen kundig maakte in de griekie en latijnfe talen ; waar
na hij naar Antwerpen werdt gezonden, daar JAN STADIUS hem.
in de beginzelen der mathefis onderwees. Twee jaren later,
volgde hij zijnen vader naar Rostock, daar hij ijverig zijne letteroeffeningen voortzettede. Voorts begaf hij zig naar Wittenberg , om van MELANCHTON zijne onderwijzingen gebruik te
maken, en wierdt in 1559, aan de Hogefchool tot Meester
in de vrije konften bevorderd. Te Rostock te rug gekomen, gaf
bij lesfen In de -mathefis , die zodanig voldeden, dat de Re.
gering hem ene Leraarsplaats opdroeg, om die wetenfchap
in 't openbaar te onderwijzen ; hij vervulde die taak met veel
lof gedurende het tijdvak vah zes jaren , namelijk tot in 1565,
wanneer oorlcg en pest, hem noodzaakten Rostock te verlaten.
Als toen reisde hij naar Italien , en wierdt te Vcnctien gepro-,
moveert tot Doktor in de medicijnen ; waar na hij tot Rostock
te rug keerde , en aldtar tot Hoogleraar in die wetenfchap
werdt bevorderd ; welke bediening hij gedurende 25 jaren
w at arnam, teffens *er de praktijk bij uitoeffenende, en hij flied
in die zelvde ftad , in april Iser. BATTUS is tweemalen getrouwd geweest, zijn eerfte vrouw was cen meisje van aan.
lien , ANNA VAN PEGELT gcnaamd, wier vader ICOENRAAD
VAN PEGELT, 6r) jaren aaneengefchakelt, eerfte Opziender
is geweest der Hogefchool te Rostock; hier teelde hij twee
zoons bij ; 'vervolgens hertrouwde hij, met MAGDALENA
TONCNIERN , die' hem geene kinderen baarde. Hij heeft gefchreven : Epifloix aliquot, Medica traEtantes, die gevoegd zijn
in de Mifcellanea van zijnen neef HENDRIIC SMETIUS, en gedrukt
te Frankfort, bij- JONAS RHODIUS, /61i. 8vo.
MELCH.
ADAM, Vita' Germ. .114:edic., edit. 1706. p. 141. 177, 178.
FA VOT , Mem. litter. Tom. XII. p. 439--442.

JAN OTTILO , die den jongen

BAUDART (WILLEM), Predikant te Zutphen, is gebo.
ren te Dein= , een klein Liedeke in Flaanderen, uit ouders dic
om dat zij den. Gereformeerden Godsdienst toegedaan waren,
ecist hunne woonplaats en naderhand gnats Nederlmzd verpligt
12
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waren vaarwel te zeggen. Zij begaven zig eerst naar Keulei
en vervolgens naar Embden. Hier gezeten zijnde., beijverde
NV:lux/A zig met vlijt in het leren der latijnfe, hebreeuwfe
griekfe talen, waar in hij ongemene vorderingen maakte,
en zelvs bijna den trap van volkomentheid beklom; vervol,
Bens ftudeerde hij in de' godgeleerdheid, en verdere wetenIthappen die daar toe betrekking hebben; wierdt met lof Proponent, en eerst tot Predikant te Sneek en van daar te Zutphen
beroepen. Door het Nationale Sijnode te. Dordrecht in 161g
on 1619 gehouden , wierdt BAUDARTIUS benevens BOGERMAN
BUCERUS, de commisfie opgedragen, oin een nieuwe. vettaling van bet Oude Testament te. bezorgen ; met welken hij
BOGERMAN zijnde BUCERUS. inmiddels overladen ruin zes
jaren toegebragt hebben. Hij overleed in 1-640, in den °aderdom van 76 jaren te Zutphen, na de ,Gereformeerde gerneente aldaar gedurende, 36 jaar als Predikant bediend te hebben. Ilij daalde ten grave met den lof van TRIGLAND dock
UITENBOGAARD, heeft zo, gunftig niet over hem gedagit; en
gem wonder ook, doordien hij altoos de partij van den eerften
oklt het fterkfle is toegedaan geweest. Zijne werken nagaande,
zal men moeten inftemmen., dat hij zijne gekozene fpreuk :
labor
viihi quies, dat is in den arbeid, vied ik Inijne rust , zees
t,
wel betragt heeft. Zie bier de lijst van het gene hij heeft
ukgegeven: Gedenkwaardige Gefchiedenisfen , zo kerkelijke als wereldlijke , van den fare 1603 tot 1624. II Delen in folio. /finhem 1624. 4pophthegmata Christiana of Gedenkwaardige Spreuken., Ate. 1657. in 4to. Nasfaufe Oorlogen, Amjl. 1616. 4t o.
Polemagraphia Belgica , in 299 platen, verbeeldende de Spaanle
en Nederlandfe oorlogen , met- vier latijnfe, versjes onder ieder
AO. 1621. - FOPPENS,, Bibl:
prent langwerpig
p. 391. J. LONIEJERI, Dies Genial. Tom. II. Disf.
C. SAXI, Onotn. liter. Pars IV. p. 317. A. PARS, Naanzot
der Batay. en Holt. Schrifvers, bl. 265, 266.
BAUDIUS (DOMINIKUS), lloogleraar in de Welfprekendheici en Regten te Leijden, is geboren te Rijsfel , den 8
april

DAUDIUS. (tOMINIEUS)

15S

Stpril 1561. Zijn varier hadt zig oh de geweldetiarijen van
te ontwijken, naar "ken inet 'er loon begeven; daar hij
in 1576 overleed. Het was ook in deze ftad ; dat DOMINIKUS
zijne eerfte letteroeffeningen verrigtte , en inzonderheid zig
op 't grieks toeleide. Dort hier na ging hij naar Leyden, ten
einde aldaar zijne fludien te vervolgen, alwaar hij zig flegts
agt maanden ophield; van hier ging hij met zijne moeder eerst
mar Gent; en vervolgens naar Geneve, daar hij in de theologie
fludeerde, en zelvs Proponent wierdt Hij kwain te Gent in
1583 te rug, vervolgde 'er zijne theologife ftudien onder,LAmBERT DANEAU ; dan het fchijnt dat hij tegen het beoeffenen der
Godgeleerdheid een afkeer kreeg, want hij ging Coen voor de
twedemaal naar Leyden, alwaar hij zig gedurende is maanden,
vlijtig beijverde in tie regtkunde, en in 1585 tot Doktor in die
%vetenfchap wierdt bevorderd; in dat zelvde jaar, deedt hij
met 'de Gezanten der Nederlandfe Staten , een reis naar Engeiand ., en geraakte aldaar in ,kennis met vele liederi van aanzien ; onder anderen, met den beroemden FILIP SIDNEY. In
1587 werdt hij Advokaat voor 't Hof van Holland, doch gem
fmaak in 't pleiten vindende, gaf hij dit beroep fchielijk den
zak; en deedt een reis door Frankrijk , daar hij zig ro jaren
ophieldt; hij verwierf 'er zig goede vrienden; en vondt 'er
aanzienlijke begunifigers; onder welk laatfle getal, ACHILLES
vie HARLAI , eerfte Prefident van 't Parlement te Parijs behoorde , die hem in 1592 tot Advokaat voor dat Geregtshof
deedt bevorderen. In 1602 deedt BAUDIUS , alS Secretaris van
den Gezant wegens Koning HENDRIK DE IV, CHRIST. HARLAI ,
noon van den Prefident, weder een reis naar Engeland, en van
daar te rug komende, bepaalde hij zijne woonplaats te Leifrien;
alwaar hij in meij van dat zelvde jaar, Hoogieraar in de welfprekendheid wierdt. Na den dood van MERULA leraarde hij
ook de Hiftorien, en bekwam teffens verlof; om kollegie
over de . regten te houden; en in 1611, werdt hij beneverks
MEURSIUS , tot Hiftorie-fcbrijver van 's Lands Staten aangeiteld; bij welke gelegenheid ; hij de Gefchiedenis ran het twaaf.
järig Beand heat uitgegeven; welk werk 14zonder wel en
m
13
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in enen aangenamen vloeijenclen ftijl is gelchreven , ook in
het nederduits vertaald, is gedrukt; te voren halt hij ree:is
twee redevoeringen over dat onclerwerp egter met verbloemde
hamen in 't licht gegeven; ook een lofdigt op de komst van
SPINOLA in Holland; het een en ander verwekte hem onaan,
geriaamheden, en het fcheelde maar weinig, of zou om het
laatite gebannen zijn geworden.
BAUDIUS iS tweemalen getrouwd geweest, ik weet niet dat
hij andere kinderen heeft nagelaten, dan ene dogter, waar
van zijn tweede vrouw na qnen dood beviel'; zijn huwelijken
zijn niet van de gelukkigften geweest, waar over,hij zig meer
dan eens in zijne uitg,egevene brieven beklaagt. Hij was buitengemeen aan de drift voor vrouwen en wijn overgegeven
en hij koos doorgaans zodanige onderwerpen tot boeting van
zijn eerstgemelde drift, die weinig tot ere van zijne kiesheid
verftrekten , want de afkerigile fietten en klongels , dienden
hem veelmalen om zijn lust te voldoen. Het een en ander
maakte ook, dat hij grotelijks wierdt verachj, ja fomtijds tot
een fpeelbal van fpotternij verftrekte; ook hebben zijne vrienden zelve, hem opentlijk daar over gegispt en ten tdon ge.
fteld. Verders was hij een flordig huishouder , waar door hij
y ea fchulden maakte, 't welk ten gevolge bath, dat hij onder curatele geraakte, en naderhand zijne goederen ten bate
Nan zijne fchuldeisfers wierden verkogt. Met zijn tweede
vrouw dat een boos wijf moet geweest zijn, en hem deerRjk
kwelde, wordende hier in zeer gedlenflig door haren varier
geholpen, betrouwde hij geld, waar door zijn finantie-wezen
in een gunftiger omflandigheid geraakte ; doch deze herftelde
orde van zaken, overleefde hij niet lang, doordien hij negen
maanden na het aangaan van zijn laatfte egt , met ijlende
koortzen wierdt bezogt, die hem op den 22 augustus 1613 in
't graf ileepten. Daar is een Afbeeldzet van hem in plaat ge.
bragt, waar onder men deze woorden leest :

Vane Pifer, are credis posfe reddi BAUDIUM
referre netno quiverit , gum BAUDIUS.

BAUDIE

PERSEVERANTI I AUREA
;.VO:i,i5 1

5 61. De12t;:zis 1613.

BAUDIUS. (i)OMINIKU3)
Nu iog jets van dazes zonderlingen Mans werken en kaYakter. BAUDIUS is onbetwistbaar de grootilci latijnfe Dig=
van zijnen tijd geweest; een lieflijke zoetvloeijende fliji, geVoegd bij aangename fchilderingen, waar in, om figuurlijk to
fpreken, de diepzels en hoogzels op hunne eigenaartige plaat'Zen zeer konifig gefpreid lagen, maakten zijne Verfen bekoorlijk. Ook hadt hij zig alle de bevalligheden van de griekfe en latijnfe talon eigen gemaakt, en wohderlijk treffende
de fmaak der ouden gevolgd, zonder egter op te 'louden; zel.
y en een origineel te blijven: In al 't gene hkj gefchreven
heeft, en wel voornamelijk nit zijne menigvuldige uitgegevcn
brieven, ftraalt inzonderheid het verbevene, befchaafcle, nal:ye en tedere door ; en 't gene men 't meest in hem be*on.
derd, is, dat hij zig van de zo verrukkende eigenfchap heeft
Ineester weten te maken, Om to kunnen behagen en zig inet
fmaak te doen lezen , terwril hij zelvs niets belangr4.5 , of
daar enige lering in bevat is , voortbrengt. OM kort te gaan
hij was een der uitgelezenfle vernuften van den tijdkring war
In hij leefde ; en hebben hem grove ondeugden aangekleefd,
bezat hij in tegenoverftelling ook beminntliike hoedanigheden
hij was gui van aart, openhartig en rondborftig, en van en.
bnkreukbare trouwe voor zijne vrienden , vrolijk in gezelfchap,
en de aanwezenden niet zelden door zijne gdestige zetten,
hartig cloende lachgen: Men vindt ene optelling van zijne
werken bij PAQuoT , Memoir. litter. Torn. VIII. p. 395-4o4,
Ook, doch zo Völledig niet in FOPPEWS
Belg. pag;
Belg. p. 228. MoRTIOV,
247. SWEERTII,
L Polyli. liter. c. XXIV. 5. 86--8g. p. 303.
VL c. III. S. 4,
p. 977. & L. VII. c. III. §. 12. p. Io68. TOM. L TH. Easii.
p. 79, So. CRENII
'TI, &logic; 7urisconl, &c.
Philolog. Part. V. C. II. p. 71. 97-i or. 4r. Catal,
Bibl. BUNAV. Tom. I. vol. 2. p. 1067. FREIIERI Theatruni,
Part. IV. p. i 507, 1508. SAxI, Onoin. liter. Pars IV. p. 39,
4o. AialeEla, p. 569. BAILLET, 3eugergens; Tom. IV. p. 162.
n. 1385. DAV. CLEMENT , .Biblioth. curie*, TOM. II. p. 495,
4:1-477.
P. BKYLE1 Di Won. edit. de 730, Tom, U.
14
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A. PARS Naainrol van ,Batay. en Holl. Schrifvers , bl. 321, 322.
Levensbefehr. van voorname Mannen en Vrortwon. IV. D. bl.
241'.25°'

BAUDRY, Zanger van de Hoofdkerk te Terouanne, wierdt
geboren te Kamerik , omtrent het jaar io15. Hij werdt in de
school van die clad opgevoed, en het geestelijk kleed aangetogen hebbende, wierdt hij Kanunnik van de Hoofdkerk, nog
bij het leven van Bisfchop GERARD VAN FLORENNES, or GERARD 1, of wel op zijn langst omtrent 't jaar 1040. _Het fchijnt
dot hij zeer gemeenzaam met die doorlugtige Prelaat heeft verkeerd , en iet is niet onwaarfchijniijk dat hij de funaien van
Secretaris en Kapellaan bij hem waarnam. Zeker is het ten
minften , dat hij Secretaris van zijn opvolger S. LIETBERT is
geweest, die de Bisfchopszetel van Kamerik in 1081 bek1om.
Deze laatfte ffondt hem in februarij 1082 af, op de fterke
aanzoeken van HUBERT, Bisfchop van Terouanne, die hem
gretig verlangde bij zig te hebben. GERARD DE II, hem BAUDRY zendende , gar van hem een allerloffelijkst getuigenis , en
verhief zeer hoog zijne geleerdheid en uitmuntencle verdienfien, waar van hij betuigcle lange jaren getuige te zijn geweest. Zedert werdt BAUDRY tot Zanger der Hoofdkerk van
Terouanne aangeffeld; dit wordt men ontwaar door enen brief,
die RENAUD, Aartsbisfchop van Rheims den 15 januarij 1095
aan hem fchreef; ook is men van gedagten, dat hij niet lang
ta het ontvangen van dien brief geleefd heeft. Hij heeft het
etuigenis van een geleerd man te zijn gewegst, en dit gevoelen was gegtond, niettegenitaande zijne kundigheid zig flegts
tot weinige takken bepaalde.
Men heeft van hem in 't licht: 1. Vita S. GAUGERICI Episcopti Cameracenfis uitgegeven door de Bollandisten (dugusti
Torn. II. pp. 676-690.) ex vetztstiilimo manufcripto D. PRUDHOM-

Canonici. Cameracenf is, usque ad librum tertium: rode ex aliis
non ilferioris note codicibus MIT De Bollandisten hebben bier
bijgevoegd pp. 691--693. Appendix, ex ejusdem Aufioris Chronic°
Ca:ncracc4i Et AtTebatcnii , in antiquis yite hujus exemplaribus
o
,
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posterius adjunEta. Dit aanhangzel wordt gefloten door een zeer
verkort naamregister der Bisfchoppen van Karnerik. 2.
Atrebatenfe, five ilifloria utrizaque Ecclefic 0,
92iCO21 Cameraceqe
tribus libris ab hinc DC. fere annis confcripta a BALDERICO , NoTornacen f Episcopo ;
Tionzenfi
in lucem edita,
& Notis illufirata, per G.EORGIUM COLVENERIUM , S. Theol. Doc.
torern, & in academia Duacena Regium & ordinarium Profesforem.
Duaci , JOAN. BOGARDUS, I 61 5. in I20. SS. Tom:
II. Aug. pag. 668--693. Gallia Christ. , III. pag. 27--32.
RIVET, ilift. litteraire de la France, Tom. VIII. pag. 4o4--4o7.
CEILLIER Hifioire generale des Autheurs fizcres Ef eccleliastiques.
Tom. XXI. pag. 73--7 6. PAQUOT Mernoires pour fervir
l'Hifloire litter. des Pais-Bas. Torn. XVIII. pag. 305-312.
727412C Plinn1712

BAUDRY Bisfchop van Noijon, is waarfchijnelijk in de
;ad van dien naam geboren, uit een oud adelijk geflagt. Van
zijne tederfte jeugd of aan, wicrdt hij in de -hoofdkerk van
zijn vaderftad opgevoed, en bekwam 'er opvolgelijk, de waardigheden van Klerk , Kanunnik en Aartsdiaken. Bisfchop RAD-.
LOUD DE II, in het begin van 1098 geitorven zijnde, werden
de Kerkelijken van dat Bisdom, waar odder ook dat van Doornik bevat was, niet alleen met huisfelijke, maar daar te boven
met van buiten veroirzaakte kwellingen, lastig gevallen.
bier een einde van te maken, begreep men den Aartsdiaken
BAUDRY, even zeer van de Geestelijken als Wereldlijken geacht
en geliefd, in de plaats van den overledenen te moeten aanfiellen, en men gal bier van kennis aan den Metropoiitaan,
welker waardigheid als teen bekleed wiqrdt, door nuvatsse.
DE II, Aartsbisfchop van Rheims. Deze Prelaat bepaalde de
eerite zondag na pinxteren, tot de ord bening van den nieuw
verkorenen: maar toeval deed dezelve uititellen tot op het
begin van 't volgende jaar, want die van Doornik namen deze
gelegenheid te baat, om een ontwerp ter uitvoer te brengen,
waar mede zij langen tijd hadden zwanger gegaan, van zig
namentlijk een eigen Bisfchop te veifchafren, 'er geene zedert
Let begin van de zesde euwc gehadt hebbende, to weten zeI5
del!,

i2S

BAUDRYI

dert dat S. MEDAi{D , de Bisdommen an Noffon ii Doormat
bij malkander verenigd, bath beftierd. Oneindig veel,moeitti
gaven zij zig, 'cm tot hun doelwit te geraken; en zulks was
oirzaak, dat MANAsse uitftelde, OM BATJDRY in te wijden, en
hem eindelijk naar Rornen zondt, om 'er zijne zaak zelven te
bepleiten. Hij gedroeg zig hier met zo veel omzigtigheid ;
dat hij de onderneming van de Doornikers ten enenmaIen verridelde, en een bevelfehrift van URBANUS DEN II , te rug bragt,
waar in deze aan den Metropolitaan last gaf, om hem zonder
enig uitilel te wijden; 't welk ookten uitvoer wierdt gebragt,
op zondag na Eiiphania van 't jaar Iogg. bus werdt BAUDkV
teffens Bisfchop van Doornik eh van Noijon -en nam beurtelings de een of andere van die tijtels aan. In 't midden van
julij Ho°, was hij te St. Onzer tegenswoordig bij een Sijnode,
alwaar zig insgelijks de Aartsbisfchop van Rheims , met LAMPERT , Bisfchop van Term , MANASSe van Kwnerik , en JAN
van Terouanne bevondt. Den 8 maart nor , hieldt BAtDRY
zelven een Sijnode in zijn Bisdom. In het jaar 1163, itigtte
hij in het Bisdom van Noijon , de Priorie van St. Amand , welke hij onderwierp aan de Abtdije van St. Martin te Doornik,
en waar van men een Klooster oprigtte dat enigen tijd zeer
beroemd was. In 1104 was hij tegenswoordig bij een Coneine dat te Faris wierdt gehouden, om Koning FILIP AUGUSTUS uit den ban te ontflaan. In no8, plaatfte hij reguliere
Kanunniken te Han, een Klooster onder zijn Bisdom behoTende , en begaf de Kerk van Vermando.uillê aan DRAGON ,
Prior van Lihons. Het gelukte aan dezen Prelaat, om een
verregaande tweefpalt, wclke 'er te Noon tusfen de Geestelijkheid, den Adel en de Burgerij plaats voncit, te bevredigen , en hij liet van deze fchikking ene afte opftellen, dien
hij door de belanghebbenden deedt tekenen, en vervoigens
door Koninglrik gezag bevestigen. Hij nam zo veel moeite
niet, om regt te doen verfchaffen aan de Geestelijken van St.
Martin te Doornik, die vreesfelijk over hobp lagen met de
Kanunniken van Notre-Dame ; ook verweet hem Paus PASCHAL
-35E II, zijne nalatigheid ten dien opzigte, en volmagt;gde de
E is-
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tisfchoppen LAMBERT van Arms en JAN van Terouonne, dit
gebrek te vervullen. Hij bragt ook veel toe, tot de vcrgroting
en herflelling van de katedrale of hoofdkerk te Doonzik in III°.
Maar eindelijk knorrig en te onvreden over de inwoonders van
dozeflad, die met alle geweld een eigen Bisfchop wilcien heb
ben , liet hij een algemeen interdikt of verbod om
te doen, tegens hen afkondigen, en zullcs zonder de vereiste
formalia daar bij in acht genomen te hebben. Dé Kanunnin
getergd door dezen flap, en daar bij nog aangevuurt door haren Deken GONTIHER, verkozen ten erode hunne onderneming
te doen gelukken, twee zendelingen tilt hun mIdden , die zij
mar Rorer zonden. PASCHAL DE II , keurde het ontwerp van
de Doornikcrs goed, en zond twee brieven, de elle aan bet
Kapittel van de Geestelijkbeid, zo iegulieren ais feculic-ren,
van het oude Bisdom van Doorni,',' , waar bij hij bun gelaste , one
voor zig enen bijzonderen Bisfchop te hie= ; de anere aan
RAOUL LE VERD, Aartsbisfchop van Rheims, waar bi h bevel kreeg, om die keuze te beftieren, en den ye-rim:el-Jell
zonder uitftel te wijden. BAUDRY hadt het verdriet niet one
die vermindering van zijn gezag, te beleven, want hij ft;elf
in 1113, voor dat de afgezanten waren te rug gekeerd. Men
heeft van hem in 't licht : 1. vier latj:bre Brieven , irgerigt:
GUINES, Bisfcl.:op van Arms, welke
aan LAMBERT v
lijfd ziin , tusfen die van dezen Prelaat , apud 13,\Luslum ,
Miscellaneor. T. V. pag. 329, 330. 343. 363. Eon menigte van Charters, tell voordele van de Keihen en hlcosters,
waar van hij de weidoener was. – DACIIEI;Y ,
Tom. VIII. p. 169--171. & XII. 450--465. C7.LLTER
Gener. des Alitheurs facres E$ ecclef. Tone. ..X.XL peg. 39o, 39r.
Hill. liet. de la France TOM. IX. p. 5 7 8- 5 8 3 . Gan:,
Christ., Tom. p. 248. & IX. 998--Ioe,c). PAQUOT , Memoir. litter. Tom. XVIII. p.
BAUDRY (PIETER), wierdt te Moils in Heizegoz,v,.37; geboren, den 5 augustus 171o. Zijnen klasfieken loop voleinde
41.) in het kollegie van Iloncia!n, in genoenide ftad, en Ten der
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Wijsbegeerte aan het HogeCchoól te Leuven. Hier na zig
de omhelzing van den geestelijken nand, bepaald hebbende;
ontving hij een Benediktijner monniksrok uit hander van den
Abt rosmix HEAviNE, en deedt de plegtige beloften daar toe
vereist, den 25 julij i7/3. Zig verder in de theologie gebefFend hebbende, wierdt hij tot Priester gefchoren den 29
mart 1727. Zedert beklom hij de jeerftoel als Profesfor in de
theologie, en nam die verfcheidene jaren wa.ar vervolgens die
van Mr. der Noviciaten, en die van Treforier. Eindelijk werdt
PIETER door NIKLAAS BROUWET, welke door teizer KAREL
DEN VI, op den 3 februarij 1. 46, tot Abt van dat kloostet
wierdt-verheven, tot zijnen Prior aangefleld; de laatstgenoemde hadt reeds zedert drie jaren gewerkt, aan ene volledige ge:
fchiedenis der Abtdije van St. Guilain ; hij vervolgde dozen arbeid terwiji hij Prior was, en om niets te venvaarlozen , van
't gene tot zijn ontwerp dienstbaar koste ziin , doorfnufFel6
hij alle de archival van dit Buis, zelvs de oude rekeningda
niet uitgezonderd, worts raadpleegde hij all y de gederlandp
Schrisivers die 'er jets van te boek hidden, en verfcheidene
geleerde Mannen uit de zelvde provintien; die in ftaat waren;
cm 'er hem enig licht over bij to zetten , inzonderheid de vaders Bollandisten. Het werk fpoedde ten einde, toen de flood
hem op den x meij 1752, in het soft jaar van zijn leven,
bij verrasfing de pen nit de hand rukte. Deze Geestelijke
was nauwkeurig gehegt in 't waarnemen der piigten aan zijn
beroep verknogt, en hij vervulde met veel ijver en den bes;ten uitkomst, de verfchillende bedieningen, welke hem toevertrouwd wierden. Men heeft van hem i Enige latijnfe
en franfe losfe digtjtukjes. 2. Annales de l'ancienne Abbaye de

Ghiflain-en-Celle, ordre de St. Benoit, an diocfe de Cambray.
PAQuoT, Mernoires litter. Toni.
141f. in fol. en 2 vol:

St.

IX. p. 81-85.
BAUHUIS (BERNARD), een Jefuit, van Antwerpen ge
boortig, is een man geweest; van een zeer geregeld en voorbeeldig leveasgedrag. De lage feholw doorgelopen zijnde,
Wienit
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wierdt b5 de Jefuiten tot verder onderwijs geplaatst, en hij
gaf reeds blijlien in die jeugdige loopkring dat hij een fcherpzinnig vernuft en buitengemeen fijn oirdeel bezat; inzonde.rheid bepaalde zig zijne werkzaamheid, in het beoeffenen der
theologie , waar door zijne ouders door zijn eigen aanzoek,
onderfteund door dat der Jefuiten , bewogen wierden,
hem voort te laten ftuderen, daar hij treffelijk in flaagde , en
eindelijk befloot, zig in gemelde orden der Societeit van TEsus
te begeven , waar in hij door die vaders met opene armed
wierdt ontvangen, en ook wel dra door zijne geleerde ea
ftigtelijke predikatien , de Societeit overtuigde, dat zij een
weerdig lid verkregen hadden. Hij was een gemeenzamen
vricnd van FRANCISCLIS SWEERTIUS , Schrilver van de Atheiue
Beigicce ;. en niet alleen een groot keener en beminnaar der
digtkonst, maar zelvs een uitnemend latijns digter ; hebbende
in druk uitgegeven:
Epignvnrnata feleEta. Antv. spud
TINUM , 1615. 1619 en 16zo. in 12°. 2. Protheus Parthenius , unius libri verfus, unius velfus liber Stellaruin numero five
formis MXXII variatus. Hij overleedt den 17 november 1619,
in zijne vaderftad in het profesfiehuis der Jefuiten , tot grote
droefheid van zijne orden en bekenden. BERNARD heeft een
broeder gehadt, GYSBERT BAUHUIS , die de profesfie der Karthuizers heeft (=heist, en het werkje van den Jefuit LUCAS
PINELLUS , de perfeEtione Religiofa, in het nederduits heeft vertaald, te Antwerpen in 1605 in 8vo. gedrukt. - F. SWEER•
Athen. Belg. J. F. FOPPENS .Bibl. Belg. pag. 734, 135..
L. IOREAI, DiElion. HO. &c, Tom. II. p. 124, ed. de 1740.
BAULDRI (PAULUS) d'Iberville , Hoogleraar in de Kerkelijke gefchiedenis te Utrecht, wierdt te Rouaan geboren
1639, van PAULUS BAULDRI en ANNA MAzuRe; zijn varier die
weer rijk was, bezorgde hem ene deftige opvoeding ; hij doorliep zijn eerften letterkundigen kring te
een dorp nabjj kmaanselegen, daar de Gereformeerden van die flad,
kerk en opvoedings-kollegie hadden; van daar wierdt hij naar
$qiimur gezonclen, alwaar iij het grieks en latijn onder TAN-

N-
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NtGuY LE FEVRE , daar hij bijzonder aan gehegt was, beoef
fende ; het hebrecuws onder LODEWYK en JAKoBus CAPPELLUS
en de thcologie onder MOSES AMYRALDUS en JOSUA DE LA PLACE. Zijne fludien onder deze geleerde Mannen voltrokken
hebbende , flak hij naar Engeland over, en woonde enige jaren te Oxford, alwaar hij de inenigvuldige handfchriften van
de ALademie doorrnuffelde, en 'er zijne aantekeningen uit vertu
vaardigde ; hi) gaf in dat rijk een bezoek aan den Marquis DE
RUVIGNY Ambasfadeur van het Frarfe Hof , die grote genegenheid voor hem opvatte, zo wel als HENDRIK JUSTEL Koningliike Bibliothekaris, en JAN FELL , Bisfchop van Oxfo-i.d.
Na twee reistogtjes door de binnenftreken van Engeland gedaan
te hebben, keerde Jij naar zijn vaderlaild te rug, gaf zig ten
enemalen aan de letteroeffeningen over, en verzamelde ene.
kostbare en teffens uitgelezene bibliotheek. Hij hadt een Arabiez uit Engeland medegenomen, dien hij een jaar lang onder-.
hieldt en rijkelijk beloonde, ten einde hem in de taal van zijn
land te onderwijzen. Ook onderhieldt hij een bijzondere
vriendfchap met den beroemdem EMMERIK BIGOT , en briefwisfeling met can groot aantal andere gele2rde Mannen. Iii
1682, begaf zig BAULDRI in 't buwelijk met MAGDALENA BASNAGE , ene dogter van HENDRIK - BASNAGE de Fraiikenau , berc.-,emd Regtsgcleerde en Advokaai , vader van HENDRIK en
JAKOLUS BASNAGE. intusfen gingen de zaken der Gereformeer.
den, door de gruwelijke vervolgingen op bevel van LODEWYK
DEN XIV, door de Jefuiten en dweepzieke Monniken aangehitst, deerli3k den kreeftengang; zo dat 11AULDRI befloot , ten
einde de vervolging te ontwijken, can veilige fchuilplaats in
E72geland te zoeken; dan de vrienden die hij in Holland hadt,
kwamen zulks voor , met te bewerken, dat de Regering van
Utrecht, hem den 4 meij 1685 tot extraordinaris Profesior in
de Kerkelijice Gefchiedenisfen aan hunne Hogeichool beriepen,
weik hij inzonderheid hadt te danken , aan de medewerking
van EVERHARD VAN WEEDE Heer van Dijkveld. Het inzigt van
zijne beroepers , was juist niet, om hem den arbeid aan dien
post e verknogt, te doers uitoefFenen , maar enkel om hem een
ge.
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iniddel te verfchaffen, ten einde op ene veilige wijie
met zijne goederen uit Frankrijk te kunnen geraken ; dan men
kreeg 'er aldaar de lugt van, en HARLEY , Aartsbisfchop van
Parijs , die hem kende, en vrugteloos getragt hadt hem zijn
eloof te doen verzaken , en in den fchoot van de roomfe kerk
over te brengen; verkreeg van den ' Koning een 4evc1, 't welk
hem verbood 't rijk uit te gaan. De intrekking van het Nantile Edikt , op den 18 oftober van het zelvde jaar voorgevallen, bevvoogB AULDRI, als een knegt verkleed, in dienst van
cen Kapitein, itan wien hij 500 guldens fchonk orn zijne vlugt
to bevorderen , naar Holland to wijken ; dit gelukte naafi.
Ivensch, en zijne vrouw, met zijnen zoon en dogter nog jonge
kinderen, volgden hem in die zelvde maand ; ook bekwam hij
zijne kostbare bibliotheek te rug, die door enen der BASNACEN benevens zijn eigene, was meciegenomen. Te Utrecht
ge.omen , voorde hij negen jaren lang den tijtel van extraordinaris Profesfor in de Kcrkelijke Gefchiedenisfen , toen die
op den II maart 1695, in dien van ordinaris werdt verwisfeld. Vier jaren later , fielden de Staten van Utrecht alleswat mooglijk was te werk, om hem door middel van het vrede-verbond to Rijovijk gefloten, zijne aanzienlijke goederen te
rug te doen bekomen, doch alle hunne pogingen daaromtrent,
liepen vrugteloos af. BAULDRI, na gedurende enigen tijd cea
kwijnend leven gefieten te hebben , flied den 16 febru'aril
T706, in den ouderdorn van ruim 66 jaren.
Dcze gzieerde Man, heeft door den druk gemeen gemaakt :
T. Lucii CECIL. FIRM. LACTANTII, de gnortibus Perjecutorum.
gerast

Cutn notis STEPH. BALUZIT Tutelenfis, qui Primus ex veteri Codicc

M. Nbliothece Colbertin,ce iy ulgarit. Edit. fecunda. Accesferunt
TQINARGISB. CUPERI JOH. COLUMLI, THOM/E SPARE,
, TH. GALE , ELI/E BOTIERELLI, aliorum.
DI , Jo. GEORG.

que anilnadveifiones , tam ha6e;zus editce, quarn ineditce. Recenjuit, f p is auxit , CUIll verfionibus cantulit PAULUS BAULDRI. Ad
dita HENR. DODWELLI, Disfert. de Ripa Striga, THEODORICI
RUINARTI lircefatio

Indicibus necesfariis.
''raj. ad Rinnum, FR. HALMA, 1692. in II. vol. 8vo. Zikde
da
ad Ala Martyrum;

cum
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de aantekeningen Welke -er aoor den Autheur zijn bijgevoegd,
niet alleen door geleard, maar kondigen tetrens een fijn
deel, fchcrp vernuft , -en verbazende belezenheid aan. 2. Dis-

fertatio epijl-olaris in duo Novi Testamenti lora ,
TIMOTH.
celebri ad AuEtorem
ST. 16. & JOAN. XIX , a vino doEto
bliothecce 'Jujus mi.fa, ut earn publici juris faceret. In de Bibliotheca novorum librorum van NEOCORUS of KUSTER 1697. pan.
403-419. 3. Oratio , de antigun' more convertendi Thereticos
inultum disfimili ei, qui nunc viget in Galliis. 4. Reftexions critiques fur le Chap. XXXIII. vs. 3. du livre de jolt, de la VeYion
de Geneve; geplaatst, in de Hifizoire des ouvrages des Scavans par
BASNAGE DE BAUVAL , Aout, 1696. art. 6. Lettre fur le mere
fujet. Ibid yuillet 1697. art. 5. 5. Nouvelle ballegorique , ou
floire des derrieres troubles area's au royaume d'Eloquence. Der
niece edition, augmentOe & plus corrette que les precedences. Utr.
1703. in 121110. Dit is de zesde druk van een der geestigite
le. ttervrugten: yan .den Abt FURETIERE ; de eerfle druk daar van,
-kwam to Parijs uit in 1658. BAULDRI heeft het met ene voorlede, en enige wonderlijk fchone aantekeningen vermeerderd.

t'yntagma Kalendariorum, coinpreliendens, oEto & viginti Tabu1is , totidem annos Periodi yuliance , in ufus Chronologarum.
ad Rhen. 1706. in folio. Al het gene de verfchillende Almanachen bevat, is hier in tot tafels gebragt, door middel van
dewelke men gemakkelijk kan vinden, op walk men dag de
gebeurtenisfen zijla voorgevallen, waar van in de gefchiedenis
gefproken werdt.
J. G. GRJVIUS tin Frcrfatione ad Tomum Iv. Thefaur. Ant. Rom.
Epist. Fabric. , getuigd allerloffelijkst van omen
p. 330. Prcef.
propter 9nult4
BAULDRI, en noemt hem : Virum doEtislimum ,

anirni fingularia ornamenta fibi carisfimum , qui cum eo
ELI/E BOBERELLI obfervationes in NARDINUM pro fumnza necesfitudine , quo inter ipfos intercedeba t , communicaverat. – A DR.
RELANDI , Oratio funebris ira obitum cla y. P. BAULDP,I. Ultr. 1706.
40. DRAKENBORCH, feries

Profesfor. qui Trajedi, &c. n. 47.
p. 18-20. C. SAX', Onoin.
TrafeEturn
eruditum.
G. BURMANNI
Mein. litter. Tom. IV.
PAQUOT
liter. Part V. p. 339, 340.
rt., 104-110.
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BAUSELE , een zeer aanzienlijk Bra?ands geflagt, waar
Van men vindt opgetekend : dat HENDRIK VAN BAUSELE , Rid,
der, in het jaar 1340 huwde met MARIA VAN DUFFLE, dogter
Van GERARD , Heer van Rhea , en van MARIA VAN BERTHOUT,
Dame van Berlaar, Reverie en Oplihtre , en kleindogter van
JAN, Heer van Berlaer,, en van MARGARETHA VAN HEvERLE,
flit welk huwelijk zijn gelproten, 3 kinderen; zijnde de muffle zoon GERARD VAN BAUSELE, getrouwd in 14 o4 met HELUIGE VAN liVEYRE dogter van ARNOLD , Ridder, Heer van
Bath. De twede zoon, HENDRIK VAN BAUSELE, is gehuwd
geweest met ALIDA DE WILRE , dogter van ARNOLD en van
ALIDA VAN BISDOM zijnde begraven in de - Augustijner kerk
te Leuven. GERARD VAN BAUSELE zoon van GERARD trouwde met KATHARINA SMACIITS gezegd Uteri-Limnizinghen , ene
dogter van HENDRIK welke drie kinderen hebben geteeld.
De utdite RASE VAN BAUSELE, huwde aan DOROTHEA VAN
MEERBERGEN. De twede ROMBOUT VAN BAUSELE verbondt
zig in den egt met MARGARETHA DE PAPE , gezegd VOLKENS,
dogter van Heer JAN; de derde eindelijk, GERARD VAN BAUSELE, is Secretaris geweest van Leuven in 1449, en werdt
krijgsgevangen in den oorlog van MAXIMILIAAN VAN °OSTENRYK en MARIA VAN BOURGONDIEN in 1468. Hij 'Heil' den io
tovember 1500, en is getrouwt geweest met MARGARETHA
VAN DER HECKE , die den 4 november 1509 flied, in den onderdom van 8o jaren , zijnde ene dogter van MICHTEL
pen te Brusfel , en van MARIA Of KATHARINA MENZENZEELE.
Nog ten huidigen dage worden afftammelingen van dit geflagt,
in Braband en Flaanderen gevonden. ABR. FERIVERDA
Geneal. Wapenhoe k I. D. 178$.
BAUX (GASPAR), in Frankrijk geboren, nit een aanzienlijk geflagt, ftudeerde enigen tijd te Sedan , bcgal zig vervolgens in den militairen dienst, en wierdt Luitznant on dear
de kavailerij van 's Konings huistroepen. Door de vervol,
ging die de Gereformeerden in Frailikriik moesten onderpan,
verliet hi.) dat lijk , nail bene\-;:,:s een menigte iinciere
D E L.
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1o.ofsgenottn de wijk naar Holland, en zette zig te Leiden /le;
deny ; ardaar genegenheid voor de dogter van Profesfor GAILLARD opgevat hebbende, verzogt hij die van haren vader ten
uwelijk, doch kreeg een weigerend antwoord van den ouden
man, die betuigde zijne dogter, aan geen anderen dan
fen theologant te zullen uithuwelijken ; zulks fchrikte BAux
Viet af, maar hij begaf zig met ijver tot die ftudie, en devq1
hij reeds in Frankrijk goede letterkundige gronden ,Telegd
hadt, beoeffende hij de godgeleerdheid , met zulk een gewensten ultilag, dat hij binnen korten tijd na een loffcliji:
examen , tot Proponent wierdt aangefteld, en tot prils van
zijne naarftigheid, SUSANNA GAILLARD tot zijne egtgenote verkreeg, benevens het beroep van Predikant in de Walfe gemeente te • Leeuwarden, alwaar hij van 1681 af tot op 17 3 3
clus een tijdvak van ruim 5o jaren , als een waardig
Euangeliedienaar, zijne Leuwarder kudde heeft geleid en beftierd, zijnde bijzonder door zijne gemeente geacht en geliefd geweest. GASPAR BAUX was de grootvader, van den oin
zijne geleerdheid zo beroemden Hoogleraar LI, DCAV. GASP.
VALCKENAER , en de moederlijke overgrootvader, van den fchriiver dezer Biographic. Ruim een jaar voor zijn dood bath de
oude man het genoegen, zijn agterkleinzoon GASPAR AA/IELlus
DE CHALMOT, mijnen oudilen broeder, den Doop toe te dienen;
Ando deze jongeling gedurende het beleg van Bergenopzoom
in 174 7, daar hij als• Faandrik onder de kompagnie van zijnen
vader diende, zodanig door een musketkogel getroffen, dat hij
mar Rotterdam gevoerd zijnde, weinig tijds daar na alwaar

den ouderdom van nog geen 17 jaren overleed, en dus iijn leven in het prilffe zijner jeugd, ten dienfte van het vaderland
heeft opgeofferd.
BAVINCOURT (GASPAR DE) , Ridder van yerufalem,
eerst Abt van het Benediktijner klooster van Oudenburg nabij
Brugge, deedt afftand van deze waardigheid in 1569 ; en
wierdt kort daar op wegens de Staten van Flaanderen, naar
Spaniel; tot 4cning FILTPS DE II, in gezaritichap gezonden.

Ij
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Enj flierf den rr februarij 1576 , in het 48f 1e jaar 21)nes le.
Yens , en heeft gefchreven:
her Yerofolymitanum,jE ad

Montem Sinai. 2. De jui cognitione , libr.
— De "Irithmetica, lib,
-- J. F. FOPPENS Bib!. Belg. p. 327.
BAX (PAULUS en MARCEL'S), is een broederpaar van
Heiden geweest Wiens gelijken men weinig onder alle de
voorftanders der Nederland? vrijheid. zal aantrefFen , en nog
minder - die dezelven daar in voorbij geffreeft hebben. Ongemene dienflen hebben zij van 1576 tot i6ro, aan den
vaderlande bewezen; en hunne nainen zullen altoos bij befchermers van ware vrijheid, in zegening Zie
cell omftandig verhaal van hunne veelvuldige heldendaden, in
3. "Cox, Vaderlandscli Woordenboe 7z , V. D. W. 232-245. WAG.
Vad. Hitt. VIII. D. bl. 128. IX. D. bl. 191.
BAXIUS (NIKLAAS) , op den r november 1581 te Ant-wopen , uit een aanzienlijk geflagt geboren, was d2 zoon van
JAN BAXIUS Schepen van genoemde clad, en van MARIA MAT-THYSSEN. Hij verkreeg de klasfieke kundigheden in zijne geboorteplaats , onder opzigt van GAUGERICUS RIvius, en het
gdeks werdt hem door den Jefuit ANDREAS SCHOTT onderwezen. Zijn 16de jaar bereikt hebbende, begaf hij zig in de
orden der Heremiten van St. .Augustijn , en trok daar van het;
Monnikekleed aan op den 9 julij 1598. Hij leraarde gedurende verfcheidene jaren als Reelor te Brusfel en Antwerpen ,
was vervolgens 19 jaren Onderprior van zijne orden , en ten
laatflen Vikaris in zijne vaderflad. Het is ook hier, dat hij na
een langdurige ziekte, op den 22 oitober 164o, in den ouderdom van 59 jaren en bijna 6 maanden , het tijdelijke met het
eeuwige verwisfelde. Men vindt bij fommige Schrijvers gemeld , dat hij door een Portugeefen Jood, met vergif wierdt van..
kant geholpen, welke zou beleden hebben deze misdaad nit
haat tegens den Christen - godsdienst te hebben zepieegd,„
doordien hij voorzag dat BAxius, die met 'er tijd
zou bevorderen; maar dit verhaal komt alleronwaarfchijnelijkst voor, en wordt don geen fchiin van bewijs geftaafd.
Kz
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Onverniaeld Wig deze man in tijne ftudien, een leer bekwaan)
0f:war , welfprekend prediker , vlug ter penne, en een
greet ,godgeleerde; daar bij onberispelijk van wandel,
zedig, en van een alleraangenaamfte verkering. Zijnel
fclitiften ftrekken tot getuigen van zijne vlijtige naarifigheid,
n effens bedrevenheid in de griekfc en latijnfe talen.
Ivcmnalmften daar van zijn: 1. Panegyricus qyinnafii
Poemata. 1614. 12f1/o. 3. Co RNET
T611, 4to.
VAT.ERI/ Ahlorica,.verlibus El exemplis illufirata. 1615. 12Y170,
The,faurus Pegantiarum, feu latinv Phrafes ex ALDO M AN Tr.
719, aliisque optimis Phrafiologis elate &c. CUM Indicibus
fyilonyem ,
et teutonica. 1617. 1623 et 1642. 12/1/0.
I t pegantice Rhetoricce ; ejusdem Orationes aliquot , et Logidia,
pathetica. 1618. Imo. 6, Amtlificaindi fornFile Oratorie, et
figure aliquot Rhetoricce, ex M. T. CICERONE concinnate. I619e
,12/120, 7. Carmen de deviEto Palatino ante Pragam. 1620. 8.
Orammatica , Syntaxis, et Prolodia greeca, e diverfis concinnata
etc..-..r F. SWEERTII ,then. Belg. p. 57o. VAL. ANDR.,
Belg. p. 677, 678. J. F. FOPPENS Bibl. Belg. p. 898.
SANDERI, Brabantia, edit. II. p. 203, 204. TOMBEUS, Caro,
not. Augustin. 17o. ass'', Encomiaft. Augustin. p. 503, 501.
PAQUOT Mein. litterair. Tom. VI. pag. 242--248.

BAYLE (PIETER)', was een man, welke door zijne zon.,
derlinge geleerdheid, fun oirdeel en fcherpzinnigheid van ver!
muft, onder het getal van die wezens behoort, waar van 'er
in iedere eeuw maar een zeer gering getal te voorfchijn komt.
Cok befpeurde men in hem, 'van der jeugd af, een door,
fchranderen geest, een treffelijk vernuft, en ene ongemene

weetgierigheid en oplettendheid op alles , waar in men hem
onderwees. Hij is geboren te Carla, een ftedeke in het graay.
rchap Fax in Languedok , den 18 november 1647; zijn vader
JAN BAYLE, van Montauban afkomitig , was aldaar Leraar van
de Hervormde gemeente, en zijne moeder JEANNE BRUGUIERE
*Van een oud en aanzienlijk geflagt in die gewesten, bragt
halven PIETER nog twee andere zoons ter wereld, waar van
de
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e oudfle JAkoB zijnen vader als Predikant is toegevoe0
weest, en de jongfte JOSEPH genaamd, cook in de theologi
beeft geftudeerd, doch als Proponent vroegtijdig iS geftorvant,
Doordien de Gereformeerden in de landcn daar tij bhder de
Roomsgezinden vermengd zijn, doorgaans de gewoonte hebbeni
de kinderen vroeger dan in andere landen, tot ledematen
te nemen, zo werdt ook BAYLE toen hij flegts den buderdoitx
van 15 jaren hadt bereikt , op den 25 decenther 166i tot
lidmaat aangenornen, en tot het Avondnia gl tudgelatdn. In)
bleef tot in 't jaar 1666 in zijn buders buiS i tot welken
zijn vader niets verzuhnde, am de ongemdne talented Wzar
mede zijn zoos begaafd was, op te wekken en aan te kwt.
ken. In dit zelvde jaar ging hij naar Pieijitturens, alWaat toen
ter tijd een Hogefchool der Gerefortheerden vas; bier beotf.
fende hij verder de griekfe en latijnfe talen, als mdde de Wij!ibegeerte. Van. hier vertrok hij den 29 meij 1668 naar Saverdwi,
een klein ftedeken in bet graavfchap Fax, daai hij geen
verblijf hieldt, maar reeds in feptember ntar Carla te tug keet-.
de, en voorts weder naar Puijlaurens, alwaar hij tct den 4)
februarij 1669 verbleef , en in die tijd met alle naaritigheid
de gefchiedenisfen, welfprekendheid en oudheden beoefrende,
teffens de wijsbegeerte niet verwaarlozende; welkers beflude.
ring in hem de nieuwsgierigheid opwekte, orb de gerchriften
der Roomsgezinden over de gefchillen met de Gereftnneet'deni,
wat vader te leren kennen, ten einde volgens de grondbeginzelen der Protestanten, een nauwkeuriger onddrzoek te &ea.
naar de waarheid van die godsdienftige begrippen, welke
met de melk hadt ingezogen; en dat hem de tegenwerpingeu
tegen het leerfluk van de Protestanten , dat men op aarde geeil
zigtbaren en fprekenden regter , aan Wiens befluiten men zig;
in verfchillen over den godsdienst , hadde te onderwerpen
moest erkennen, zo waarfchijnlijk voorkwamen, dat hij
zelve daar op niet wetende te voldoen, aan 't weiffelen raaktd*
De Roomfe Pastoor van Tuijlaurera zulks vermerkende, re4
kende het van zijnen pligt te moeten voltoijen 't gene door
Let lezen van controverfe boeken begonnen was, hij wilt zi;
3

3
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20 wel in BALE zijnen gunst te . dringen, dat hij hem op
zijne wijze van de dolingen der godsdienst 'waar in hij geboren en opgevoed was • in zo verre overtuigd,hadt, dat wanneer
hij den 29 februarij 1669 te Toulouje kwam, hij zig als
verdoold fchaap begost aan te merken, 't gene wel haast tot
overtuiging overfloeg , wen hij in deze ftad tegens enige
fchrandere beftrijders zintwistende, niet in itaat was zijne
grondbeginzelen te verdedigen; hij bezweek hier op, en deedt
opentlijke belijdenis van den .Roomfen godsdienst; deze flap gedaan zijncle, zette hij zijne ftudie in de wijsbegeerte onder de
jefuiten voort, zonder egter bij hen in te wonen, veel min
dat zijn voornemen zoude geweest zijn, zig in hunne orden
te begeven. 74ne verandering maakte veel gerugts, want
fchoon hij flegts maar eenvoudig Student was , die nog niminer in de theologie hadt geftudeerd, was hij egter de zoon
van een allergeachtst Predikant, en claarenbovenreeds bekend
voor enen vluggen geest, en een jongeling van grote verwagLing. Welk een grievende fmerte deze ftap van hem, ook
aan zijne ouders en familie veroirzaakte, kan men beter be=Ten dan uitdrukken; inzonderheid nam zijn vader die hem
tederlijk beminde, zulks ongemeen ter harten, en hij wierdt
teffens zodanig over hem verontweerdigd, dat hij weigerde
cm hem in 't toekomende te onderhouden; maar BAYLE ontznoette een edelmoedigen bezorger in BERTIER Bisrchop van
Rieux , die hem alles verzorgde wat hij tot zijn onderhoud
riodig hadt. Hij verbleef egter niet lang in de gemeenfchap
der Roomfe Kerk, naardien hij ontdekkende dat men in die bete veel eer en dienst aan menfchen bewees, en belialven dat, dat de leer der transfubftantiatie geheel en al met
de gezonde vcajsbegeerte niet overeen was te brengen , begreep hij al te voorbarig te hebben gehandeld, met van godsdienst te veranderen; hij verbleef ook maar 18 maanden te
Toulolffe , en ging den '9. augustus 167o die ftad uit, zig naar
een buitengoed van den Fleer DU Vivre begevende, dat drie
men van Carla af gelegen was; 's anderendaags kwam hier
zn oudfte broeder, JAKQB BAYLE, benevens enige Predikan.
ion
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ten uit de omliggende flreken, en den volgenden tag zwoer
Brij in hunne tegenswoordigheid opentlijk den Roomers godsdienst
if, en vertrok terftond mar Geneve , om 'er zijneftudien voort
te zett6n; hier geraakte hij in kennis en vriendfchai) met de
Geleerden van die clad; inzonderheid in& den Hoogleraar in
de gefchiedenisfen MINUTOLI, welkers vriendfchap hij tot zijnen
dood toe, door ene gemeenzanie briefwisfeling heeft onderhouden. Hij bath bij de Jefuiten de Peripatetifche wi3sbegeexte .geir
leerd ; en doordien 'er grondig in geoeffeild was; verdedigde hij die met warmte; hij begreep nogthans ook de wijsbegeerte van CARTESIU§„ die te Geneve gevolgd werdt, a moeten
ondeizoeken, en het duurde niet Lang, of hij gaf cfi vobrkeuze
.aan de beredeneerde grondbeginzelen dier ,nieuwe wijsbegeerte,
boven _ de onvrugtbare fpitsvinnigheden der aanhangers van
ARISTOTELES. De uitnemende talenten waar mede BALI be=
gaafd was , verfpreiden wel dra zijnen roem wijd en zijci,
't walk de Heer NORMANDIE Sijndicus van 't gemenebest
lokte , hem te verzoeken , om de zorg der opvoeding zijnei
kinderen op zig te nemen; BAYLE bewilligde bier in, en gine
het huis van dien Heer betrekken daar hij kennis met deli
Heer PASNAGE nuakte , die daar mede gelogeerd was, en zij gingen ene vriendfchapsverbindtenis aan, die tot aan de dood toe
heeft hand gehouden: Hij was nauwelijks tune jaren te Geneve
geweest, of hij werdt op aanbeveling van den Heer BASNAGE,
bij den Graav VAN DHONA geplaatst,didie zig op zijn landgoed
Copet, niet verre van de ftad gelegen, onthield, om tot Gouverneur voor zijne zonen te verftrekken; dan die eenzame
levenswijs hem fpoedig vervelende, verliet hij Copet, en begaf zig _ naar Rouaan , alwaar de Heer BASNAGE hem bij eel:
voornaam Koopman hadt aanbevolen, om onderwijs aan des.
zelvs zoon te verlenen; maar BAYLE bleef hier niet lang,
zijn gantfe verlangen ftrekte naar Parijs; ook . begaf hij zig in
traart 1675 naar die ftad, en dp aanbeveling van den Mar.
(pis DE RUVIGNY, maakte men hem Gouverneur van de He.
3:en vE BERINGHEN, broeders van even Raadsheer in 't Puleuttnt van Pals en van de Hertogin IDZ LA FORCE. Enige
4
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maanden bier na, vertrok hij naar . Sedan, om ware. het moog.
lijk een HoOgler4arsflort in de wijsbegeette, welke aldaar door
het overlijden van den Hoogleraar Prrims ledig ftond, te
bekomeri; PIETER JUR'IEU die altlaar Profesfor in de theolog:e
was, en JAro p BA5NAGE die even zijne godgeleerde ftudien
hadt velvoert , Belden alles te werk wat in hun vermogen
was om zijn doelwit te begunfligen, dan hij ontmoette magtige
te,genftrevers, die te -bade bragten , dat hij een vreemdeling
zijnde, 'niet boven drie inboorlingen , welke na de zelvde
plaats flonden, behoorde -voorgetrokken te warden ; om dit
gefchil to beflisfen , *leidt 'er ten Iaatften met goedkeuring
van de vier Sollicitanten befloten, om hun afzonderlijk in ene
daar toe beftemde plats op te fluiten, ten einde binne- n den.
tijd van' -24 urea,zonder enige -voorbereiding, en zonder boaken of hulp van vrienden, verhandering te vervaardigen
rle Tijd tot ondenverp'hebbende; den 28 feptemb,er 1 .675 gin
gen de vier the'dedingers aan 't werk, en BAYLE verdedigde de
zijne opetitlijk den 2 en 3 o&ober, welk hij zo uititekend
wel uitvoerde;', dat hij 'er 'een ongemenen'iof mede behaalde.,
den prijs -tvon . en dus hem "het Prbfesforaat wierdt opgedragen, .in welke' bediening hij door het afleggen van den gewonen eed- den 4 november werdt bevestigd, en den II daar aan
volgende enen aanvang met zijne openbare lesfen maakte. De
beginzelen vielen heft) zwaar, want het famenftellen zijner
wijsgerige lesfen kostê hem een dnbefchrijvelijken arbeid en
inoeite, en .verflond daar bij reel van zijnen ajd; dan na verloop van twee of drie jaren, wierdt zijn taak- gemakkelijker,
20 dat hij het genoegcn kost 'fmaken om nieuwe uitgekomcne
boeken te lezen, en -zelve aan 't opftellen te gaan. De ge-leerde ANCILLON Predikant te Metz, zondt hem in 1679 een
boek van P. POIRET , getijteld: Cogitationes rationales de Deo,
de Anima et do -Maio, en verzogt hem aanmerkingen over dit
werk te vervaardigen; BAYLE deeds zulks, en zondt die aan
den Heer ANCILLON , die bezorgde dat ze aan POIRET werden ter hand gelled, welke dezelve met zijne tetenbeden, die volgens het ze gen van BAYLE err -andtre Geeleer.
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leerden niets met al afdeden, in den tweden druk van dat
lijvige boek te Anzileldam in 1685 uitgegeven , heeft geplaatst;
daar nog een twede tegenwerping bijgevoegd is, over de oifierfiijkheid der Ziele. Omtrent dezen tijd, gebende een voorvai
Ina den Marfchalk VAN' LUXEMBURG , dat veel gerugt rnaakte;
Lij was opentlijk, bij de Vierfchaar, aangefteld om iie vergiftigingen te onderzoeken , die toen ti tijd zo menigvuldig iri
Frankrijk in zwang gingen, aangeklaagd als fchuldig aan godstastering, toverij en vergiftiging; hier op hadt hi zig vrijwillig in gevangenis begeven , ten einde -zijne daden mogteri
worden onderzogt; het gevolg was, dat hij onfchuldig wierdt
verklaart , en de ftukken van het pleitgeding vernietigd. BAYLE die enige bijzonderheden van deze vreemde procedure te
Parijs was ontwaar geworden, in welke flad hij de najaarsvacantien hadt doorgebragt, vermaakte zig om ene rtdevoering op te ftellen , Waar in die Marfchalk zijne zaak voor
de Regters bepleitte , en zig verontfchuldigde van een verbond
met den Duivel aangegaan te hebben ; de redenen die BAYLE
den Marfchalk deed te berde brengen, om zodanig buitengemeen verbond te regtvecrdigen, beitonden , dat hij zulks gedaan bath. I. Om alle de vrouwen daar hij lust toe hadt,
hem te doen verlieven. 2. Om volitandig gelukkig in cicri
oorlog te zijn. 3. Alle zijne procesfen te winnen. 4. Duurzaam'sKonings gunst te genieten. Deze vier punten maakten de
verdeling van de redevoering uit, welke een vrij flekelig he;
kelfchrift , tegens den Marfchalk , en verfcheidenc andere perfonen bevatte. Vei-volgen's maakte BAYLE onder een verbloemden naam, ene berispende wederlegging van deze redevoering,
die nog hekelzugtiger was dan de redevoering zelve. zondt
deze bide ftukken aan den Heer MiNurou, met verzoek on/
'er zijn gevoelen over te zeggen; doch bet is rnij niet gebleken, welk een antwoord hij bier op van dien Deer ontving.
Enigen tijd hier na, flelde hij _lets ernftiger in 't werk; de
Jefuit VALOIS van Caen, namentlijk, gal onder den verfierden
naam van LOUIS DE LA VILLE, te Parijs een bock in 't licht,
getijtelt : Sentiment de 111r. DzscARTzs tcitealit resfince et les
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prOprietes du Corps , oppofes a la DoEtrine de , et conforms
aux erreurs de CALVIN fur le fujet de' l'Eudiaristie. De Schrij;
ver vergenoegde zig niet alleen , om het gezag van het Con...
cilie van Trente aan de Cartefianon, ,tegen te werpen ; maar
weeritreefde hen ook door de redenering, met zo veel in zija
vermogen was , de gronden waar op CLERCELIER ROHAULT
en MALLEBRANCHE gebouwd hadden, te bewijzen, dat de
uitgeftrektheid het wezen aan de ftoffe verleend, te verzwakken , en ware 't mooglijk om ver te werpen. BAYLE las dit
werk , dat hij bondig gefchreven vondt; hij was vtn oirdeel
dat de Schrijver daar van onbetwistbaar bewezen hadt, dat
de grondbeginzelen van CARTESIUS regtitreeks itrijdig
met het geloof der Roomfe Kerk , en overeenkomftig met do
leerftellingen van CALVYN 't Welk in de grond, zegt BAYLE
in enen brief aan den Heer MINUTOLI niet bezwaariijk viel
om te bewijzen: Dit bewoog BAYLE om ene verhandeling te
fchrijven aan zijne leerlingen toegew:0, waar in hij het grondbeginzel van CARTESIUS verdedigd, en alle de uitzonderingm
yen listig uitgedagte draijingen; door welke de Jefuit V.A.Lois
dit grondbeginzel hadt zoeken te ontzenuwen, ten enemalen
kragteloos maakt; inzonderheid bepaalde hij zig, om onwederftaanbaar te bewijzen, dat de doordringbaarlaeld der ftoffe onmooglijk is.
In de maanden november en december van bet jaar i68o,
verfcheen een der grootfte Kometen , die iminer gezien waren, en bijna het gantfe wereldrond, was over dit verfchijnzel
met verwondering en fchrik bevangen. BAYLE, zo als hij het
ons zelven betuigd in zijne Watofchozaving aan het hoofd van
zijne Pollees diverfes fur la Conzete zag zig onophoudelijk blootgefteld aan de vragen van verfcheidene menfchen die door de
verfchijning van deze Komeet verbazend verfchrikt waren.
IIij ftelde hen gerust zo veel in zijn vermogen was , maar
vorderde bedroefd weinig met zijne wijsgerige ledeneringen ; men gaf hem altoos tot antwoord, dat GOD deze grate
verfchijnzelen vertoonde, ten einde aan de zondaren tijd te
gunnen om door boete en bekering, de rampen die hen over
inaf te
,qt licopcd
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In tusfen bevonden zig de Gereformeerden van Frankfijk in ene
Akeligen toeitand; ten Hove was hunne uitroeijing befloten,
men beroofde hen van alle hunne voorregten, en men befloot
eindelijk hunne Hogelcholen of te fchaffen. Naar was grond
van reden om te denken, dat die van Sedan, gelpaart zoude
worden; doordien dit Prinsdoin tot in het :par 1642 een fouvereine Staat geweest zijnde, de Hertog vAN BOUILLON dezelve
aan LODEWYX DEN XIII. hadt afgeftaan , ander voorwaarde
dat hij 'er alle dingen in die toeftand zou laten als hij ze 'er
vondt. LODEWYK DE XIV, bevestigde dit verdrag en beloofde dat de Gereforineerde godsdienst zou gehandbaaft worden, benevens alle de regten en privilegien die zij
in bezit hadt. Maar dit alles kost de Akademie niet behou.den. Wat iforen vele Vorften en Groten zig aan hun gegeven
woord , wanneer zulks niet langer met hunne inzigten of belangens ftrookt? zij tragten door een fchoonfchijnenden
de menigte te misleiden; zo deedt LODEWYK DE XIV. in dit
geval ook, hij beweerde namentlijk , dat hij gedwaalt hadt met
deze vergunning te bekragtigen , dat hij daar toe been mrgt
hadt gehadt, dewijl het bevorderen der zuivere gQdsdienst
bier mode verniengd was; hoe 't ook zij , Sedan was de eerfle
Hogefchool, die op zijn bevel wierdt vernietigd; het belluit
daar toe tekende hij den 9 julij 1681, en het zelve wierdt
reeds den 14 daar aan volgende afgekondigd. BAYLE zag zig
dus genoodzaakt , Sedan te verlaten; doch weinig daar na
wierdt hij tot Profesfor in de wijsbegeerte en gefchiedenisfen
op ene bezolding van soo guldens te Rotterdam bercepen.
Gelegenheid tot dit beroep gaf, dat toen BAYLE nog' te Sedaa
was, 'er zig mede een jongen beer , 'VAN ZOELEN genaamd,
nit Rotterdam bevondt, die in het zelvde huis met hem logeerde; deze hadt zo veel nut getrokken uit de dagelijkfe vcrkezing van onzen Profesfor, dat hij ene warme vriendfchap -voor
etn hadt opgevat, 't Welk ten gevolge hadt, dat op de dag
zelven dat het arrest wierdt afgekondigd, waar bij de Hoge,
fchool vernietigd werdt, hij een affchrift daar van zondt aan zijnen naastbeilaanden , de 'leer PAETs Vroedfchap van Rotterdam,
Cen.

BAIIE. (Milk)
ten begunftiger der wetenfchappen, en die zelve een go.
leerd Man zijnde, gaarne lieden van verdienflen voo.rftondtk
De Heer VAN ZOELEN fchreef hem, dat BAYLE buiten bedieDing was, teffens 'naar waarde zijne verdienften 'vermeldende.
leer fpoedig ontving hij een gunflig antwoord. Hier op fchreef
BAYLE aan den Heer PAETS , 0111 hem dank te zeggen voor de
gunftige gevoelens die hij voor hem hadt opgevat. , teffens verzoekende, dat hij in zijne goedwilligheid voor hem mogt werkZaam blijven. De Heer PAETS voegde bij veel verftand enc..
ivarme liefde voor de wetenfchappen, en inzonderheid ,voor
het vak der wijsbegeerte; zijne uitmuntende verdienften hadden hem een groot aanzien en gezag verleend, dat nog groter
zou geweest zijh, indien de verdeeltheden die op dat tijdftip
het gemenebest flingerden , geen plants hadden gevonden;
men befchouwde hem als het hoofd der partij tegens het Oraltje-huis , en bier uit ontflond- enige zwarigheid voor hem oth
tveder in de Regering te geraken, toen hij als buitengewoon
Gezant uit Spanje te rug keerde. Nogthans zegepraalde
over zijne tegenftrevers, en het gehoor dat de Regering van
Rotterdam aan zijne raadgevingen gaf, hadt 2o veel invloed,
dat het genoegzaam alle hare befluiten beftierde; deze nu bewerkte dat de Heer BAYLE tot Profesfor in de wijsbegeerte en
gefchiedenisfen te Rotterdam wierdt beroepen, en dat teffens end
leerfloel als Hoogleraar in de theologie, aan de Heer JuRiEu
'werdt vergund. Hij kwam den 30 o6tober 1681 in die clad ,
en wierdt 'er zeer minzaam door de familie van den Heer V/01
ZOELEN en van den Heer PAETS ontvangen. Den 5 december
deedt hij zijne intree-redevoering die algemeen toegejuigd
iverdt; en den 8ften gaf hij zijne ecrfte les van wijsbegeerte,
aan een groot aantal fluderende jeugd. BAYLE was nog niet
Zang te Rotterdam geweest, toen Mevrouw PAETS, de huisvrouw van zijnen weldoener ftierf , en een blijk gaf van de
achting die zij hem toedroeg , met aan hem een legaat vati
a000 guldens te fchenken.
zijn ilifloire
MAIMBURG, gaf ter dezer tijd in 't
Calvinisme ; dit werk hadt zc .a belangrijke ftoiren tot onderWe; p
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Wen); het kwant 'er op aan , om over de geest en het gedral
der Gereformeerden in Frankrijk, ,van de tijd of aan , dat zij
Naar van de ROofril'e K.erk afgezonderd hadden, een vonnis te
Vellell ; MAIMBURG bath alle de listige draijingen zijner pea
te werk gefteld, pin de verachting en haat der Roomsgezinden, op hen te laden.- BAYLE , verontwaardigd over de kwade
trouw en het zo heilloze en verderffelijk inzigt van djen Schrij.
ver,, befloot om deszelvs geichiedenis te wederleggen ; hij deeds
aulks, in het werkje tot tijtel voerende : Critique Generale da

l'Ilifloire du Calvinisn2e de Mr. MAIMBOURG. Villefranche, chez
PIERRE LE BLANC. Dit werkje, dat met zeer veel geest, en.
op een aangename trant in een verlokkende Eiji is gefchreyen , droeg niet alleen de gpedkeuring der Gereformeerden weg,
maar zelvs die der oirdeelkundige en gematigde Roomsgezindm ; dock zodanigen invlocd maakte het op den Jefuit niet,
integendeel werdt hij zo brutaal , dat hij een fchriftelijk bevel
van den Koning wrist te verkrijgen, waar bij de Minister REI■
LIE gelast wierdt, orn het door beuls handers te doen verbranden , en op ftrafTe des floods verboden werdt, het werk te
drukken of te verkopen. REINIE , die liet bock met veel genoegen hadt gelezen , en MATMBURG niet best mogt lugten , gehoorzaarnde egter zonder dralen, en liet, al 't gene deze Jefuit
'mar verlangde , in het vonnis vloefjen , waar in men gemaklielijk de ftijI van een gallig vergramden Schrijver ontdekt. Doch
REINIE die een pots aan MAIMBURG fchuldig was , liet meet
als 3000 exemplaren van dat vonnis drukken, en het door
gants Parijs heen aanplakken; dit wekte zodanig de nieuwsgierigheid van het gemeen op, dat ieder pen de Critique de
Mr. DE MAIMBOURG wilde hebben, ook waren 'er wel haast
verfcheidene drukken van uitverkogt. De Heer JURIEU , zedert kort tot Profesfor in de godgeleerdheid te Rotterdam aangelled, vervaardigde ook een antwoord aan MAIMBURG, maar
dat op lange na de achting niet verwierf, welke men aan dat
van , BAYLE hadt gegeven; want fchoon dit werk wel was gefchreven , en vollediger dan dat van BAYLE, de Schrijver ook
NIAWIBURG kragtig en met bondige redenen wederleide; ontbrak
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brak 'er egter dat geestige zout aan, het welk etn. aangenV
one en natuurlijke draai aan de itij1 bijzet, dat
welk de leeslust opwekt , die levendige en zin4ke invallen,
-die wel ingerigte wijze, om zonder bitterheid, de gebreken
van zijnen tegenftrever ten toon te ftellen, en zonder boos te
worden, noch zig door drift te laten vervoeren, geloofsverichillen weer te behandelen, 't welk tot kenfchetzende trekken van BAYLE Ate Critique generale verftrekte. Het verfchiIlende oirdeel dat 'er over de werkjes van JURIEU en BAYLZ
geveld wiercit, Ptak den eerstgemelden en maakte hem knorxig ; hij befchouwde den laatften als zijnen medeftrever, en kost
hem dimmer vergeven, alle de ftemmen van goedkeuring weggedragen te hebben , zonder dat 'er enige lof voor hem zely en overfchaot; ongelukkig wierp dit Coeval in zijn hart, die
zaden van haat en wangunst, welke vervolgens zulke wrange
vrugten hebben voortgebragt.
Op het einde van 't jaar 1682, hieldt, men clerk bij BAYL4
van , om zig in 't huwelijk te begeven ; maar hoe verleidende en licffelijk de lokftemme daar ook toe was, fcheen hij 'er
gene roeping voor te hebben ; de partij die men hem voorflelde, was zeer voordelig; het was een jonge , fchone, bevallige zagte, lieve juffer, die meesteresfe van zig zelven
was , en daar bij het zoete ftuivertje van z s000 rijksdaalders
begat. juffer DU MOULIN, kleindogter van den beroemden
PIETER DU MOULIN, en zuster van JURIEU's vrouw, en die
vervolgens zelve in den egt trail met den liter BASNAGE
hadt dezc huwelijksfuik gefpannen , en de baan in zo verre
klaar gemaakt , dat 'er niets aan ontbrak dan de toeftemming
van BAYLE; maar deze fcheen geheel geen geneigtheid voor
!let huwelijk te hebben; de zorgen en omflag van een huisgezin, fchenen hem toe, niet te ftroken met de levenswijze
van een Letteroeffenaar, noch met die van een Wijsgeer,
welke al zijn geluk tot de ftudie en daar uit voortvloeijende
kundigheden bepaalt; behalven dat met het noodzakelijke to
vreden, fchenen hem de i;jkdommen toe, eerder ene last to
zijn, dan vergenoeging op te leveren; itiffrouw nu MOULIN
ftel-
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iteide alle harellogingen te werk, om hem van die denkbeel.clen af te trekker, en hem over te halen , om de gelegenheici
die zig als van zelven aanbood, niet te laten ontglippen,
(loch alles even vrugteloos, en zij moest het ten laatften op..
geven.
In 1684 , gaf BAYLE in 't Eclat: .Receuil de quelqus Pieces
curieufes concernant la Phil fo Jae de Mr. DESCARTES. De roein
die doze geleerde Man hadt verworven door zijnen Brief over
de Kometen, hadt de Staten van Friesland , die hem niet anders dan door dit ftukje bewogen, om hem tot Profesfor in de wijsbegeerte op de Hogefchool te Frander te beroepen , met een jaarlijks inkomen van goo guldens; na enige dagen beraad, bedankte BAYLE 'er zeer beleefdelijk voor.
In het zelvde jaar maaktc hij nog een aanvang met de uitgave
van zijne Nouvelles de la Republique des Lettres. Dit werk
onderfchraagde niet alleen maar vermeerderde zelvs den roem.
die BAYLE reeds verworven hadt. De neer PAETS in 1685
in Engeland zijnde, 41 de tijd dat 'er het gefchil voor en tegen
de verdraagzaamheid zeer hevig wierdt bepleit, fchreef deze
een latijnfe brief aan BAYLE over dat onderwerp; zij wierdt
in 4to. gedrukt, voerende tot tijtel: HADRIANI VAN PAETS

ad BiELium, de nuperis Anglin motibus Epistola; in qua de diverforzon a publica Religione circa Divina fentientium disferitur,,
Tolerantia; BAYLE vertaalde deze brief in 't fi ans , ook is die
naderhand in 't hollands gedrukt.
De gruwzame vervolging die men de Gereforn2eerden in Frank.
rid aandeedt, trofFen BAYLE allergevoeligst, maar hij wierdt
van ftherte doordrongen, toen hij vernam dat men in oftober
1685, het Edikt van Nantes hadt ingetrokken, en dat 'er geene geweldenarijen van Welk enen aart ook waren, die men
zig niet veroirloofde, ten einde de Gereforineerden te noodzaken, hare geloofsbelijdenis af te zweren. Intusfen bleven de
13oonsgezinde Schiijvers niet in gcbreke, om met flijve kaken
te ontkennen , dat 'er enig geweld plaats vondt, niettegenflaande die te'n aanfchouwen van de gantfe wereld gepleegd
wierden, en een wolke van getuigen zulks bevestjgde, BAY1.E
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LE gaf over .dit onderwerp een klein boekje uit, getijteld
Ve que c'est que la France route Catholive ; en enigen tijd daar
ma gaf hij in 't licht : Commentaire Philofophique fur ces paroles,
CONTRAIN LES D'ENTRER ; maar hij plaatfte 'er zijn naam niet
bij , deedt zelvs al wat in zijn vermogen was, om bedekt te
blijven, en heat nimmer erkend dat hij 'er de fchrijver van
was; de ijver en fterke ingefpannentheid waar mede hij aan
deze verhandeling werkte , veroirzaakte hem de koorts , die
door ene ziekte gevolgd wierdt, welke hem noodzaakte do
iiitgave van de Nouvelles de la Republique des Lettres te ftaken.
Ilij herftelde egter eeriang, en deze herftelling veroirzaakte
een zodanige vreugde • aan den Heer DU TOT, DE FERRARE ,
Raadsheeii in 't Parlement van Rouaan, dat hij de volgende iny
fcript!e, a's ingerigt om tot een duurzaam gedenkteken in fleen
uitgebeiteld te worden, ter zijner eer opftelde. In doEtisfimi

fanitatem reflitutam SOTERIA. s(ZUCE te 9nori vetat Gloria,
agrotare prohibet. Omnibus carus & utilis , fcriptores critica face
elucidasti, cenforia nota em,endasti. Quafitor urnam mavens magnum
in nonzen ituros eternitati pronuba manu dicasti. Laboribus tuis
aliens abfunzis , deliciis nostris nunquam abfumendus. In hoc veTendUS , quod neminem formidasti. Digizus qui Veritatis annoy
exceques , qui labantem fuflentes cognatam Veritati libertatem. Non
ed unius utilitatein Regionis natus, ita exilium toler as , ut .videaris
optasfe ; ita .cunEtos minus cominus reficis , ut vix credaris ullibi
abesfe. Theatrunz eruditionis circumduEtile faEtus es Orbi. Subfelhia, quce dicendo fatigare non , potes, te filentem ferre , te quiefcentem quiefcere , ne fpera. vale, vive , fcribe. Encenia renovate
facundice fauflis Literatorum acclarnationibus celebrantur.
Omtrent deze zelvde tijd, was BAYLE bedagt om Rotterdam
132ELII

te verlaten ; de dood van den Heer PAETS , en vooral het oplopend en gramitorig karakter van juRIEu , maakte hem de in'ironing daar van onaangenaam; hij verzogt aan den beroern.
den ABRADIE, die toen ter tijd te Berliin was, om hem ene be:diening in die flad te bezorgen dit zoude ook gelukt zijn ,
ware de Keurvorst van Brandenburg op dit pas niet geftorven,
elus wierdt BAYLE genoodzaakt om te Rotterdam tc blijven. ill
1688
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1688 gaf hij het vierde deeltje van zijne Commentaires Philolophiflues in 't licht, waar in hij de grondbeginzelen die JuRIEu in
twee van zijne werken beweerd hadt , met veel oirdeel wederlegt. In het zelvde jaar nog, maakte BAYLE een uitnemende
voorrede voor de Dietionaire van FURETIERE , den fchrij ver gefloryen zijnde , terwiji het werk op de pers was. Het berugte ibis
auv Refttgiez in 't begin van 1690 te voorfchijn gekomen zijnde, geraakte BAYLE daar door in een heftig en onaangenaain
genii met JURIEU, die hem niet alleen beCchaldigde ichrijver
van dat bock te zijn , maar hem ook verweet tot ene gevaarlijke kabaal te behoren, die tegens den Staat hadt aangefpannen. BAYLE wierdt niet zo dra van die befchuldiging verwittigd , of hij vervoegde zig bij den Hoofdofficier van Rotterdam,
met aa'nbod om in de gevangenis te gaan, raids zijn berchuldiger zulks •insgelijks deedt, en zig de ftraf onderwierp die hij
verdiende , indien hij BAYLE onfchuldig wieidt bevonden. Ook
gaf hij kennis aan twee der voornaamfte regenten van Rotterdam, en aan twee of drie andere perfonen in den Haag , even,
aanzienlijk door hunne verdienften als bedieningen, van de befchuldigingen die hem door JURIEU aangetijgd waren , en dat
bij niets anders van den Staat verzogt, als het refit om niet on=
verhoord veroirdeeld te worden. Misfchien hadt BAYLE we!
gedaan, van het hier bij te laten. JURIEU hadt nimmer tegens
hem in de vierfchaar durven verfchijnen, hij tiadt geen het
minfte gegrond bewijs tegens hem, men zou den fpot gedreven
hebben met zijne vermetelheid, en hij was voor een lasteraar
verklaard geworden. Maar opentlijk BAYLE aangeklaagd he(bbetide, als het hoofd ener kabale, die ene Itamenzwering tegens den Staat hadt aangegaan, dagt BAYLE zig door de zelvde middelen te moeten regtvaardigen. Dewiji het hier niet te
doen was met zodanige twisten , die veeltijds onder Geleerden
ontitaan, over het een of ander punt van ftudie of wetenfchap,
maar de eer en zelvs het levee bier merle gemoeid waren.,
indien de itaatsmisdaad bewezen was geworden ; • dagt dus
BAYLE zijnen aanklager niet te moeten fparen; maar hij outmaskerdc hem zo dugtig, dat zijn hoogmoed en verwaantheid
niet
L
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;tile heltand Waren,' tegens een' tO fellers foot; hij nam tet;
fitond zijn toevlugt tat de regering van Rotterdam aan wien
-hij eon der zonderlingfte fmeekfchriften aanbood, @at mcn in
-tier ezieri heeft, bewerende het regt te hebben, om te befchuldigen wien bij wilde, zonder dat de befchuldigden vrijheid Fadden van zig te verdedigen. De regering van Rater-dam vondt niet goed, orn hem zodanig onregtvaardig verzoek
in te dan zij vermaanden met aandrang , zo wel BAYLE als JURIEU om zig hoe fpoediger hoe beter te verzoenen,
n verboden hen lets den een tegen den anderen in 't licht te
geven, voor en al eer het door .den. beer BEYER, Penfionaris
tan de ftad zoude onderzogt zijn. Niettegenftaande dit verebod, randde JURIEU op nieuw BAYLE met zo veel gew'eld aan,
dat hij dezen tot een nieuwe verdediging tegens zijne verregaande lastefingen, noodzaakte. BAYLE dagt nu, dat hij zig ook niet
moest bepalen, om verdedigender wijze zijnen tegenftrever te
keer te ;aan, m
niaar dat hij op zijn beurt ook aanval:er moest
Worden ; hij volvoerde zulks in 't latijn , ten einde het ftuk
ruimer mogt verfpreid worden; hetzelve voerde tot opfclarift:

yeinva Cceloruin referata cunetis Religionibus , a celeberrimo admodum Domino PATRo JURIEU, Roterodami verbi Diviui Pastore ,
F3 Tizeologice Frofesfore. Porta patens esto , nuili claudatur honest°. Amfteiodami excudebat PETRUS CHAYER. 1692. Intusfen
Werkte hij ook met zo veel ijver en vlijt aan zijn.DiElionaire
Hiftorique , dat het drukken daar van een aanvang nam in feptember 1693, niettegenftaande de afleidingen en moeijelijkheden die hem JURIEU geitadig berokkende ; aan wien het ook
ten laatiten gelukte, om aan BAYLE zijn ambt als Profesfor
te 'doen Verliezen waar van hij op den 2 november 1693
*ler& beroofd. „ Hij droeg dit ongeval met de ftandvastigheid
,, van enen wijsgeer ," zegt de Heer DE BEAUVAL in zijn Eloge de .11/1.. BAYLE, pag. XXXA „ en zelvs met al te grote mate van onverfchilligheid; inzonderheid zonder enig verdriet
,, doen blijken , ten aanzien van zijn fortuin; hij was ten
„ enemalen onverfchillig om goederen te verzamelen, door„ dien bij 'er In de daad geene nodig halt; zijne matigheA
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en weitevredenheid maakten, dat met weinig zijne behoef„ tens vervuld waren, zo dat hij met geringe iniddelen aan.
„ niets gebrek iced; hij was ,met dat al in geen behoeftigen
„ toefland, ve:re van daar ; ook deedt hij geen de minfte
„ moeite om zig een andere bediening te verfchaffen; hij be„ vondt zig in Cell vrijer toefland, en tot een meerder genot
„ van zig zelven, ontheven van de vervelende bezigheid, oin
„ onderwijs te geven en lesfen op te Dit zijn de
gevoelens e hij zelve in even brief aan den I-Teer
TIOLI betuig,d, dat hem bezielden. Dan hoe weinig gevoel
hij ook hadt over het verlies van zijne bediening, vergat hij
egter JURIEU niet; want hij gal niet alleen ene verhandeling
tegens hem nit , ter gelegerheid van twee preken die den
onverdraagzame man ha t g,edaan, ten einde te betogen : daD
het geoirloolt is Gods vijanden te haten. Beftaande deze verhandeling van BAYLE in een vliegend blaadje, getijteld : Nouvelle

Herefie dans la Morale touchant la haine du Prochain, prechee
par Monfieur JURIEU dans l'Eglife Wallonne de Rotterdam, les dimanches 24 de jazn'ier E 21 de fevrier 1694 , denoncie a toutes
les Eglifes Reformees , nommement aux Eglifes Fravoifes receullies dans les differens endroits de leurs disperfion; maar hij liet
ook nog dat zelvde jaar drukken : Additions a les peizides diverfes fur les Comëtesf, waar in hij ene brochure van juRT.Eu tegens
hem in 1690 uitgegeven , meesterlijk beantwoord, en teffeng
reden geeft waarom zulks niet eerder is gefchiedt. De drie
of vier dagen die hij bezig was met dit antwoord te vervaardigen , hinderden hem niet om al zijn vlljt en zorgen aan
zijn Woordenboek dat men bezig was te drukken, te befleden.
Weinig met zig zelven ingenomen, vreesde BAYLE voor den
goeden uitflag van dit werk, dan het algemeen voedde 'er eeit
gunitiger gevoelen over , en, verlangde 'er met ongeduld na.
Het eerite deel kwam in augustus 1695 te voorfchijn, en de
beide andere delen, werden in eens uitgegeven in 1697. an
ieder weet, dat dit uitmuntend werk met Ongemene gretigheid
-wierdt ontvangen, maar het bragt op nieuw de gistende gat
van JURIEU weder aan 't zieden, en veroirzaakte een nicuw
L 2,
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gtotCchil illgrerIBAYLE en hem; ook ontmoette hi] een ander we....
nig bezadigder tegenftrever van zijn Dittionaire, namelijk JAN
Lt CLERC Hoogleraar op het kweekfchool der Remonfiranten
Anfleldatra, en wel inzonderheid, over het artikel Manicheens ;
bevverende BAYLE, dat deze Se&e grond hadt, om aan do
Christen Gedgeleerden zwarigheden te opperen, ten aanzieri
van het z,edelijke en natuur4ke kwaad; LE CLERC, om dit
voelen te wederleggen, gaf een werkje uit, getijteld Parrha-

firma au penfees diverfes fur des matieres de Critique, d'Hifloire
de Mimic & de Politique. BAYLE kwam hies weer tegens op;
slit gefchil liep hoog, en zij lieten zig aan weerskanten

drukkingen ontvallen , die de verdienften hunner geleerdheid
niet weinig bezwalkte. LE CLERC beftempelde BAYLE, met
de haatlijke namen varl Godverzaker en Spinofist ; en BAYLE befchuldigcle LE CLERC, dat hij, zo geen Sociniian , op zijn best
genomen een Atiaan was, daar bij een groot fnorker, die in
alle zijne fchriften werk maakte, om de Godlike openbaring
op losfe fchroeven teftellen. De gefchillen die BAYLE met BER-,
Hoogleraar en Franfe Predikant te Leijden, en JAQUE•
Loy , Predikant in 's Rage, over fommige uitdrukkingen in
zijn woordenboek , betrekkelijk den Godsdienst voerde ; wierden van weerskanten, op ene heusfer wijze behandeld.
- de nijd ook gereed was, om met haar verDan hoe gretig
.giftend fpog de letterarbeid van dezen wijsgeer te bezwadderen, wierdt egter dit woordenboek door alle Geleerden van
fmaak erkend, voor het nuttigfte, leerzaamfte en tevens den
leeslust uitiokkendften arbeid, waar mede het gemenebest der
ietteren in lange verrijkt was ; geen wonder ook, want men
vindt daar in ene uitgebreide verfcheidenheid van onderwerpen , met geleerdheid, gezond oirdeel , vlugheid van vernuft,
en met dat al op een aangenamen trant verhandeld; de doorIngtigfte en aanzienlijke perfonaadjen van allerleijen godsdienst
en landaart, worden daar in treffende naar 't Leven afgerchil•
derd; hunne voornaamfte bedrijven en lotgevallen, met een
vrije pen voorgedragen en onpartijdig beoirdeeld ; om kort
to gaan , het is een werk, dat te regt voor een magazijn van
ge.
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geleerdheid kan gehouden worden. Onderwerpen over den.
godsdienst , zedekunde wijsbegeerte welfprekendheia,
fchiedenisfen, tijdrekenkunde, en vele andere wetenfchappen,
worden daar in op zulk ene bondige en teffens aangename
2e verhandeld, dat zulks de Geleerden van den eerien rang
doet verbazen , en aan onderzoeklievenden , middelen verfchafc
om in alle de opgenoemde takken, grondig onderrigt te bekomen. Ook bragt het te wege, dat vele Geleerden uit vek.fcheidene gewestei van Europa, hem met eere overlaadden en
2ijne vriendfchap aanzogten ; het Genootfchap van Dublin, vexferde hem inzonderheid met blijken van hoogachtinge, in even
brief, door EDUARD SMITH , Secretaris van dat Genootfchap uit
deszelvs naam aan hem gefchreven, waarin hi) wordt genoemd

ene levende en evervloeijende bron 5 en een onuit:putbare grand van.
4onften en wetenfchappen. Was het dus wonder, dat een were
hoog geroemd, zo gretig gezogt, en waar van den fchri:k
der zo grotelijks werdt geeerd, het voorwerp wierdt van de
afgunst van fommige dweepzieke ijveraars , en zulke Geleerden,
die niet kunnen dulden, dat men van hen in gevoelens verfchille. Het kan waar zijn,. en ik geloof zulks zelv' , dat des
Schrijvers gedagten over fommige godsdienftige onderwerpen,
aan tegenfpraak onderhevig zijn; als mede, dat hij in eni8e
opzigten, het pyrrhonismus of de twijffelarije begunftigd en in
de hand werkt ; dan last ons 's mans voortreffeliike verdieniten daar tegen over ftellen ., en1teffens aan de guide fpreuk
van CATO gedenken: niemand leeft zonder gebreken.
In 1700 kwam de Princesfe SOPHIA , Keurvorftin weduwe van
Hanover, en de Keurvorftin van Brandenburg hare dogter,, zederc
Roninginne van Pruisfen, iri 's Hage; aan deze was BAYLE door
2ijne werken bekend, en zij verlangden om hem in perfoon Le
leren kennen; om bier aan te voldoen, reisde BAYLE Daar
's Hage, en wierdt, door de beide vorftinnen met veel onder,
fcheiding ontvangen; 14j hieldt een fang gefprek met de PI in,
cesfe SOPHIA , over de verhevenfte delen der wetenfchappen ;
ter zelver tijd onderhield de Heer BASNAGE de Keurvoritin van
*Brandenburg , die hem met veel achting over B.AYLL 'en
L3
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ne werkeil rprak, die zij betuigde altoos met zig te voeren.
De eerfle druk van BAYLE' zijn Diaionaire uitverkogt *de, was hij bezig om 'er een'twede in gereedheid te brengen,
met ianzienlijke vernieerderingen verrijkt ; deze kwam te
voorfchijn,' in het begin van 1702. Reeds bij de uitgave van
den eerften,- wierdt hij op nieuw zo als wij boven zeiden,
door den , lieethoofdigen JURIEU aiangevallen ; het is waar,
BAYLE hadt in zijn Diaionaire , verfcheidene' ftellingen en
fchrifteti van dezen leraar vrij gevoelig aangerand; zulks zette hem in vuur en vlam, en geenerlei middelen liet hij onbeproeft, om deze fchone lettervrugten van BAYLE, voor fcha.
delijk en vergiftigend te doen doorgaan. Dit ging zo verre,
dat hij tot bereiking van zijn oogmerk , zig niet al Teen met een
penneftrijd- vergenoegde, maar zijnen koker van dieper wondende pijlerrontledigde, om wire 't mogelijk BAYLE tot in het
innigite van zijnen boefem te treffen. Ilij-hidt reeds daar van
tegen hem afgefchoten, die hun Joel bereikt hadden, met de.
zen waardigen man zijn ambt te doen verliezen; dus dagt hij
dat de op' nieuws gefcherpte , van Been minder uitwerking
zouden zijn, .doch zuiks mislukte hem, en zij ,Ituitten zonder
enige fchade te veroirzaken, af. JURIEU ging namelijk been, en
ftookte den Walfen Kerkenraad van Rotterdam tegens BAYLE
op ; deze kerkelijke vierfchaar benoemde bier op gevolmagtigden, ten einde het Corpus delitli te onderzoeken; zij vetvaardigden hier op enige uittrekzels van het woordenboek,
waar bij zij hunne aanmerkingen voegden ; bier van verflag
aan hare - committtenten gedaan hebbende, wierdt alles wet.
dra in Itaat van wijzing gebragt, doch de vergadering aan de
regtmatige fpreuk denkende: audi alterarn partem, begreep,
dat men alvorens het vonnis te vellen, BAYLE moest Koren ;
hij verfcheen dan op hun ontbod; hem wierdeb de uittrekzels
en daar op gemaakte aanmerkingen voorgehouden , en gevraagd , wat hij ter zijner verdediging hadt in te brengen;
BAYLE zijn antwjoord was eenvoudig, en beftondt hier in:
,, dat dewip hem onbekend was , over welke ,punten men
voorzenomen hadt hem te onciervragen,
zig voor dit pa;
„ zoa
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zou inoeten vergenoegen, met in 't d'gemeen te beiuigen
„ dat hij zeer veel hadt aan te voeren om zig tegens de ver„ fchillende befchuldigingen die men hem ic! . egt„ vaardigen; loch dat hij, ten einde oni aan de vergadering„ een langdurig en vervelend onderzoek te beiparen , en Hijken te geven; dat bevordering van vrede en iligting zijn.
,, ware doelwit was ; liever alles wat aanitoot en ergerniS.
• hadt gegeven, in enen nieuwen druk Wilde veranderen;
dat, indict) bij enige dwalingen en ketterijen mogt bebben
„ voorgedra.gen; 't welk hj egter in *nen. dele
„ hij egter die nu opentlijk Onikénde, zd aUs hij reeds in 0.
„ penbaren gefchrifte voor . enige maanden gedaan hadt.”
Doch dit antwdord k .wdm de kerkeNke broeders te algemeeh
voor ; en inn gar hem daar op de aanmerkingen - door don
Kerkeniaad op zijn Woordenboek vervaardigd, in gerchriftg
Diet last Om daar op te antwoorden. Dezelve betroffen 41zonderheid de vijf volgende artikelen : Do agnlialingOn
uitdrukkingen en redeneringen , in ftaat o kuisicip otrtt
lvetzen. 2. Het artikel van PAvID. 3. Dat wegens -de iVebt.
niciden. 4. Het gezegde ten aanzien van de nrrhonisten of
nvijyrelaars. s. En eindelijk, de lof aan de Zulke'n gegeyen;
die Gods beflaan of voorzieni,.Qheid ontkend hadde4. DAVIag app.
woordde voor de twedemaal : „ dat hij in ftaat was veld 14.
,, wijzen ter zijner verdediging aan te voeren, maar dat
nogmaals betuigde, bereid te
om at het gene ir). zijn
werk gevonden wierdt, dat enige aanftoot koste geven i ',g;
nit te fchrappen.” Hier voegde hij nog ten overvioede bij
,, dat naardien hij nit de aanmerkingen des EOrkenraads onc:„ waar wierdt, waar in de bezwaren beftonden; dat hij (fag
door beter was in ftaat gefteld, om de bedoelde artikeis to
verbeteren;
dat let hem gemakkelijk toefcheen, met w0)11_:;
,.9
moeite alle de gebreken te verhelpen; ,eensdeels met Corn', mige gefteldens to roijeren; anderendeels, met enige fpreek2> wijzen te veranderen, of ook met enige verklaringen en
• aanmerkingen 'er hier en daar bij to voegen ; vooris
't artikel aavio in eon zodanige vorin Wilde gietdn, (.14
14'
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„ tedere gemoederen 'er zig niet aan zouden kunren ergeren ;
„ dat hij wat de Manicheen betrof, voldoende getoond bath,
hoe ongerijmd hij hunne ftellingen hietdt, en dat hij zulks
„ in een twede druk nog nailer wilde aandringen ; dat hij zig
„ als Gefchiedfchrijver in de noodzaak hadt gevonden , om de
„ tegenwerpingen van de Manicheen in derzelver voile kragt
,, te fchetzen , en dat hi.) in alien gevalle , ten dezen aanziene
,, niets anders gedaan hadt, dan 't gene de regtzinnigite Godge„ leerden dagelijks in weinige woorden doen , wanneer zij
„ beweren: dat GODS heiligheid en goedhpid, omtrent de zonden
„ en ellende der 9111ft-hen een ,onbegrijpelijke verborgenheid is,
„ Welke wij gehouden zijn ootmoedig fianbidden, verzekerd

de, dat, dewijl dezelve niet geopeaaard is, wij verpligt zijn,
,, de zwarigheden van anze zwakke reden , te doen zwijgen. Dat
hij ten aanzien van andere ftukken, en in 't bijzonder be„ trekkelijk de aanwezigheid van de- uitgeftrektheid en bewe.
„ ging der lighamen , rneermalen betuigd hadt , dat fchoon
„ hij ene tegenwerping niet konde oplosfen , zulks egter hem
„ tot geene reden verftrekte, om ene leer te verwerpen; dat
„ hij aannam de tegenwerpingen der Maniclidem nader te over„ wegen, en dat : zo, hij enige oplosfing vondt , of zo de leden
„ van den Kerkenraad hem enigen 'wilden aim de hand gaven,
,, hij die in het voordeli&fte Licht zoude voordragen; dat hij
„ het zelvde antwoord gaf„, ten aanzien van de Pijrrho. ?listen;
,, en eindelijk , dat wat den lof betrof aan de goede zeden van
„ enige Godverzakers gegeven , hij in een gefchrift op bewijzen
• gegrond zou betogen , dat hij zulks nit andere Schrijvers
„ hadt overgenomen, ingevolge de wetten der gefchiedenis„ fen , die de zeden en bedrijven, zonder aanzien van gods.
,, dienst, geloof of gevoelens, regt doet, en niet vermag te
„ verzwijgen , veel min te verdraijen; dat gevolgelijk , die ge,, itelqens niemand behoorden te ergeren; en om maar regtuit
„ te fpreken, dat zij aan den waren- godsdienst Been nadeel
,, konden toebrengen.” De gecommitteerden van den Kerkenraad, gaven van dit alles verflag aan de vergadering, weike
goedvond om -van BAYLE to eisfen, dat hij zijn antwoord
in
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in gefchrift 2oude ftellen, zo als hij deedt. In dit fluk betuigde hij : „ nimmer een voornemen gehadt te hebben, iets
„ voor zijn eigen gevoelen te willen uitgeven , dat enigzins
tegens de geloofsbelijdenis der hervormde Kerk , in welke
„ hij GOD dankte geboren te zijn, aanliep; dat indien 'cr
„ enige ftellingen van dien aart in zijn werk mogten gevon„ den worden, dat hij egter niet geloofde, dezelve buiten zijn
„ weten daar in moesten geflopen zijn, en dat hij ze voor de
„ zijne nict erkende; dat indien hij zig enige vrijheid hadt
„ aangematigd, in zijne betoogtrant over de wijsbegeerte , men
„ zuiks aan den aart van zijn werk moest toefchrijven, het
„ welk in gefchiedenisfen en aanmerkingen en niet in leerfiel„ linger beftond; dat de zorg dien hij gedragen bath, om
„ ne wijsgerige redeneringen te doen ftrekken tot bevestiging
„ van de voor de Kerk zo gewigtige voordragt, die wij den
Socinianen altoos tegenwerpen namelijk: dat men zijn ver-

,, fland moet gevangen geven, en geloven 't gene GOD OM geopen„ baart heeft, fchoon 't licit der wijsbegeerte , niet altoos daar me„ de overeenftemt , hem met grond hadt doen hopen, dat
„ Protestantre lezers door zijne aanmerkingen en redenerin„ gen zouden geftigt zijn, in plaats van geergerd; en, dat
„ het hem leed was , zo het anders mogt zijn uitgevallen.”
Na dat de Kerkenraad deze fchriftelijke verklaring van BAN'.
LE hadt ontvangen , flelde zij ene acae op die wel overcenkomilig was met derzelver inhoud; doch met zodanige verklaringen en bijvoegzels aangevuld, als de leden van die vergadering goedvonden; en hier mede nam de zaak een chide.
Vele aanmerkingen en bijzonderheden , die BAYLE onder
het famenftellen van zijn woordenboek voor den geest kwamen, en niet gevoeglijk ene plaats in hetzelve konden beklcden, vormde hij daar na cen afzonderlijk werk van, onder
de tijtel : Reponfe aux questions d'un Provincial, dat te Rotterdam in 17o4, 1706 en 1707 in 't licht kwam ; het befloeg
vijf delen in 120 , waar van het laatfte eerst na des Schrijvers
dood is uitgekomen. Het eerfte deel bevat ene keurige verzatneling van gefchied- en letterkundige Mengelfehriften; cle volgenden
5
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den beftaq n incest uit brieven aan den Here KING , over tle
t*Iprong van bet goed en kraad ; aan BERNARD betrekkelijk
Let bewijs voor GoDs beflaczn en danwezenheid, afgeleid Zitde alg , nene overeepfiemming der verfchillende volkeren ; en, aan LE
CLERC , over de voorttelende Naturtr , en het gevoelen van ORIGINES. In februarij 1704 , gal BAYLE een vervoig op zijn
Werk over de Kometen , en in julij daar na nog een twede
deel . In .het eerfte onderzoekt hij de tegenwerpingen waax
mede men zijne flellingen over de Konzeten heeft zoeken te befrrder); en het laatfle deel is ingerigt , om nader het reeds
aarigevoerde bewijs in zijn eerfle deel betoogd aan te dringen;
dat nameli]k de Heide* Afgoderif, nadeliger is dam de Ongo-

disterg.
In weerwil der vervolgingen die deze uitmuntende letter.;
held te Rotterdam incest ondergaan , verloor hij egter in 't get,
lingite niet van die achting, Welke hij bij lieden van den eernen rang in aanzien en geleerdheid, hadt tot zig getroliken;
integendeel, verfcheidene grote Ekren zogten hem aa.n , cm op
zeer vbordelige voorwaarden bij Len inwoning te nemen. De
Graav VAN HUNTINGTON in Engeland, bood hem een jarlijkfe
lijfrente aan van 200 pond fterlings; met alle de vr:ijia6id en
Graav
genot van vermaken die hij zou kunnen De
VAN ALBEMARI,E verlangde Ook zeer gretig dat hij zijn intrek
bij hem in 's _Wage mogt nemen, ten dien einde zondt hij den
Baron VAN WALEF naar Rotterdam, am 'er hem het voorftel
van te doen; deze vernieuwde zijne aanzoekingen in enen
brief dien hij hem fchreef, waar in hij de fterkfte drangredenen
aanvoerde, ten einde hem hier toe over te halen; wader meer
andere nitlokkende redenen , hem voOrhoudende: „ dat
„ Rotterdam genoeg door zijn verblijf vereerd hadt, en dat de
„ hoofdplaats van Holland , met alle derzelver voorregten
„ wettige aanfpraak hadt, om hem aldaar een vcihlif to doen
„ kiezen , boven dat van erekoopflad; voorts fchetlle men
„ hem de eerbicd en hoogachting, die hij daar onwederrpreke„ 113k zou genieten; rijkvoorziene boekerijen en aangename wan.
„ delillgen waren op hem wagtende, ten chide aanzijnewijsbe,) get-=;:-
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„ geerte tot voedzel te veritrekken , en hem teffens te vervro„ lijken.” Mijlord ALBEiVIARLE fchreef hem vervolgens flog
eigenhandig , de fterkfte drangredenen gebruiker ,1e m
over te haren; loch alles was te vergeefs B A.YLE ailtwooidde,
dat indien men hem zodanig aanbOd enige jare.- te voren ge.
daal bath., hij zig gelukkig zou geacht hebben, maar dat zijn
tegenswoordige toeitand, hem, niet toeliet om zuiks aan to
iiemen.
BAYLE wierdt in meij 1706 van mare zinkingen op de
Borst, hoest en binnnkoorts aangetast, hier kwain ene vermagering brj, die dagclijks meer en meer toenam; hij wilde
egter volftrekt geene geneesmiddelen gebruiken; en was van
begrip, doordien zijne moeder en e n ige anderen van zijne fartiilie ene gelijkfoortige kwaal overleden waren, dat 'er
geen hoop voor hem overbieef, maar hij daar aan insgelijks
2ou moeten ilerven. In deze ziekelijke toeftand was hij egter
niet bedrijveloos , maar hij vervaardigde een werk waar aan
hij den tijtel gal, van Entretiens de Maxima de nemiste
ftrekkende tot verdediging van 't gene zijne vijanden tegcns
zijne godsdienflige gevoelens aangevoerd hadden. Dit work
is kort,na zijn overlijden in 't licht gekomen. Intusfen nam
de ziekte van BAYLE in augustus van dit zelvde jaar zeer
aanmerkelijk toe, zonder dat hij was to bewegen, om enige
geneesmiddelen te gebruiken. ,, Ben kwi3nend leven komt
„ mij erger voor dan den dood; en, het is beter de natuur
„ haren gang te laten gaan, dan haar door geneesmiddelen
„ zoeken te dwarsbomen ;" zegt hij in een van zijne brieven,
daar hij venders bijvoegcl: „ zij zal vaardiger in hare verrig„ tingen zijn; geneesmiddelen zouden flegts dienen om dit
„ zukkelen, enen korten tijd te veilengen; mijn enig middel
„ is , zo weinig te fpreken als mooglilk, want het minfte
,, fpreken valt m:j lastig ; derhalven Beef nog ontvang ik van
„ niemand biezoek; m'.!jne beste vrienden hebben zulks Inge„ willigd; zo het al mooglijk ware, dat ik mij in doze een•
zaamheid ten enemalen van Averkerl koste onthouden, is hot
$, niet gezegd, dat mij zulks beter zou bekonicn, clan de tijdLon
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/, korting die ik mij nu verfchaf, orn enige zeer vinnipt
fchriften die men goedgevonden heeft tegens mij uit te ge,, yen, te wederleggen; het is hier toe, dat ik de kragten be„ ftede die mij nog zijn bijgebleven.”
Intusfen verfpreidde 'zig de tijding van den gevaarlijken toe.
nand waar in zig BAYLE bevondt, onder de Geleerden in alie
Borden van Europa. LA RoQuE zijn boefemvriend , verkreeg van den beroemden FAGON, eerflen lijfartz van LODE:WYK DEN XIV, een treffelijk thedicinaal voorfchrift, waar van
bet begin dus luidde : , Men kan niet zonder fmerte ontwaar
worden , dat de onverfchilligheid voor het leven , den
„ roamrljken BAYLE heft bewogen, den voortgang ener ziekte
te verwaarlozen, waar van de minfte beginzels gevaarlijk
zijn." Hier op fchreef hij hem een uitftekend heilzame levensregel voor; zonder het gebruik van enige geneesmiddelen;
en befluit zijn voorfchrift met deze woordon : „ Van harten
$, wenste' ik , dat men al dezen bedwang koste befparen , en
„ dat het mogelijk ware, een hulpmiddel uit te vinden, zo
„ voortreffelijk als de verdienflen van den genen, voor wien
,, het gevraagd wordt," Dan nauwelijks was dit voorfchrift
Ina den post van Pails mar Rotterdam afgevaardigd , of de
Blare verbreidde zig reeds, dat BAYLE overleden was. Schoon
deez' wijsgeer zijnen dood lang voorzien hadt, zonder daar
na te verlangen of te vrezen, overviel hem egter dezelve enigerinaten onverwagt , want na den gantfen vorigen dag gewerkt
te hebben, gaf hij 's avonds het affchrift van zijne Entretiens
cie Maxiine Themiste , flrekkende ter wederlegging van PAQUELOT en LE CLERC, aan den corredor van zijnen drukker
LEERS; hier op 's anderendaags morgens korten tijd gefproken
hebbende met de vrouw bij wien hij huisveste , klaagde hij
over koude, en verzogt haar een weinig vuur te brengen; dock
cer deze te rug kwam, was hij reeds overleden; want het ga-,
zwel in de borst of long opengebroken zijnde hij in
het blued en den ester, en wierdt geheel gekleed op zijn bed
dood gevonden, op den 28 december 1706, hebbende hij den
ouderdom bereikt van 59 jaren, r maand en Io dagen. De
Neer

BAYLE. (PIETER)

t 71

die hij tot uitvoerder van 21.1n laatite
wil hadt aangefteld, nam teiftond alle zijne papieren in ver=kering, en liet hem met een aanzienlijken ftoet in de walfe
kerk te Rotterdam begraven, aan welkers armen hij zoo guldens hadt gelegateerd. 'herders befprak hij bij uiterfte wille,
3-0000 guldens in geld aan den Heer BRUGUIERE zijnen neef van
's moeders zijde , benevens alle zijne Handfchriften, uitgezonderd alleen de artikels die hij voor het aanhangzel van zijn
woordenboek - hadt famengefteld, welke hij aan den Boekverkoper LEERS legateerde. Alle zijne thcologife boeken en die
tot de kerkelijke gefchiedenis behoorden, fchonk hij aan den
Heer JAKOB BASNAGE,.en de overigen aan den Heer PAETS,
Ontvanger van de Adiniraliteit te Rotterdain, tot een blijk van
erkentenis , voor de weldaden lien hij van doze aanzienlijke
familie hadt genoten ; voorts gaf hij aan de juffer PAETS een
gouden medailje, die hem door den Graav vAs DONNA was
gefchonken. Zijn testament gaf gelegenheid tot een proces,
't welk voor 't Parlement van Touloufe is bepleit. Zijne errgenamen ab intestato , zijnde zijne naaste bloedverwanten, beweerden namelijk, dat ter zake van godsdienst voortvlugtig,
en in een protest'ants land geftorven zijnde, hij niet over zijne
goederen hadt kunnen befchikken, en diensvolgens zijn testament nut en van geener waarde was;' men kan niet ontkennen , dat de aahleggers , de edikten, verklaringen en gewijs.
dens op hunne zijde hadden, die voor hen pleitten ; dan het
Hoge Geregtshof begreep egter,, dat 'er uitzondering moest
plaats vinden ten aanzion van zulk een verdienftelijk groot
man, en zij bekragtigden zijne laatite wil.
Wij zullen dit artikel eindigen, met ene karakterfchets van
dezen groten wijsgeer aan onze lezers mede te delen, benevens
ene optelling der Handfchriften welke na zijnen dood zijn gevonden. BAYLE was tenger van geflalte, en van een ongezond geftel, en zodariig onverfchillig voor een lang leven ,
dat hij voor 't behoud daar van weinig zorg droeg ; buitengemeen nugter en matig, was hij in het gebruik van fpijs en
drank; haakte naar aanzicn noch fchatten , en wist zip, on-

Heer JAKOB BASNAGE,

go-
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gemeen wel naar de omilandigheden te fchikken en zuinig tel
behelpen. Van aart goedhartig, zeer gezellig in het best van
zijn Leven en aangenaam in de verkering , die , 't zij men
boerte of ernflig fprak, altoos leerzaam was; voorts was hij
beleefd pn vriendelijk tegens een ieder, tederhartig en gedienftig ten aanzien van zijne vrienden, ongemeen liefdadig voor
den armen, en teder na zijne vermogens zorgendc voor huis.
gezinnen, die hij wist dat in iwinmer zaten; ook was hij zeer
kuis en ingetogen bij vrouwen; om kort te gaan, BALE was
onberispelijk in zeden , en onopfprakelijk in wandel.
grootfe ziel huisveste in zijn zwakke lighaam; zijn geest was
fchrancier en doordringend, hij hadt een fijn gevoel, cn?. le.47endige verbeeldingskragt, vlug en vrugtbaar in voortbrengzelen van nieuwe gedagten ; hij bezat een ftalen geheugen,
en wist zig lang voorledene zaken met derzelver geringite omftandigheden, te herinneren. In de gefchied- en letterkunde
was hij boven alle roem ervaren ; en dat hij een goed wijsgeer was, inzonderheid wat de bovennatuurkunde betreft, zullen zelvs zijne ergfte vijanden niet betwisten. In zijn fchrijven
was hij vrij, en durfde zijne gedagten over allerlei' onderwerpen , zeivs den godsdienst, onbewimpeld voordragen; dan in,
zijn fpreken, was hij zo rondelijk niet, en, bovenrnate omzigtig; want het is ene bekende .zaak, dat verfcheidene vermaar.
tie mannen van onderfcheidene gewesten, uitgelokt door zijn
vrijmoedig fchrijven, hem voor enen vrijgeest houdende, zig
bij hem vervoegden, om nader onderrigtingen, doch hij wees
hen telkens van de hand, betuigende, dat hij zeer te onregt
van vrijgeesterij verdagt werdt gehouden; datzijn vrijmoedig
fchrijven alleen was ingerigt, ten elude de geopperde zwarigheden door anderen, die in meerdere geleerdheid dan hij uitblonken , rnogten witden weg geruimd worden; en teffens
ook, om de noodzaaklijkheid van het erkennen en aanneinen
der Christelijke openbaringe, op het gemoed te drukken en
aan t dringen. Voorts wordt 'er van hem getuigd, dat hij
zeer nieuwsgierig van aart was, en gaarne alles wrist, zelvs
tot bet geringile toe, wat, 'ex in de wereld, inzonderheid ten
aan
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aanzien van iic geleerdheid oniging; ei dat een vreemdeling,
die hem is wist te berigten, wegens de flaat der gelecrdheid
aan nitlandfe Hogelcholen, bijzonder welkoin was , op de
ivriendeli3kfle wijze werdt ontvangen. Zeer arbeidza4im
onvermoeid was -11"fi in 't ftuderen; tot op den ouderdom van
40 jarcn, heeft hij i 4 uren daags gewerkt; en hij fchreef op
zekeren dag aan den Her DES MAIZEAUX dat 1,;'t hem 7213

heugde zdert den ouderdom van 20 jaren , enigen ledigen tijd gebad ye hebben. Zijn fchrijftrant was levendig, flout, nattairliik,
vloeijende en tamelijk regehnatig, maar zijn ftcrk gehetigen ert
angemene geleerdheid, dezen hem niet zcidcn in lange en
leerzame fusfenredenen uitweiden , welke hij egter als eerl
vrugtbare bron, altoos weer tot de gevolgen wit te leiden,
(lien hij daar nit wilde doen voortvioei)en.
Dusdanig menseh is BAYLE geweest lezer! flogts flauwe trekken van ons onkunilig penfeeq , hebben hem gefehetst, maar
9m een regtfchapen denkbeeld van dezen wijsgeer to bekomen,
Woet men zijne werken lezen, cia.ar ontmoet men een onuitputbaie fchat van geleerdheid, wijsheid, viug vernuft, en fi.in
oirdccl ,die zijn ware afbceldzel fchilderen. En dezen let*
terheld dezen waren menichenvriend, moest oin dat hij
flellingen leraarde, die teg,ens de dweperij en het bijg,eloof
ingerigt waren, de gevoeiens van kirrelige Geleerden weerieide, die geen tegenfpreken kostea verdragen, zig, door fommige menfchen aangcvallen zien, di zig als zne tegenfire.
vas opwierpzn, en waar van de vijandigile was, den onvertiraagzamen P. JURIEU, eon man zo bcfaamt wegens zijne drameri;en over de prophetien, en zijne verbijsterde misrekeaing
ten aanzien van derzelver vervulling; doze zig neemende con
gezant der vredevorst, van den liefderiken Jzius, deze zeg
ik, fiat to vrede van door zijne onchristelijl:c kuiperi]en to
hebben bewerkt, dat aan BAYLE zijn Hoogleraars-ambt en dus
eon vo'ornaam gedeeite van zijne kostwinning wicrdt benomen,
hem daar te boven nog voor eon Iandverrader 'en eon atheist
zogt to doen doorgaan; dan onze wijsgeer rnogt te XCgt met
CATO, tot zijnen troost zeggen:

Es!
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Esto amino fora , quum fis danmatus inique
Nerno diu gaudet, qui 7udice vincit iniquo.
Nu nog lets volgens igelofte , betrekkelijk de handfchriften
welke 'er na BAYLE'S dood, van hem zijn gevonden; die waxen. I. Disfertationis fuper Virgilii Homeri Poematis nuper
a quodam Gallo conzpofitce refutatio : inchoate 9 decembris 1671.
Dit gefchrift is tegen P. RAPIN ingerigt. 2. Alnico fuo carisfimo

ac plurimum colendo JACOB° ABBADIE fuper qmestione,
an Deus posfit fapientiori perfeetiorive modo fe gerere, quam de faEto
fe gesfit ? Dit is een brief van den Heer ABBADIE , over de
vraag; of GOD een wijzer en volmaakter ontwerp van gedrag
heeft kunnen volgen, dan hij gedaan heeft? 3. Bcelius Eetifoni

vel Responfio BiaLII ad Obfervationes .Fetifonis fuper Epiflola pro.
Antwoord op de waarnemingen van den Heer FETISON,
over den voorgemelden brief. 4. ColleEtanea qucedam, ad Chronologjam , Geographiam & Hiflorianz pertinentia: Verzameling over
de tijdrekenkunde , aardrijkskunde en de gefchiedenis. 5. Lec.
tiones Hiltoricce. Deze lesfen maken een lighaam van gerchie•
denisfen uit, beginnende met de fchepping der wereld tot op
de roomfe Keizers; de tijdrekenkundige gebreken der fchrijvers worden 'er in aangewezen, en de allerzwaarfte
pen der gefchiedenis, erlangen 'er opheldering door. 6. Len.
times Philolophicx. Deze wijsgerige lesfen zijn vermengd met
verfcheidene geleerde aanmerkingen, en SPINOSA werdt 'er op
ene bondige wijze in wederlegd. 7. Curfus Philofophicus. Dit
iteizel van wijsbegeerte, is in vieren afgedeeld, de logica, de
zedeleer,, de natuurkunde en de bovennatuurkunde. In de logica,
geeft BAYLE de redenen op, welke 'er aanwezig zijn, om ons
aan vele zaken te doen twijifelen en in het onzekere te houden, en ter zelver tijd doet hij zien , dat 'er verfcheidene
kundigheden beilaan, die alle de . eigenfehappen bezitten , welke de wetenfchap vereist, zo als men gewoon is zig in de
fchoolfe geleerdheid uit te drukken. In de natuurkunde, doet
hij onderzoek na de oirzaken der verfibijnzelen, en lost die op
met ongemene klaaxheid en nauwkeurigheid. 8. Abregi des
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vies des Hommes ill7ilires de PLUTARQUE,
tratiaiOn
MYOT , avec des recep ils ou extraits de l'Hifloire Romaine , qui rerrent a Tier les vies des Mufires Roma ins. In dezen verkorten PLUTARCHUS , die allerfchoonst is behandeld , volt BAYLE de ledige vakken aan, door andere Gefchiedfchrijvers , zo dat het
nu een gams volledig lighaam oplevert van de Romeinfe gefchiedenis. 9. Lidice Hiflorique. Dit register beftaat uit ene
verzameling van alle het gene BAYLE als zonderling en wetenswaardig , nit de door hem gelezene Gefchiedfchrijvers heeft
opgetekend. Hij maakte 'er reeds een aanvang merle in 1672.
De onderwerpen zijn 'er in een alphabetile orde gerangfchikt;
bij voorbeeld onder letter A, handelt hij van de Oudheid
(4ntiquit0 van Afkomst, waar over de Egijptenaren en andere
volken zig beroemen; onder letter B, befchrijft hij enige gedenkwaardige Batailjes , en den eerdienst aan de Beesten of Dieren bewezen , enz. Ook zijn 'er in dit enige afgezonderde verzamelingen, die betrekking hebben tot de tijdrekenkuncle en de gefchiedenisfen. io. ,7ugenwns ou journal de Litterature. Deze verzameling bevat oirdeelkundige aanmerkingen , over de boeken die hij gelezen heeft, of die men hem
door brieven als anderzins heeft leren kennen. Brieven
over het gefchil van GIRAC en van COSTAR, en enige andere
brieven over verfcheidene onderwerpen. 12. Redevoering van
den Marfchalk VAN LUXEMBURG aan zijn Regters , en een brief
ter gelegenheid van die Redevoering. 13. Brief over de gefchiedkundige Twijffeling (Pijrrhonismu.^). 14. Brief ten einde
de Gereformeerden te regtvaardigen over het eerfte opvatten
van wapenen. is. Gefchied- en oirdeelkundige Brief over
de bijeenkomst te Poisfij. Doze drie Brieven waren voorbcflemd, om to dienen tot een vervolg op de Nouvelles Lettres
fur l'Ilifloire du Calvinisme de Mr. MAIMBOURG. 16. Discours
hiflorique fur la vie de GUSTAVE ADOLNIE Roi de Suede. Van
dit werk zijn flegts de beide eerfte Hoofdftukken voor handen ,
maar doze zijn zeer uitgebreid. - BAYLE heeft die ongetwijffeld
na het jaar 1683 opgefteld, want 'er wordt van het laatfle bedeg van Wenen door de Turken in gefproken. Het eerie HoofdII. EEL.
deel,
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deal, bevat de daden van AUGUSTUS tot bet Beitand met Poiem.
in 162q, gefloten, enigen tijd voor dat hij in Duitsland kwam,
om Keizer FERDINAND DEN II, to beoorlogen. Het swede ham..
delt over den oirfprong van bet Oostenrijkfe Huis, en der verfthillende gefteldheden waar in bet zig heeft bevonden. Men
geeft 'er de karakterfehets op van de laatfte Keizers en men
doet hlijken dat FERDINAND DE II, zig alle zijne ongevallen op
den hais haalde, en de rnagt van het Oostenrijklip Huis vernielde, door het oor aan de raadgevingen der Spanjaarden te
hebben geleend, en Boor de Protestanten op zulk ene wrede
wiize te hebben vervolgd. Dit Hoofdftuk bevat teffens, het
gene 'er in .Duitsland en Bohemen tot op het jaar 162©, is ge.:
beurd, Jammer is het dat BAYLE dit werk niet voltooid heeft;
maar zo onvolkomen als bet ook mag zijn , en fchoon 'er de
tij1 van verwaarloosd is, words men egter ontwaar, dat het
uit een meesterlijke band voortvloeit ; men ontmoet 'er genoegzaam op eke bladzijde oirdeelkundige en geestige aanrnerkingen, benevens levendige en ftoute trekken in , zo wel
ten aanzien van 't gene betrekking tot de zaken als perfonen
heeft; ja men kan het met ruimte als een model, den Hifloriefchrijvers aanprijzen. Alle deze fl ukken zijn geplaatst in het
IV.e Peel van zijne Oeuvres diverfes in folio, in 1727 gedrukt.
Van de Dietionaire Hiflorique , zijn alleen in Holland vijf
zondere drukken , in 't licht gekomen, als de eerftp te Rotterdam in 1697; de tweede genoegzaam de heeft vermeerderd,
mede te Rotterdam , in 3 Delen in folio, in 1703 ,, de derde
druk, door PROSPER MARCHAND bezorgd, en met de Artikels
welke BAYLE bij zijn overlijden aan den Drukker LEERS hadt
gelegateerd, vermeerderd, kwam in 1720 ook te Rotterdam in
4 Delen in folio te voorfchijn ; voorts heeft men de onge-.
menu fraaije drukken 'van dit werk in 1730 en in 174o door
een kornpagniefchap van Anfieldamfe en Leijdfe Boekverkopers bezorgd, mede in 4 Delen in folio; wordende deze twee
laatiten voor de beste drukken gehouden; nog heeft men eon
druk van dit werk in 1734 te Parijs of Trevoux vervaardigd,
voor een Hollandie willen doen doorgaan. Ook is het te Ge-
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Jim in r 715 nagedrukt, en te Bazel in 173r. InsgeliAs heeft
men 'er een gedrukte vertaling van in het Hoogduits , en ook.
in het Engels , 'mike laatstgemelde aanzienlijk door Geleerden van die natie is vermeerderd, en 't welk ook aanleiding
heeft gegeven, tot den arbeid van den Heer JAQ. GEORGE DE
CHAUFEPIe Wiens Nouveau DiEtionaire Hiflorique & Critique
pour fervir de fupplement ou de continuation an DiEtionaire Hijiorique
& Critique de Mr. PIERRE BAYLE, gedeeltelijk is famengefteld,
uit de vermeerdering den Engeljen druk toegevoegd; en die,
in 1750, in 4 Delen in folio te An Beldam gedrukt, is uitgeMoRnovius I. Polyh. Liter. c. XVI. 5. 47. p.
komen.
178. Tom. I. Jo. Hiftor. Biblioth. Part. III. p. 174.
JO. FRANC. BUDDEUs , in Hifi. Ecclef. V. T. p. 66. DAN. FRID.
PONMANNI, Vita. Wtteb. 1714. 8vo. p. I01-115. J. BRUCKERI, Hilt. <frit. Phil. Tom. IV. p. 574--6 03 . & in Apend. f.
Vol. VI. p. 775--778. C. H. HEUMANNI , Via ad Hilt. liter.
p. 406. J. M. GESNERUS, ad Ifagogen. §. 782. p. 87. C.
SAXI, Onomast. liter. Pars V. p. 318 , 319. NICERON, Mem.
pour fervir a l'Hifl. des Hommes illuflres. Tom. VI. p. 251-300. Vie de Mr. BAYLE par DES MAIZEAUX a k tote des editions de 1730 & 1740 du DiEtionaire. Nouveau Diaionaire &c.
par J. G. DE CHAUFEPIO , Tom. I. let. B. pag. 131--156. Levensbefchr. van edge voornalne Mannen en Vrouwen , IV.
bL
1-47.
BAIJUS, zie BAJUS.
BEATRIX, 't welk de Gelukkige betekend, is de naam wake aan een klein wigt wierdt gegeven, 't welk op ene zonder.
linge wijze door de Goddelijke Voorzienigheid bewaard wierdt,
ten tijde van den geweldigen watervloed in 1421, die bovenal de Zuidhollandfe Waard trof , en een verbazende menigte
van Parochien en Kerken verflond, te Dordrecht in zijn wieg
en van ene kat verzeld, na lange op de golven gedobberd te

hebben , behouden kwam aandrijven. Daar wordt bij verhaalt, dat aan de kat menfchelijker wijze de behoudenis van
bet kind moot worden toegefchreven, doordien die, wanneer
dc
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tie wieg door het water , aan de ene zijde door het flingeren
overholde, de kat aan de andere zijde fprong, en daar door
de 'Meg in evenwigt wist te houden. 's Meisjes doopnaam
önbekand zijnde, gaf men Haar den naain van BEATRIX. Tot
hiiwbaarheid gekomen zijnde, trad zij in den egt met enen
JAKOB :ROEROM uit wiens Vam en huwelijk vele aanzienlijko
geflagten zo omftreeks als buiten Dordrecht, hunhen oirfprong
afieiden , als die van ROEROM , VAN DEN HAVERT , VAN DER,
1-11iL1, VAN RAPPEL BOUFKENS VAN HOUVELINGEN, PIETER

en meer anderen. lets 'dergelijks is gebeurd
Friesfe Hift. bl. 757.- Ter zelte Sneak, in 157o.
vet tija kwatn, op de hanebalk van een omgefpoeld huis , aandriivan, PIETER DIRKSZ., benevens zijne huisvrouw, zijnen
won PIETER DIRKSZ., en twee dogters BEELTJE en MATTE, uit
welken DIRICSZ., mede vele familien in Dordrecht hunne afkomst
M. BALEN, Befchr. van Dordrecht , bl. 770.
rekenen.
VAX WYNGAARDEN,

SCHOTAN.,

BEAVMONT , is de naam, van een aauzienlijk Milan&
ce44t, war van zedert het jaar 1421, de afflammelingen
diet alleen, de aanzienlijkfte waardigheden binnen de Rad.
Dordrecht, maar ook veelvuldige ftaatsambten ten dienfle van
bet gemenebpst hebben bekleed, en zig zo wel in de manned
like is vrouwe4jke linie, met de eerfte en aanzienlijkfte favermaagfchapt. Men vindt bier van uitvoerige
tnilien
eflagtlijsten bij - M. BALEN, Befchrijving van Dordrecht,
hi. 829.937, en ABR. FERWERDA, Wapenboek, 1785.
L Deal.
BEAUMONT (DIRK VAN) , een afitammeling van het bo.
vengemelde geflagt, was in het jaar 1481 Burgemeester te
Dordrecht, en de Hoekfe fadie toegedaan, alwaar die partij thans
meestet was; doch die Rad werdt door de Kabeljauwfen, op
den 5 april van genoemde jaar, onder bevel van Here JAN
VAN EGMOND verrast; hij hadt tot dien-einde, enig gewapend
yolk veriteken in het fchip van JAN MATTHYSZOON , en nog
een ander; welken, boven met rijst geladen, bij klaren dag ,
de oude haven invoeren; 't yolk Lpoedig ontfcheept zijnde,
Oyer-
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bverviel tie Iloekfen onverhoedL 1Dt Burgemeester GILL%
ADRIAANSZOON, wierdt zodanig bedremmeld door deze Onver%
wagte overrompeling, dat hij een koperen pot in plaats van
cen itormmuts op het hoofd-gezet hadt; hij benevens den On,
derfchout, wierden vegtenderhand dood geflagen ; vele ande,
ren, en onder dezen, de Schout WESTFALI1VG , en de Burze,
meester DIRK VAN BEAUMONT, gevangen genomen en naar
Hage gevoerd-. De verdreven Dordfe Kabeljauwien, vonal
ten Hove in hun voordeel bekomen hebbende, kwamen we4
clerom binnen, en maakten zig meester van 't bewlnd der flad-.
Hertog MAXIMILIAAN , hadt zig reeds in de vasten, naar
Breda begeven, ten einde op enige bewegingen in Geicierion4
cen wakend oog te houden; doch hier het bemagtigen van
Dordrecht verftaan hebbende, begaf hij zig omtrent den 8 april
naar Rotterdam; hier reisden. de Dordfe Gemagtigden naar toe;
en hielden hem voor „ dat de clad laatftelijk, alleenlijk in; genomen was, om 's Hertogen vonnis ter uitvoeringe te
„ ftellen, dat men dezelve verder ten zijndn dienfte bewaren
wilde, en dat men hem flegts zijne toeftemming tot de gc',„ maakte verandering verzogt." Voorts boden zij den Her.
Loge de fleutels der 'lad aan, en flelden hem hunne gevange-,
nen in handen; de Hertog, geheel op de Kabeljauvfe gi,ide
flondt hun geredelijk 't verzogte toe ; en, omtrent drie we.
ken later, kwam hij in die clad; bernieutuenbe Maar / dus
luidt de oude aantekening, utut fijnre Wneelijhe mogentijeib
bij wobitle en ;onber weittbicie ban be ibilegfen en Occbten
bee flab / bat 413erecbt en bie Wet. Van bier, trop hij naar
Gouda en Schoonhoven , alwaar hij insgelijks , de verandering
door de Kabeljaunfen gemaakt, bekragtigde. Lejden, well
nog belegerd gehouden werdt, lei eerlang, geen andere uitkomst ziende, het hoofd in den fchoot; de Overfte DAQ-EKHUIZEN bedugt voor de magt van MAXIMILIAAN ruimde met
zijn onderhebbende yolk, de flag. De Hertog vertrok
den 1,7 april, te fchepe van Gouda naar Leyden; te Leijderdorp aan land geftapt, werdt hij ontmoet door de voornaaniflq
LeCidie burgers, in rouwgewaad , die hem do ileutels vtor aad,
uann
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aanboden, en op de knieen om genade fineekten ; zij verwierven dezeive, op agttien mannen na, met welken de Hertog
zijnen wil wilde doen ; ook werden 'er 'kart daar na , zes te
Leijden geregt ; en onder dezen , DIRK POTTER VAN DER Loo,
die.Hopman geweest was onder de Gelderfen. MAXIMILIAAN,
begaf zig van hier naar den Haley om' het vonnis van de
Hoekfe gevangenen uit verfcheiden' fleden te doen opmaken.
De goederen van JAN, Burggraav van Montfort, van REYER
VAN BROEKHUIZEN, en van verfcheiden' andere gewekenen ,
werden verbeurd verklaard, en 'zij voor altoos gebannen. De
Heerlijkheid van Punnerende, bij—koop aan den huize van
Montfoort gekomen zijnde, was ook onder deze verbeurdverklaarde goederen. MAXIMILIAAN fchonk dezelve, ten dezen
tijde, aan zijnen neve, BALTHAZAR , Here van Vaikeftein, die
ze in 1484 aan JAN , Here van Egmond, verkogt. De meeg
Hoekfe gevangenen werden zedert, op. voorbede der Her-.-te
toginne weduwe , MARGAREET VAN JORK geflaakt , doch zij
wierden ten laude uitgebannen. - Dan ADRIAAN JANszooN
WESTFALING, Schout, en DIRK VAN- BEAUMONT, Burgemeester van Dordrecht, daar men inzonderheid op gebeten was,
kosten geene genade verwerven, zij waren de enigften die
in den aanv,ang van augustus 1491, in 's Hager onthalsd wierden. Uit het vonnis van BEAUMONT, welk nog voor handen
is, en in zijn geheel worth gevonden , bij BEVERWYK, Befchrijving van Dordrecht , 61. 320, kan men afnemen , wat hem
te last gelegd Wierdt. BEAUMONT hadt *Ingevolge hier. van,
beleden : „ T. Dat hij in januarij des jaarS 1478; Burgemees.
„ ter zijnde , de Gemagtigden van onzen genadigen Here en
Vrouwe van Oostenrijk ," die Coen waren Anorx VAN RA25
VESTEIN, LODEWYK VAN GRUITHUTZEN, en Mr. JAN KARONDOLET, „ gedrongen hadt buitens tijds' de Regering van
Dordrecht te veranderen. 2. Dat hij, in februarij daar aan,
,, merle bewilligd hadt in een. befluit, om Gemagtigden naar'
„ 's Hage te zenden, en aldaar te bewerken , dat het Hof
,, geene Mandamenten meer naar Dordrecht zondt, om de uitgewekenen wederom te doen innemen; naar dat men de
„
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had met hare zaken; liete begian; en dat bij, ten
„ den chide, oak hadt geftemd, in het afvaardigen van deli
„ Burgemeester GILLIs ADRIAANSZOON aari den Stadhouder
LALAING wien men belet hadt, met de uitgewekenen,
„ wederom naar de ftad te komen. 3. Dat hij, buiten ken„ nis van den tiertoge ten verbond tusfen enige Holiangle
,, en andere fteden bewerkt; en met de oproerige Ceitierfe
„ fteden ; vriendelijke briefwisfeling hadt helpen houden.
,; 4. Dat hij , Schepen zijnde , twee manner )' hadt belpen
oirdelen, en een' vrij fpreken; welke beide vonnisfen, het
„ Hof hieldt onregtvaardig te zijn. S. Dat hij , nevens
„ deren, den Stadhouder pulp hadt geweigerd, can de ftad
„ Leijden, door BROEKHUIZEN ingenomen, wederom td
„ magtigen ; ja dat hij daar in insgelijks nevens anderen, den
„ Leydenaren, verlof gegeven hadt, om lijftagt te Dordrecht te
„ komen kopen, daar zulks door 't Hof verboden was; 6.
„ Dat hij eindelijk hadt geoirdeeld, dat men de vreemde kneg„ ten des Hertogs, met welken men Leijden bedwingen wil„ de, met geweld den lande nit moest zoeken t jagen, onder
„ dexel Van Privilegien; ten welken einde hij mode geftemd
„ hadt, tot het befchrijven ener algemene dagvaart der lid„ landfe fteden te Dordiechi.” Om Ole welke misdaden; ge4k men ze noemde, BEAUMONT door Stadhouder en Raden,geoirdeeld wierdt den dood Verdiend të hebben.
Onpartijdigen zien andertusien dat de rneeste punten 'die
zo hoog genomen werden, beflonden , in het verdedigen en
behartigen der oude gewoonten en voorregten,- grotendee;s
onlangs door 't Groot Privilegie van MARIA bevestigd; bier toe
behoorde gewisfelijk het weren van Mandamenten van 't tiof,
die met der fteden voorregten ftreden; het houden vati Dagivarten en het fluiten van Verbonden, zonder den Hertog te
kennen; hoewel fommigen, naderhand in het begrip Zin ge
vallen, dat de vrijheid om Dagvaarten te houden, bepaaid
was bij een handvest van Hertoge JAN VAN BEYEREN , in junij
1418 verleend, vorderende, dat ze niet tegen den GialT of
tieszelvs Ileerlijkheid moesten dragen, gelijk de Dag-mart , diQ
M4
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;BEAUMONT dreef, fcheen te zullen doen; zie C. v. flirt
HOEK, Quest. 7uris Publ. Libr. Cap. L 191. Het von
nisfen tegen regt, indien bier van al duidelijk blijk ware, behoorde enen Regter, die anders gewoon was naar zijn gewe.
ten te oirdelen , nimmer tot ene misdaad gerekend te worden;
ook west het onderfteunen der Leijdenaren , in zulke verwarde tijden, in welken, nu de ene, dan de andere partij bovea
dreef, zo zwaar niet gewogen worden. De vriendeljke briefwisfeling met de Gelderfen, kon misdadig zijn; doch men weet
niet regt, waar in ze beftaan, of hoe veel fchuld 'er BEAUMONT toe gehadt hebbe. Wij belluiten dan, zegt de FIeer
WAGENAAR, dat 'er weinig of geene reden is, om hem en
den Schout WESTFAL1NG anders dan als Martelaars van, Stant
aan te merIcen. De Hertog en het Hof hadden nu befloten,
de Kabeljanfen , die zwarer beden alleen in 't
bewind te fellers; waarom de Hoekfen in 't onderfpit gebragt
gebannen, of van 't leven beroofd moesten worden. De toeleg gelukte ; de voornaamite Hoek-fen raakten het land nit; de
anderen durfden zig reppen nosh roeren; ook deeds de Hertog
alomme een bevel afkondigen, waar bij de twistende gemeente tot rust en eendragt verrnaand, werdt.
MATTII. BA/PIN, Befchrijv. van Dordrecht, bl 793--796. WAG,EN., Vad.
11 bl. 195--201.
ilift
BEAUMONT (Mr. SiMON.vAN), twede noon van HER*
BERT VAN BEAUMONT en KORNELIA VAN SLINGELAND, werdt te

Dordrecht geboren in1574; hij leide zig reeds in zijn jeugd toe
op het beoefFenen der wetenfchappen inzonderheid der refits.
geleerdheid, en bragt genoegzaam zijn gantfe leven door, iri
het waarnemen van itaatsambten. In 1606 of 1607 was hi}
Fenfionaris der ftad Middelburg ; in 1625 wegens Zeeland Ge.
committeerde in de vergadering van de Staten Generaal ; in
1627 en 1628 , als buitengewoon Gezant in Polen , Sweden en
Dene-marken ; eindelijk bekleedde hij in 1634 het ambt vanPenfionaris te Rotterdam, dat hij waargenomen heeft tot aa
zijif wood toe 1 welke voorviel den 20 junij 1654, op eery,
fa-
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faturdag, in den ouderdom van 8o jaren. Hij is twednalen
getrouwd geweest; zijn eerfte vrouw was ARNAUDINA VAN
ROSENBURG bij wie hij zes kinderen verwekte , onder andexen KORNELIA, welke aan PIETER VAN ROOSBEEK, Burgemeester van Middelburg en Raadsheer in 't Hof van Flaanderen
huwde; en SIMON VAN BEAUMONT, lid van den Westindilen
Raad in Brafilien, en zedert Secretaris van de clad Middelburg.
Voor de twedemaal trad hij in egt, met KATHARINA BRANDT/
die hem geen kroost gaf. Hij heeft enige digtflukken uitgegeven, onder den tijtel van : Hors r PAQUOT,
Memoir. litterair. Tom. HI. p. 407. M. BALEN, Befchrijving
Rift. XI.
Van Dordrecht, bl. 221. 934. WAGEN.
bl. 65. 179.
BEAUMONT (Mr. SIMON VAN) , Secretaris der Staten.
van Holland, zoon van HERBERT VAN BEAUMONT Penfionaris der clad Dordrecht, handelde in het jaar 1673 als Gezant
wegens dit gemenebest aan 't Hof van Koppenhag,-e,n ,
Wiji WILLEM VAN HAREN , Grietman van het Bilt, in die
zelvde hoedanigheid naar Zweden werdt gezonden. Het oogInerk van deze bezendingen was, om de beide Noordfe Kronen
te bewegen, tot het fluiten van een verbond, welk Engeland
inzonderheid, tot vreedzame gedagten brengen moest; docli
Sweden was te diep met Frankrijk ingewikkeld, om naar de
voorflagen der Staten te luisteren, alleenlijk hadt men den
tweden melj van dit jaar, in den Hage een verbond getroffen
met dit Rijk r waar bij enige punters van koophandel geregeld
warden; maar met Denemarken, floten de Staten een verbond
van onderlinge beicherming, welk op den 20 meij, te Koppenhagen , getekend werdt. In 't jaar 1686, was hij als Secretaris
van Staat , benevens FRANCO VAN DER Gots , en ADRIAAN'
PAART , die Burgemeester van Delft, deez' Penfionaris ,van
illkmaar, tot het berugte bezegelen der papieren van de clad
Anfieldam , benevens die van derzelver l'enfionaris Ho p , ge.
magtigd; 't welk op aanklagte van den Stadhouder WILLEM
welke beweerde dat door een onderfchepten b,yief
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van den Frantz Gezant D'AVAux zoude gebleken zijn , dad
zij ongeoirloofde briefwisfeling met dien Minister ,onderhiell
den, gefchiedde. BEAUMONT is getrouwd geweest, met KOR•
NELIA VAN STRYEDI, dogter van Mr. ADRIAAN VAN STRYRN,
renflonaris van Haarlem, bij wie hij drie zoons en twee
dogters heeft verwekt. M. BALEN Befchr. van Dordiecht, bl. 935. WAGEN., Pad. Hill. XIV. D. bl. 273. XV.
D. bl. 185.
BEAliSARIMTS (PETRUS), geboortig van Leitven, was
Med. Doktor en Hoogleraar in de Mathefis in zijn vaderifad;
een geleerd man , en niet onervaren in de griekfe 1dtterkunde;
hij ftierf te Leuven in augustus 1577. Daar is van hem in druk
Arithmetices Praxis , Lovan. 1573. 81'0. 2. De Annulo AfironOlniC0 liber. 8vo. - J. F. FOPPENS Bibl, Belg. pag.
953.
BEAUVAIS (REMIGIUS), een Kapucijner Monnik , geboortig te Doornik omtrent het jaar 158o, was een zeer ge.
acht PredilKer, die zijne talenten veelvuldig heeft uitgeoeffent
te Mans, Doornik en elders; hij heeft een digtituk in de franfe
taal in 't licht gegeven , getijtelt: La Magdeleine., Tournaij
1617. in 12°. , welk digtftuk befchouwt kan worden, als een
meesterfluk van den bedorven fmaak, welke 'er ten aanzien
van de, fraure digtkonst in 't begin van de XVIIde eeuw, plaats
PAQUOT , Memoir. litter. Tom. XI. pag. 370--376.
vomit.
BEBBER (IZAAK), geboren te Dordrecht den 8 augustus
1636, oeffende zig in de wetenfchappen te Utrecht, en wierdt
20 jaren oud zijnde , tot Doktor in de medicijnen gepromoveert. Ilij beoeffende de praktijk in zijn geboorteftad, tot
aan zijnen dood toe , welke voorviel op den 3 feptember 1668.
Hij was een geleerd man, en heeft uitgegeven: 113are en ba§te
gronben ban be Peeilionft. eopr, I j SIMON VAN DER LINDE ;

Mein. litter. Tom. X. p. 49. M.
Befehr. van Dordrecht, bl. 228.

1 668. I2°. PAQUOT ,
BALED,

BEBIUS (131-IILIPPUS), een Jefuit, geboren in Braband
het
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bet jaar 1569, heeft het meeste van zijnen leeftijd te Keulen
doorgebragt, en flied aldaar den 26 februarij 1637 5 in den ouderdom van 68 jaren. Dat BEBIUS een geleerd man is geweest, en een liefhebber der digtkunde; getuigen zijne uitge.
evene werken die menigvuldig zijn, en waar van wij flegts
de drie volgenden als de voorriaanaften, zullen opgeven. i.

Porta Cccli et fcala Yacob , five tesfera falutis , pradestinationis ac
9nortis cultus Virg. Deipara , 1616. 2. Commentarium
in III partes Carminum feleEliorum latinorum, ex diverfis Scholiastis concinnatum; Typis HERM. MYLII. in 4to. 3. Commentarium
in Lyrica Horatii expurgata, ex veteribus
recentioribus fchoJ. F. FOPPENS Bibi. Belg, p. 1022.
liastis. Ibid. in folio.
BECANUS (JOHANNES GOROPIUS), wierdt p it brave
ouders geboren te Hilvarenbeek , een fraaij vlek in Brabands
Kempen, den 23 junij 1518. Na zijn klasfieken loop voleindigd
te hebben , ftudeerde hij te Leuven in de wijsbegeerte en ine
dicijnen met zeer veel ijver, onder REINIER GAMMA , teffens
ook van dezes Hoogleraars mathematife lesfen, gebruik makende ; vervolgens reisde lrij door Italien, Spanjen en Franktijk ; en bragt het zo verre, dat hij tot Geneesheer van Koningin LEONORA , hiliSITMIIIV van FRANCISCUS DEN I, en van
MARIA, Koninginne van Hongarijen, beide zusters van KAREL
DAN V , wierdt benoemd. In Spanje nam hij dezen post waar,
lien hij zo wel naar genoegen uitoefl'ende, slat ene Bier voritinnen hem hij haar uiterflen wil een liifrente befprak.
In de Nederlanden te rug gekeerd, ze"ite llij zig met 'er woon
te Antwerpen neder , daar hij veel praktijk kreeg, en in vriendfchap geraakte met BENEDIKTUS ARIAS MONTANUS , die FILIPS
DE II, zo flerk voor hem innam, dat die hem de bediening
van lifartz aanbood met een jaarwedde , en hem.
bij vcorraad met een deftig gefchenk Lezunitigde; dock BECANUS verdriet in het hofieven kriigende, en vervolgens een
tegenzin in de praktijk der medicijnen, die hij langen tijd te
Antwerpen bait uitgeoeffend, nam het befluit die te It ten va.
:en, ten Linde zit.: met de 1.,-, an qb borst op bet LencArcreil
ce;.
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der fraije letteren en der oudheid toe te leggen; ook zoti
men oppervlakkig zeggen, dat hij hier naar wens zou in ge.
iaagd zijn, want hij bezat ene bijzondere doordringende vatbaarheid , en verflond de latijnfe, griekfe en hebreetiwre talen zeer grondig, daar bij was hij ongemeen ervaren in de
oude en nieuwe teutonife of duitfe fpraak ; maar het was een
hoofdig man , zeer verflaafd aan zijn eigen zonderlinge begrippen , en in wiens geest een zeker verwarrend enthufiasmus
plaats vondt, welk hem vreetnde doolpaden deedt bewandelen ; onder meet andere ongerijmdheden beweerde hij , dat
ADAM de cimbrife of duitfe taal heeft gefproken ; en fchooa
FRANCISC. SWEERTIUS , hem een uitftekend en bijna hemels vernand toefchrijft; heeft GER. Jon. Vossius het beter getroffen,
wanneer hij van hem getuigd; dat hij we1 naarftig , geleerd
en doorlezen was, maar een gemeen begrip, met een middelmatig oirdeel bezat. In den avondftond van zijn leven, zette
hij zig te Luik neer, daar hij met den Antwerpfen Bisfchop LEVINUS TORRENTIUS die reeds gemeenzaam in die Rad met hem
hadt omgegaan , veelvuldige famenfprekingen hieldt, en hem
in kennis bragt met den Prins GERHARD VAN GROESBEEK ; de
Graav VAN MEDINA hem naar Mastricht ontboden hebbende
wierdt bij aldaar krank , en ftierf aan die ziekte den 28 junij
1572, in den ouderdom van 54 jaren. Zijnde 'er ene misreke.;
Ding van een jaar in , zijn graffchrift, en van twee jaren bij
VALERIUS ANDREAS. zijn lighaam wierdt ter, ruste geplaatst
bij de Recolletten van die ftad , alwaar men het volgende
graffchrift Ontmoet, op een marmeren tombe gebeiteld:
D. 0. M. JOANNI GOROPIO BECANO divinat.

atque hurerum bonarumque artium peritisf. CATHARINA DE
CORDES uxor filiolx dux conjugi ac parenti dulcisfimo
cum iacrymis pofuere. Proczirantib. L/EVINO TORRENTIO &
GASPARE PURCIII0 quibus ilie res fuss moriens commendati it.
ann. LIII. Obiit IV. Ital. gul. 4nno
M.D.LXXIL
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zijne baisvrouwe, was de dogter
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van JAKOBUS DES CORDES, en van ISABELLA DE BERNUY, Wise11:3
eigentlijke naam BERNOUILLE was; zij was rijk, en was te vow
y en gehuwd geweest, met JERONIMUS HELMAN , van wien zij
kinderen hadt; aan BECANUS verfchafte zij twee dogters ,
tELLA en KATRYN, welke laatile gehuwd is geweest, aan ANTHONY VAN ZURCK.

Zijn Afbeeldzel dat vrij wel gerneden is, vindt men aar4
't begin van zijne Opera posthuma , in zijn regterhand hood hij
een hemelkring, terwijl de .clinker op een doodshoofd rust,
liggende op een pedeflal. In den rand leest men : H. J. W.
1580. ve werken van BECANUS zijn : I. Origines Antverpia-

, five Cimmeriorum Beccefelena novem libros complexa. Atvati.
ca, r Gigantornachia, 2. Neloscopium. 3. Cronia, 4. Indofchytica , 5. Saxonica, 6. Gotodanica. 7. An2azonica. 8. Venetica, et
Hyperbarea, 9. Typographus LeEtori S. Habes hic , candide Leffor,
Gentium origines , longe aliter,, quam a quoquam haffenus fcriptc
funt , explicaps, et infinitos errores ex Hi:thrice fcriptoribus , min
s'etustis , tum recentioribus fublatas : totam denique Hifloriam et
Poe.* ad Mofeqn , et Orpheum revocatam. Vale et fruere. Ann,.
tip. CHRISTOPH. PLANTINUM, 1569. fol. pp. 1058. II. Opera JOAN. GOROpii BEcANT, hadenus in lucem non edita: nempe,
Hermathena, Hieroglyphica, Vertumnus, Gallica , Francica , Hispanica. Antv. ap. CHRIST. PLANTIN. 1580. fol. pp. 237. 270. 114.
159. 107 & 118, zonder voorreden te rekenen van IdEviNUS TORRENTIUS aan ARIAS MONTANUs gedagtekend. Luik den
I jUlij 1578 . TORRENTIUS zegt, dat BECANUS heeft zoeken
to betogen door enen nieuwen drai, dat de oude wijsbegeerte,
welke door LINUS, ORPHEUS en THAMYRAS in Thracien wicrdt
geleraart, vow dat die tot de Phrijgiers en de Grieken over-:
ging, van NOACH en zijne kinderen, inzonderheid van JAPHET
afkomftig is, die dezelve aan de verfchillende volkeren medegedeeld hebben; en dat deze wijsbegeerte nauwkeurig de zelvde is, welke in de gewijdde Boeken wordt gevonden. Iiij
voegt 'er dat het zeer waarfchijnlijk is, dat NOACH de
cimbrife of brabandfe taal fprak, en dat zijne nakomelingen,
'er geene andere, inzonderheid tot de plegtizheden van den
in^
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godsdienst, bezigden, in de verfchillende Iandflreken daar 21)
verfpreid wierden. - F. SWEERT. Annals Belg. pag. 431,
432, VAL. ANDR., Bibl. Belg. p. 5o8 , 509. Korn9.,
p. 391; PAQUOT,
wt. et nova, C. SAXI , Onom. liter. Pars
Memoir. litter. Tom, III. p. 27-36. CARPENTIER de
Cambraff , Tom, II. p. 427. RICHARD SmxoN, Biblioth. Choilie ,
Tom. II. p. 35--59.
BECANUS (MARTINUS), een beroemd jefuit, geboren
te Hilvarenbeek, omtrent het jaar 1561. Hij beoeffende de
wijsbegeerte te Keulen, en wierdt den 4 maart 1583, Met dewaardigheid van Meester in de vrije koniten bekloed; het
7.elvde jaar begaf hij zig in het genootfchap der Jefuiten, daar
hij zedert in bevestigd. wierdt , door de aanneming der vier geloften. Vier jaren als Re&or het Jefuiten fchool beftierd hebbende, onderwees hij de wijsbegeerte in het kollegie der drie
Kronen te Keulen , van 1590 tot 1593; vervolgens wierdt hij
Doktor in de theologie , en beoeffende die wetenfchap gedurende het tijdvak van 22 jaren, eerst te Wirtzburg , vervolgens
te Mentz , en laatitelijk te Wenen in Oostenrijk , alwaar hij omtrent het -jaar 1613 wierdt beroepen door Keizer MATTHIAS.
FERDINAND DE II, koos 'hem vervolgens tot zijnen Biegtvader,
en gedurende drie jaren fang, nam BECANUS dat beroep waar
tot genoegen van het gantfe Hof, alwaar men met verwonde.
ring zag, dat die Jefuit zig tegens de gewoonte van die van zijne orden , met geenerlei Itaatszaken bemoeide, maar zig enkel
met ituderen en het waarnemen van zijne pligten bezig hieldt;
met zijne klimmende jaren, begaf hij zig tot ene ftrenge levenswiize , nain al het huishoudelijke in eigen perfoon waar,
maakte zijn bed op enz. Na enige dagen hevige fmerten van
kolijkpijn verduurt te hebben , flied hij in het kollegie van
Wenen, den 24. januarij 1624, in zijn 63ife jaar. Met reden
hebben hem de Roomsgezinden aangemerkt, als een der voornaamfte verdedigers van hunne geloofsbelijdenis, want hij was
buitengemeen ijverig in het wederleggen der Protestanten.
Voorts bezat hij een gelukkig geheugen, was begaaft met
veel gezond oirdeel, hij fprak en fchreef met ene ongemene
va,ar.

TiECANUS. (PIETER) PECANUS. (SIWERT) 19z
vaardigheid; zijne zeden waren cenvoudig en geregeld, zijn
voorkomen innernende, en zijn omgang vriendelijk en beichaafd in zijne uitdrukkingen. Deze hoedanigheden verwiery en hem de achting van velen, zelvs die van fommige Pro.
testanten. Hij heeft zeer vele Iatijnfe fchriften over de theologic handelende, waar order een aantal tot de wederleggende Godgeleerdheid behoren , in druk uitgegeven; waar van
men de optelling vindt bij PAQLIOT.
FR. SWEERTII
nales Belgicce , pag. 526-528. J. F. F9PPENS, Bibi. Belg. pag,
849-851. P4ouoT, Memoir. litter. Tom. VIII, p. 3437-369.
BECANUS (PIETER), is geweest Kanunnik te Akeiz; hij
was een geleerd man, inzonderheid in 't vak der gefchiederiisfen. Men heeft van hem in druk : Aquisgranum, five His-

toric= narrationem de Civitatis Aquisgranenfis origine et progresfu, de rebus Divi CAROLI MAGNI prvclare gestis, de rite Coronancli Reges Roman. etc. Aquisgrani, spud HENR. HULTINGIUM
1622. 4to. Edit. fec, Col. 1642.
J. F . FOPPENS Bib!.
Belg. pag. 953.
BECANUS (SIWERT), i omtrent 't jaar 1270, waarfchijnlijk te Beekbergen, een dorp in Gelderland, geboren. Den
behoorlijken ouderdom bereikt hebbende, wierdt hij Karmeliter
Monnik in het grote klooster te Keulen, en vervolgens tot
Priester geordent ; ook verkreeg hij de waardigheid van Dokr
tor in de theologie; in 1312 was hij lid van het algemeen
Concilie te Vienne in Frankrijk; ook vindt men hem als Profesfor in de Godgeleerdheid genoemd. In 1324, was hij Provintiaal van Feder-Duitsland ; en , in 1327 en 1330 , van
Hoog- en Neder-Duitsland beide. Deze Monnik flierf in zijn
klooster te Keulen in 1333, en wierdt aldaar in het koor van
de kerk voor het groot autaar begraven. SMUT BECANUS is
in zijn' tijd gehouden voor een fcl-erpzinnig Wijsgcer, een
fchrander Prediker, ervaren in de kerkelijke gefchiedcnis, en
een geleerd Theologant; ook was zijn roem niet minder ten
aanzipn van deugdzame hoedanigheden, en volgens forninigen
ietf hij in een reuk van heiligheid. Iiij heeft verfcheidene
Wer.
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werken, meest zijne orden betreffende , gefchreven.
TR1THEMIUS , de Seriptorib. Ecclef. n. 557. edit. Fabriciance, pag.
135, 136. Idem, de laudibus Ord. Cannel. pag. 38 , 39. GE.,
LENIUS , de adm. magnitudine Colonite , pag. 48. F. SWEERTII
673. VAL. ANDR. Bibl. Belg. p. 8o8. J. F.
Brig.
Belk p. 1094. PAQUOT Mew. litterair. Torn.
FOPPENS
XVII. pag. 433--436.
BECANUS (WILLEM), geboren te /peren in Flaanderen
is een geeerd Jefuit geweest, daar bij een uitmuntend Digter
en Redenaar, die zo wel in ondigt als qui met een welbernedon pen heeft gerchreven ; 't welk blijkt uit zijne in druk gegeveiv werken , Welke zijn : Introitum Triumphalem ferenisf.
FERDINANDI Auflriaci , S. R. E. Card. in Flandrice Metropolim
4ntv, 1636. fol. aped JOH,
Gandavum , anno
Elegias, quce extant cum .Poematibus
MEURSIUM. 2. Idyllic
FOPPENS Bibl. .Belg. pag. 391.
P. HOSSCHII.

BECARDUS (JOHANNES), is geboren te Fume in Flaanderen, in het laatst der XVIde eeuwe; wierdt Monnik in het
klooster der Premonfiratenfer orden van ' die ftad, en naderhand
Kanunnik, vervolgens Profesfor in de Godgeleerdheid, en naderhand Pastoor en Deken. zijne uitgegevene boeken, ftrekken ten bewijze, dat hij werkzaam was ; zij lopen meest over
theologife gefchilpunten, en over de regten van zijne orden.
pag. 389. PAQUOT Mein,
F. SWEERTII, Annal.
litter. pag. 189-193.
BECIUS (JOHANNES), geboren te Middelburg, omtrent
jaar 1622, alwaar hij naderhand Leraar en Ptofesfor is geweest , en verders Predikant onder 't kruis , of van den zogenaamden Olijfberg; hadt zig in 1664 eerst in een bijzondere
famenfpraak met iemand , en naderhand voor afgezondenen
van den Kerkenraad, verklaard ten aanzien van de leerfluk,
ken der Drieeenheid en Goddelijkheid van CHRIsTUs met de So-'
cinianen overeen te ftemmen, en betrekkelijk de vijf bekende
pointen , daar even als de Remonfiranten over te gevoelen;
hier door haalde hij zig veel onaangenaamheden en verdrietige
on
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tmtmoetingen op den pals, welke van dat gevolg waren, daL
ma men gedurende een tijdvak van vier jaren vrugteloos getragt
,halt, hem van zijne dwalingen te overtuigen; hij bij zijn opgevatte gevoelens verblcef, en goedvond naar Holland te vertraken, na alvorens zijne kerkelijke attestatie, zo al niet aangaande zijne leerftellingen , ten minflen betrekkelijk zijne ze,
den en gedrag, welke ook onbefprolcen waren verzogt te hebben ; doch hem telkens zulks geweigerd zijncle, wierdt hij bier
over zo knorrig en te onvreden, dat hij zig grotelijks beledigd
ac'ntende, ene Apologicinodesta in druk uitgaf, die egter we/
verse van ene gunitige uitwerking voor hem te hebben , niet
anders te wege bragt, dan dat de regering van Middelburg den
2 jUiii 1678, voor bet ftadshuis liet afkondigen : ,, Dat het

,Boeksken van 3. BECIUS, verklaard wierdt voor een godslasterlijk,
„ vercloemelijk , zielrerderfelijk , fondamentlijk dwalend irchrift,
„ op zware penen verboden enigzins het zelve te divulgeren, en be„ last dat de genen die het hadden, inoesten aan de A. Magifiraat
,, overbrengen;” na hem alvorens een bevel te huis gezonden
„

te hebben, om de flad en provintie te ruimen; bier gehoorzaamde hij terflond aan,- begaf zig eerst naar Dordrecht, voorts
naar Rotterdam, en ten laatilen naar Amfleldam, daar naat
alle waarfchijnlijkheid zig tot zijnen flood toe beet onthouden,
en in een hooggevorderden ouderdom is geftorven. Voorts
wierdt op den I i augustus van het- gemelde jaar 1678, in do
Aliddeiburger Kerkenraad befloten, om agtervolgens de refolutie van het Collegiwn Qualificatum, des morgens daar aan, zijnde zondag, in alle de kerken bij openbare aflezing aan de gemeente, zijne fchadelijke gevoelens bekend te maken, haar te
waarfchuwen voor zijne verkeerde lere en mondelinge en fchriftelijke gemeenfchap enz. Ook fchreven tegens zijne Apologie
DAVID LACCHER, PETRUS APPELDOORN , en wel inzonderheid
NIKLAAS VAN HOORN, Weil Emeritus Predikant van St. /lagtekerke ; waar tegen BECIUS weder in 't licht gaf: $latier Ze,;
ppebinge &c., doch 't welk door de regering van Middelburg
zo gramilor:g wierdt opgenomen, dat dit papiere kind op
haar bevel , door betas harden wierdt veibrani, Feel heeft
II. DEEL.
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13Eems gerchreven tot verdediging van zijne aangenomene ge‘;
voelens, doch nit gecne zijner fchriften kan men die beter
Ten kennen, dan uit het volgende, waar door hij zig ook 't
xneest heeft berugt gemaakt, doch 't gene zeldzaam is te be.
;omen Liftitutick Christiana. of Eb#Otelijh enberb300 / Warr iti
Mast~ en bonbt gebanbert Wog ban beef boozname Vooftfftlitt
hen / feer nobig getheten ter falige4t/ tot onbegiebting ban,
alit blends ebziftencn: op be ittfe ban ten fanienfwath/ tub'ftten ten ZINOtipet en fOen MeeOter / tlEniff. geNucht boor
Purvis, Mein. litter. Toni,
pen %ntbeur, 1678. 8vo.
XI. pag. 365-373. P. DE LA Run, Geletterd Zeeland, bl• 4--7.
BECK (DAVID), Konstfchilder, is geboren te Delft den
2 meij 161 wierdt na zijn vaders broeders genoemd, dat
cell braaf Digter in die tijd was en te Arnhem gewoond heart
en overleden is. Hi) heeft onder sneer anderen, ook den be.
roemden ADR. VAN DYK , tot leermeester gehadt. Zijn
muntend penfeel, vriendelijk voorkomen en befchaafde zeden,
bragten hem bij de aanzienlijkfte Groten van Europa in achling; inzonderheid geraakte hij in gunst bij den zo rampfpoe&gen vorst KAREL DE I, Koning van Engeland wiens won
RAREL DE II, de Hertogen VAN YORK en GLQCHESTER , als
ook Prins ROBBERT hij in hunne jeugd in de tekenkonst
heeft onderwezen. Vervolgens geraakte hij in dienst van den
Koning van Frankrijk, ook van Denemarken , en eindelijk van
Koningin CHRISTINA van Sweden, die hem inzonderheid boven
anderen lijden mogt, verfcheidene gefchenken gaf, en hem tot
wren eerflen Kamerheer aanitelde. Terwijl hij in dienst van
deze zo beroemde vorftin was, bezogt hij Italien Spanjen,
Frankrijk, Engeland, Deneinarken , benevens alle de hoven van
Duitsland, ten einde om alle Potentaten en doorlugtige perfonen voor haar nit te fchilderen , die zij dan hare beeldtenis
nit zugt om bekend te willen wezen, door onzen BECK gzfchilderd, deedt aanbieden; waar op JoosT VAN VONDEL niet
onaartig dit zesregelig vers heeft gedigt:
De
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De liefde tot de Konst luikt op met groter hope
—Van eer en prijs, nu BECKS de Voriten van Europe,
Uit last der Koningin, door zijne konst herteelt,
En hun CHRISTYN vereert, iu haar onfterflijk beet.
Zoo wordt GUSTAVUS bloed van Hof tot Hof geboren.
Wie klaagt dan aan dees verf cn wisfel worth valorem
Dit bedrijf van CHRISTINA leide aan onzen BECK gene wind.;
eljers, maar gaf hem veel voordeel; want zijne vrienden ftrek.
ken ten getuige, dat hij door deze gelegenheid negen gouden
ketenen en medailjen van Koningen en Vorilen ten gefchenke
bekwam. Hij was zest men , zo ongemeen vaardig in het
febilderen, dat de Koning van Engeland op zekere tijd tot hem,
zeide : „ BECK , ik geioof dot gij te paard zittende zoud kunneiz
,, fchilderen." In den jare 1653 te Romeo wierdt hem,
door de Bentvogels aldaar, veel eer bewezen, en zij gaven
hem de bentnaam van Guide Scepter , Itaancle onder zin diploma meer dan 6o namen getekend, die ook op het finulmaal ,
ten kosten van den nieuwen Bentvogel, zijnen lof in verfen
verkondigden.
De verbindtenis Naar in hij met CHRISTINA ftondt, eindelijk
inoede wordende en naar vrijheid hakende, nam hij voor in
de tijd dat zij een fpeelreis naar Frankrijk zoude doen , out
enigen tijd te Parijs te vertoeven, zijne Hollandfe vrienden te
gaan opzoeken. Hij verzogt haar hier toe om verlof, dat zij
hem bezwaarlijk inwilligde, doordien zij het vermoeden bath:
opgevat, dat hij zoge heen te gaan om nimmer weder te keren; gelijk ook gebeurt is, want hij overleed in 's Hage op
den 20 december 1656 , niet zonder vermoeden van door
zijn.
vergif van kant geholpen
Men verhaalt van dezen Schilder, dat hij in Duitsland reizende , door een onvoorziene ziekte werdt aangevallen, en
daar door in zulk een verregaande flauwte verviel (tat hij zig
ten enemalen gevoelloos bevondt, geen het minfte token van
leven gaf, en men hem volftrekt voor flood hieldt; naar geroolite, wezdt hij bier op uitgekleed , en uitgeitrekt op zijn
N2
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lediltnt gelegd; zittende zijn beide knegts in het zelvde 'der;
trek die bezig waren , om met een bottel wijn de droeFhehl
te ianigen, die BECK'S dood bij hun hadt verwekt. Onder
het famenkouten en drinken, zegt een van deze knapen, denkelijk higtig en kortswijlig van aart, dat wij 't onzen Heer ook
een toebragten, hij heeft het in zijn leven zo gaarne gelust,
en met een ftaat hij op, en duwt DAVID den roemer met
lern aan de lippen ; naar alle waarfchijnlijkheid, werkte de
retik van het geestriA vogt zodanig op zijne zenuwen, dat hij
min of meer bekiivam, den mond opende, en een weinig van
don wijn influrpte ; de knegt zonder - vervaard te worden, zeide
hier op tegens zijnen makker , eij kijk JAN, ons Heer lust nog
wijn na zijn dood, en met een zette hij hem het glas anderrnaal aan- den mond, waar uit hij een frisfe teug nam, van
dat ogenblik of aan herftelde, en nog jaren na dien tijd geleefct
Befchri iv. der fl-ad Delft, in folio. 1729. bl. 783,
heeft.
Schauwb. der 'Schilder$. IL D. bl. 83--87.
HOUBRAKEN
784.
BEEK (GEERTRtJYD HENDRIKS vAN), ene weduwe,
wonende te Utrecht op 't zand, oud 72 jaren, zekerlijk zo bij
bare buren als bij atideren, onder de dwaze verdenking van
toverij liggende, befloot naar Oudewater te reizen, ten einde
zig aldaar op de ftads wage te doen wegen, en aldus door een
verkregen getuigfchrift, zig van de blaam haar aangewreven
te kunnen zuiveren. ZIj deeds zulks, wierdt volgens gewoon
ftads gebruik, in haar hembd, enkel met een falij of fluijer
bedekt, gewogen, en ingevolge certificaat van Schepenen dier
itad, in dato 20 maart 171'1, bevonden , dat haar gewigte met
de natuurlijke proportie van haar lighaam wet was overeenkomende , en zij gevolgelijk geene toveres was. Wij brengen
dit geval niet alleen bij , om te doen zien, in hoe verre het
geloof aan fpoken en hekfen, nog in den aanvang van zulk
een verligte eeuwe als deze, onder het gemeen plaats vomit),
maar teffens ook om onze verwondering te kennen te geveo,
hoe 't mooglijk is, dat de regering van ene Nederlandfe clad,
aan het bijgeloof zodanig voedzel heeft kunnen verfchaffen,
met
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mitt het gemeen in den waan te houden., dat door-middel van
-de waag, koste bellist warden, of iemand aan zulk een herfenfchimmige misdaad fchuldig ware dan niet. Na het jaar
1729 weten wij niet dat deze vreemde proef weder is s te weir
.gefteld, als toen is die nog uitgeoeffend aan KLAAS ARIX1,616
VAN DEN DooL, en NEELTJE KEERSBERGEN, man en vrouvi,
woonagtig op den Dool onder Meerkerk. - G. R. v4it
i6o, 161.
EnscHoir , Beichtiv. van Oudewater,
BEEK (JOHANNES VAN) , meestal bekend onder den tiaarti
van Beka, was een Edelman, gerproten uit bet geflagt der
STOUTENBURGEN, Ivelke uit Amersfoort afkomftig waren. tEKA
is Kanunnik geweest te Utrecht, en heeft zo als bekend is,
tefchreven : Chronicon Episcoporum UltrajeUenfium et Comituin
Hollandice, ad JOANNEM A13 ARKEL Episcopum, et GuILIELAng
Hollandix Comitein. Deze zijn arbeid was door hem opgedraaan Bisfchop JAN VAN ARKEL en aan WILLEM, Grave vah
Holland ; hebbende hij met de vervaardiging daar van, zig
gedurende
,tijd van zeven jaren bezig gehoucten , ingevdl
eigen detuigenis, in genYelde ,opdragi, aangevderdi
ge
Deze kronijk, is door
FURMERIUS, net het vervolg
SUFFR. PETRI en zijne bijgevoegde aantektningen, tie Amanekb.
in 1612 in 't Hat gegeven; dock naderhand door A1N. BurnJAUS ,. in CorporeHiflOrice Ultrale&ince veel verbeterd, in te43
in- folio, door den druk gemeen gemaakt. Ene tederdulee
Vertaling Van dit
op 4,7eie plaatzen vermeerderd en vet.volgd, kwam door de bezorging van enen ongetioenden in
irrn in 't licht , en is ingelijfd in de AnaleEta veteris
van den Hoogleraar ANT. MATTHIEUS , Torn. V. van den druk
in 8vo. en in Torn. III. van dien in 4to,
Voorts *ordt de lof van onzen VAN BEEK vermeld, in h dt
kverk van PHILIPPUS DE LEYDIS, de forte Principantis. Caju Lk s
daar hij fehrift : Quid laudis, qua memoria, quis honor Comitihs

Eollandic fuperesfet, ni i felix ccenobium St, ddalberti in Égmonda f3 monaffica vita pro tempore Worm faela deinde brevi
rompendio JOANNES JE BEKA Prceshiter vigiliisreternasiet? lisC
is
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is waar, dat dit getuigenis veel verdonkerd wordt, door het
gene GERH. GELDENHAIJER , in Prcefatione ad Go4nanicarum rerun
illuitratiotem , ten zijnen ganziene zegt : ,, -dat' hij namentlijk
„ als een onervaren timmerman , die zijn handwerk niet ver„ ftaat, de bouwitoffen die hij van elders gehaald heeft, niet
„ naar behoren weet te plaatzen; ” dan dit vernederend getuigenis vervalt ten dele , wanneer men in aanmerking neemt ,
ciat PETR. SCRIVERIUS ' in 'ziine gronijk der Hollandfe Graven ,
hem grotendeels gevolgd heeft. BEKA '8 kronijk loopt tot
aan het jaar 1393, en niet zo a' Is Vossius zegt, tot 1246
ook niet, zo als GOUDHOEVEN fchrijft,' tot 1245; want zij eindigd met den dood van FLOWS VAN WEVELINKHOVEN , en die
weet men dat in 1393 overleden is. — Vossius , de Hift.
Lat. c. LIX. p. 446. HENR. WHARTON. ad GULL. CAVE. Vol.
II. p. ii. FABRICII, Bibl. Lat. Med. Tom. IV. p. 153, 154.
J. F. FONT'S'S, Bib!. Belg. pag. 576. G. BURMANNI, Trajectum eruditum , p. 21--23. C. SAXI, Ononzast. titterar. Pars .II.
p. 366, 367.
BEEK (KORNELIS win), leefde in de XVde eeuw , en is
geweest Kantinnik en Prior, van het Klooster dill° Apostolo,rum genaamd, te Utrecht. Ilij heeft den roem nagelaten, een
man geweest te zijn van een gezond -oirdeei, fchrander veriuft en diepe g,eleerdheid. Zijne nagelatene werken zijn r

Chronicon fui Monasterii. 2. Orationenz contra Proprietario.'.
3. Tragatunz de vilitationibUs Monasterioruin. J. F. For.
PENS, Bib. Bag. pag. 194.
i.

BEEK (PIETER vAN), is itigter geweest in 1724 van een
liofje te Amfteldam , in de Schuijermakers-gang in de Angeliersftraat ; beilmande nit den woningen. De bewoonfters genieten , behalven vrije woning, ieder 31 manden turf, in 't jaar,
en vijf guldens om vlees te kopen. De beitiering van dit Hofje ftaat aan twee Regenten , nit de maagfchap van den ftig.

ter , die zig in 't begeven der plaatzen, aan Beene bijzondeie
gezindheid bepalen. •.......— WAG. , Befclirifv. WM Anti. VIII,
St. bi. 613, 614.
BEEK
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lijke taad in
BEEK (ROI3BERT VAN) , is geweest koning
en
heeft
gefchreven
: Vaticiniurn
Overijsfel,
de provintie van

?auni pro InviEtisf PHILIPP() Rege Anglia, Franck. , Neapolis ,
eirchidrice iitifirke &c. Swolke per Jo. RUREMONDANUM ) 1553. in
4to. ---- J. F.. RAVENS , Bibl. Belg. pag. 1074.
BEEKE (JOH. IAN DER) , Bmgemeester van Deventer,
trerdt benevens RABO HERMAN SCHEELE en BERNARD BEINIT/NCK,
flit de Edelen. Van 'Zalland en Twente , in het jaar 1655 ,. gedurende den tweefpalt die 'er toen ter tijd, tusfen de Staatsleden
van Overijsfel plaats vondt, wegens de verkiezing van een,
Drosfaard in Twente , door de regering van Deventer en de
Edelen die het met haar hielden , op enen geloofsbrief, die op
name der Staten geteliend- was, naar 's .page gezonden, om
ter vergaddring van Holland, te klagen, over de ongeregelde
verkiezing van ellen Stadhouder in den perfoon van den jongen
Prins VAN ORANJE , aan wien WILLEM FREDERIK VAN NASSAU,
Stadhouder van Friesland, als Luitenant was toegevoegd, wel.
Ice verkiezing onlangs tegen de privilegien en tegen een be•
fluit der Staten van den 19 feptember 1653 , ondernornen
was , welk befluit bepaalde, dat zulks niet dan met eenparig..
held van itemmen moat gefchieden. Voorts verzogten zij der
Staten bijiland, tegens de verdrukking voor welke zij vreesdem De Staten van Holland hen gehoord hebbende, waren
de Edelen , Dordrecht en Haarlem van begrip , dat men hen
behoorde bij te flaan , indien de Andere partij hen wilde noodzaken, tot het erkennen van den Stadhouder, hier voegden
zig nog zeven andere fleden bij. Nogthans, befloot de ver.
gadering alleenlijk de bevelen te vernieuwen, die zij te voren
aan 't krijgsvolk , ter barer betalinge itaande , hadt laten al..
gaan , van zig namentlijk niet te fteken in den twist, die tusfen de Staten van Overijsfel ontitaan was, en der ene null
der andere partije de hand te bieden. In meij, kwam 'er ene
bezending van de andere partij, die zig ook de Staten van.
Overijsfel noemden, aan de Staten van Holland. De gemagtig•
den waren ADRIAAN jURRIAAN VAN HAARSOLTE, tot den Olde
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1,ove , RUDOLF VAN LANGEN, Burgemeester van Kampen , en
van Zwolle. Zij vertoonden

HE1VRIX WOLFSEN Burgemeester

den Staten breedvoeriglijk: „ dat de Edelen en de drie fteden,
„ Deventar, Kampen en Zwolle, de opperfte magt van Overij.ljel
,, uitmaakten ; dat 'er tegenwoordig 69 Edelen waren , die zit,, ting hadden ten landdage, alwaar alles , uitgcnomen zaken
,, van belastinge , met meerderheid van flemmen befloten werdt;
dat deze meerderheid werdt uitgemaakt, door een' Edelman
„ gevoegd, bij de .drie fteden; of door 24 Edelen , gevoegd
„ bij twee.fteden; of door 47 Edelem, gevoegd bij ene en„ kele flad; dat 'er tegenwoordig imam 7 of 18 Edelen , ne„ vens, de ftad Deventer waren, die zig kanteden, tegen bet
,, Drosfaardfchap van den Here VAN HAARSOLTE dat bier uit
„ de fcheuring vaR. den landdag en velerlei opfchuddingen en
„ ,verwarringen gevolgd waren, om welken weg te nemen,
„ en , de enigheid te herftellen, zij geenen beteren raad gewer
„ ten baciden, dan den Prins VAN ORANJE , tot Stadhouder,
„ en WILLEM FREDRIK Vorst van ,Nasfau, tot deszelvs Lui„ tenant te verkiezen. Dat de laatstgemelije Prins hun den
„ weg tot bemiddeling aangeraden hadt, om de gefchillen bij
„ te leggen ; doch dat die van Deventer zig hies tegen, en . te„ gen de aanftelling van enen Stadhouder hadden gekant.
„ Dat zij dit alles, den Staten van Holland wel hadden willen
„ vertonen, tot hunne eigene verdediging , en nu, ten beflui„ te verzogten , dat hunne Ed. Gr. Mog, hun het regt wilden
„ doen, van te verklaren , dat zij , en niet de ftad Deventer-,
„ en de weinige Edelen, die zig bij dezelve gevoegd hadden,
's lands opperfte magt vertoonden, ter tijd toe, dat de v,er„ deelde leden alien wedorom verenigd zouden zijn ; en dat
„ zij hen wilden helpen herftellen in het regtsgebied over
„ Twente , welk die van Deventer zig aangematigd hadden,
„ vel gevende, dat men daar niet HAARSOLtE maar SEVER„ VOORDE, als Drosfaard erkennen zou.” Zij voegden, 'er
bij : ,, dat dit zou kunnen gefchieden , door ter Generaliteit
„ te bewerken , het intrekken van' den last, aan 't krijgsvolk
noch de ellQ noch de andcve
„ van den Staat gegeven,
,, Pal°
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partij te helpen." De Staten 't vertoog van die van Zwolle,
;welken zig middelerwij1, ook bij de Staten van Zeeland ver.
voegd Madden, overwogen hebbende, verftonden daar na, dat
anen den twist in der ininne rnoest zoeken bij te leggen ; wanneer de zaken eerst.lerfteld waren in den flaat, waar in zij
geweest waren, voor het, ontitaan der fcheuringe; oirdeelden
zij, dat, ten minften in 't flak der aanftellinge van enen Stadhouder, geene overifemming vallen kon. Men gal van dit beiluit kennis ter Generaliteit, doch de algemene Staten oirdeelden in feptember , dat men , zonder zulk ene herftelling te
vorderen, gemagtigden aftcm-den, kon , om de gefchillen te beiniddelen; maar de afgevaardigcen van Holland , wel bevroedende, dat zulke . gemagtigden, fait en door de. algemene Staten gekoren wordende , niet zouden kunnen nalaten , de verkiezing des Stadhouders te bevestigen , kanteden zig flier tegen ; ook verklaarden die van Deventer , dat zij zulk ene be.
zending niet zouden ontvangen, noch in onderhandeling treden , met iemand , die van wegen de algemene Staten afgezonden werdt. De tweedragt bleef derhalve, voortduren ; terw1.11 men het ondertusfen onder de hand zo verre wist te thengen , dat de algemene Staten , in den aanvang des jaars 1656,
die van Overijsfel bewogen, gemagtigden naar 's Hage te zen.den, met welken zij of hunne afgevaardigden zouden kunnen
handelen. Beide die van Zwolle en van Deventer kwamen Wen
overeen, om, tot beflisfing der gefchillen, te benoemen Prins
WILLEM VAN NASSAU en den Raadpenfionar is DE WITT , die
cerlang eens werden „ dat de voorgev,-ende verkiezing van
„ enen Stadhouder, zo wel ten opzigte van den prinfe VAN
„ ORAN JE als ten opzigte van den worst VAN NASSAU, Z0q.
„ gehouden worden -voor vernietigd; dat IIA ARSOLTE ook af„ ftand zou doen van het Drostarnbt van Tweiite , waar toe
„ hem hieldt te zijn aangefleld, en dat dit ambt , bij voor,, raad, zou gelaten worden can den Here VAN BEVERVOOR„ DE , ” die 't na 't overlijden van den jongften Drosfaard
reeds als Verwalter bekleed hadt. De vorst VAN NASSAU bath
affian,1
te voren reeds verklaard , dat bij om vredes
w '1N5
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tviIde doen van de aan help opgedragene waardigheid. De
beide partijen aangenomen hebbende, verflag te doen van dee vonden de leden van welke zij gemagtigd waren; met name die van Zwolle, ongezind, om zig aan dezelve
te onderwerpen. De fcheuring fleepte middelerwijl , velerlei
nadelige gevolgen met zig. nasfilt zelv' werdt, door die van
Zwolle in meij of junij des volgenden jaars 160 belegerd, en
fchreef aan ifinfleldam om Doth toen het vuur van
twedragt 'op 't Vinnigst aan'T branden was , werden het beide
de partijen moede. Zij kwamen eindelijk overeen , om de
gerchillen völftrektelijk, te verblijven aan de uitfpraak der
Staten van Holland, die KoRmus DE GRAAF, Heer van Zuidpolsbroek , en den Raadpenfioriaris DE WITT , benoemden , om
uit hunnen naain , de zaak of te doen; dozen arbeidden 'er
enige dagen met zo veer vlijt aan , dat zij eerlang, op den
8flen augustus, ene wijdlugtige uitfpraak deden , die niet alleen de beflisfing der gefchillen inhieldt, maar zelvs gehele
fchikkingen op het beleid der regeringe , in de vergaderinge
der Staten van 't gewest, en-in de mindere kollegien en ambtem De voornaamfte pun= kwamen hier op
„ dat de
„ aanftelling Van TUTGER VAN HAARSOLTE tot Drost van Tivente , zou gerekend vfrorden , als niet gefchied; ook de aan.
ftelling van den Prinfe WILLEitl VAN NASSAU , tot Luitenant
,, Stadhouder ; dat het geichil over de verkiezing van den Prin.,,, fe VAN ORANJE, zou gelaten worden in zijne waarde en onwaarde, en aan het oirdeel der genen, die in de regeringe
„ zouden zijn, wanneer zijne Hoogheid bekwame jaren be„ reikt zou hebben , orn de waardigheid van Stadhouder te
„ bekieden. Dat die van Deventer vrijheid zouden hebben
om de tegenwoordig openftaande ambten, binnen den tijd
van agt dagen, te verdelen in twee gelijke delen, en dat de
andere partij de keuze hebben zou van een deter delen,
,, ten einde aan de ambten, in het zelve gebragt, te bege), yen voor de vereniging der twee partijen; doch indien zij
,, hier toe niet kon verftaan , zouden ant de ambten , vijf
jaren lang, onbegeven blijven, en het Drostambt van Twen-

tif

I3EEKMAN. (1Z1-1.AK)
4,

20 -r?.

te, midde1erwij1 bediend worden, door den Heer VAN BzVERVOORDE. Dat Hasfelt en Ste enwijk , voortaan op z&en.

,„ van vrede en oorlog, verandering van landregten , vcrkie:„ zing van Stadhouderen en opftellinge van nieuwe lasten,
„ ten Landdage befchreven zouden worden, en hell=
plegen. Dat 'er een algemene vergiffenis van al 't voorge„ vallene zou afgekondigd worden, waar van egter de ma.„ kers van fchimpfchriften zouden uitgefloten zijn.” De ge.
inagtigden van beide partijen onderwierpen zig aan deze uit.
fpraak , omhelsdcm elkanderen vriendelijk, ten teken van volkomen' verzoening, bedankten DE GRAAF en DE WITT, en
werden door de Gecommitteerde Raden , uit name der Staten van Holland, op de Doele ter maaltijd onthaald; waar
rid: , de rust-in Overijsfel , eindelijk voor enen tijd herfteld
werdt. THURLOéS , Papers. Vol. III. p. "5. Vol. IV.
p. 60, 61. :460.470. 490. 514. 516. Vol. VI. p. 333. 336.
459 . WICQUEFORT Hifloire des Provinces wiles , Livr. I.K.
p. 495. Livr. X. p. 547 , 543. WITT, Bri even. I. D.
bl. 258. III. D. bl. 33. 47. 178. 397. 404. 408. 412--415.
DE WITT, Refolutien van Confideratie. bl. 241. L. VAN AIT2EMA Zaken van Staat en Oorlog. IV. D. M.168-478. 180-195.
WAG., Vad. _mg. XII. D. bl. 406-412.
BEEKMAN (IZAAK), geboren omtrent het jaar 1570, na
alle waarfchijnlijkheid in den omtrek van Dordrecht, leide zig
ijverig toe op het beoeffenen der mathematife wetenfchappen,
zo dat hij daar in grotelijks uitgemunt heeft, in zo verse dat
de reizende vreemdelingen hem onder het getal van die yesmaarde mannen Iekenden , bij Wien zij een bezoek moesten
afleggen; maar doordien deze wetenfchap zeldzaam een ruim
beflaan aan derzelver beoeffenaars verfchaft, nam hij de Rectorsplaats der latijnfe fcholen aan, die hem door c'e regering
van Dordrecht op den 2 junij 16e7 wierdt aangeboden , waar
bij naderhand gevoegd wierdt, de waardigheid van Hocgleraar
in de redeneerkunde. Dezen post nam hij met alle vlijt waar,
zijne hoofdliefhebberij, de mathematife wetcriftharpen tefrens
niet
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tiet verwlarlozende, tot op zijn dood toe, wclke vocrvial
den 20 meij 1637. Hij is gehuwd geweest , en heeft ene dog.
ter nagelaten , getrouwd met de Heer A. VANThEit, PERRI?
Burgemeester te Vlisfingen. Twee ziiner broeders mede liefhebbers der wetenfchappen zijn Re6toren te IZotteidam en
Visfingen geweest.
BEEKMAN WRS een der warmfte vrienden van CARTESIU9,,
Met wieri hij door een zonderling toeval in kennis geraakta.
CARTESIVS namelijk was in Hollandfen krijgsdienst, zig te
Breda in guarnifoen bevindende zag hij op zekeren morgen
wandelende, dat de voorbijgangers hnime aandagt vestigderi
op een mathernatisch voorftel , 't welk in het nederduits op
den hoek van ene ilraat aangeplakt was , hij deze taal nick
veritaande , verzogt aan BEEKMAN een der omfianders , dien
hij egter niet kende, om het hem in 't latijn of frans te willen uitleggen; deze verwonderd over die vraag, beloofde den
iongen krijgsman aan zijn verzoek te zullen voldoen , onder
.voorwaarde, dat hij hem de oplos.Ting van het vraagftuk zoutie brengen; CARTESHIS beloofde -zulks, en hieldt woord; ter
zelver tijd redeneerde hij met zo veel grand en juist oirdeet
.Over verfcheidene wetenfchappen, dat de geoeffende Mathematicus 'er over veriteld (fond, en belijden moest, dat de
officier hem zaken leerde die hij niet wist ; van dit ogenblik- af aan floten zij ook ene weerkerige vriendfchap, die 17
jaren heeft Rand gehouden, namentlijk tot op den dood van.
BEEKMAN'; ook onderhielden zij ene onafgebrokene briefwisfeling. Het-was op aanhouden van dezen vriend, dat CARTEms reeds in 1618 zijn Compendium Mulice vervaardigde, dat
eerst 3o jaren daar na is in 't licht gekomen. BEEKMAN wilde
'er zig in de afwezigheid van den fchrijver de eer van toeeigenen ; doch in 't vervolg beleed hij dat het 't werk van
dien beroemden wijsgeer was, maar teffens gaf hij voor,, 'er
a t beitier over gehadt te hebben ; hoe 't ook snag zijn, dit
voorval veroirzaakte in den beginne enige verkoeling in hunne
vriendfchap, doch die vuurde wel dra weder aan , en heeft
gezegd is, tot het einde van j3g1KmAINT's leven (land

BEEKMAN. (MARTINUS) BEELDEMAKER. 2os
gehouden. Deez' geleerde man , heeft in druk nagelaten:

Mathematico-Phyficarum Meditationtim Centuria. TrajcEti ad .Rhe121iM, 1644. in 4to. BAILLET , Vie de DESCARTES , en divers endroits du Torn. I. & Torn. II. pag. 547. PAQUOT , Me-9noirey litter. Tom. XVII. p. 401-,403. M. BALM , Befchr.
van Dordrecht, bi. 674. 677.
BEJKMAN (MARTINUS) Drosfaard en Dijkgraav van
de Baronnie van Asperen, heeft in het jaar 1745, onder onze
yaderlancife Historiefehrijvers, ene plaats verworven, door het
in 't licht geven , van zijne G.23elcilzOine ban be stab en Zafronnije ban 2E§peren; waar in befehreven wordt derzelvev
oudheid, gebouwen , hoge en lage regering enz. De Drosfaard heeft zijne . berchrijving in XXII hoofdftukken afgedeeld ,
behelzende alles wat tot ene volle,lige plaats-befchrijving ve;.eist wordt; het is te Utrecht in gemelden jare in 8vo. ge.
drukt, en met enige fraije konstprcntcn verfiert.
BEELDEMAKER (FRANS) , Konstichilder, een noon van.
geboren in 's Gravenhage in het jaar 1669,
on leerde de beginzelen der fchilderkonst bij zijnen vader,
maar tot rijpere jaren gekomen kwam zijn lust n i et
overeen , met zijn vaders konstvcrkiezing, in het fchilderen
van jagten, dieren en andere voorwcrpen meer van lien aart,
maar zijne neiging helde over tot verhevener onderwerpen;
om dan aan zijne gencigtheid te voldocn, werdt hij beheld bij
den beroemden Historiefchilder WILLEM DOEDYNS bij Wien
hij bet oeffenen van zijn' konst met vlijt voortzette; ter CO
toe, dat hij zig bekwaam oirdcelde en belust werdt om Romeo
dat vermaard Palladium der fchilderkonst, te gaan bezoeken;
bier enigen tijd geweest zijnde, geraakte hij wel dra in ken.,
pis met de Bentbroeders , die hem om zijn nors en grijnzend
huineur,, den toenaam van flap g,aven; BEELDEMAKER wierdt
bier hooggaande knorrig over en freckle den beest, dan de op
zijne kosten fmullende broeders beduiden hem ras met gevoelige ' reden, dat fchoon hij traktant was, hij niets te zeggeri
hadt en vooral zoet moat zijn; hot manneke niet anders
ten-
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nixie, bedaarde, en moest zig den bentnaam van Aap later
welgevallen; verders brags men den overigen tijd van de bijeenkomst , die tamelijk werdt uitgerekt, in flempen, drinkers
en gullp vrolijkheid, door. Dit voorval egter kropte hem geweldig, en hij bleef ook niet Lang daar na te Romen , maar
kwam fpoedig naar Holland te rug, en zette zig met 'er woon
op zijne gcbporteplaats neder, daar hij in den beginne veel
te doen hadt, met het fchilderen van zolder-, deur- en fchoorfteenflukken ; inzonderheid in de tusfentijd , dat MATTHEUS
TERIVESTEN naar Romen was, doordien men daar op dat pas
weinig keur hadt, .vermits de oude Meesters meest dood waxen; maar toen TERWESTEN van zijne driefarige reize te rug
was gekomen, hadt hij weinig meer te doen , alzo deze hem
verreweg in bekwaamheid overtrof. FRANS was ook lid der
Hosagfe broederfchap , maar hij gedroeg zig zo nors en grillig,
ten aanzien van zijne medebroeders, , dat men ras begreep,
dat hij te refit in Romen met den bentnaam van Aap gedoopt
was, In 1717 ging hij buiten Rotterdam wonen ter plaatze
daar zijne vrouw geboren was, en ftierf aldaar in een hogen
ouderdom. – J. C. WEYERMAN, Leven der Schilders , IV.
D. bl. 61. J. v. GooL , Nieuwe Schouwburg',.. c. I. D. bl.
28 9-292 .
BEELDEMAKER (JOHANNES), Konstrchilder, de vader
van FRANS, is in het jaar 163o in 's Rage geboren. Dezes kon•
flenaars voorname liefhebberij beflond, in het fchilderen van
harten- en zwijne-jagten , en al wat tot deze vorftelijke tijdkorting behoort, ook hazen, konijnen , honden ; en medo
de vereiste menfelljke beelden, als heren , vrouwen , jagers,
jongens en boeren ; en doorgaans floffeerde hij de voorgronden
van zijn flukken , met klisfen , planten , distels , inlandfe kruiden', en meer andere dingen van dien aart. ook fchilderde
hi.) fomtijds wel e'en flapend boerinnetie , verzelt van melkkoeijen , fchapen, lammeren , huppelende bokken en geiten ,
die bij haar ontwaken de melkemmers door de jagers honden
uitgeflurpt vondt. Daar is nog een ituk van hem voor handen , dat zeer fchooa en welgefchilderd, is, verbeeldende een
t1
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.flapende Nijmf, opgewagt bij een veldfloet van huppelendebokken en geicen; het is gejaartekend 1652. JAN BEELDEMAXER hadt in zijn tijd veel leerlingen en ook vele, kinderen1;
hij moet in eon zeer hogen ouderdom geilorven zijn, want hij
leefde nog in 1710. J. C. WEYERMAN , Leven der &hitders , IV. D. bl. 407, 408. J. v. Goot , Nieuwe Sclioylvburg,
D. bl. 63, 64.
BEELS (LEONARD) , Predikant te Arilleldam , is geboren
glen 13 feptember 1674, wierdt in 1708 beroepen te Breukelen, alwaar hij het Euangelie tot in 17 22 heeft verkondigd,
wanneer naar Anfieldain is verplaatst, daar hij op den 5 november 1756 in den ouderdom van 82 jaren en omtrent twee
maanden is overledcn. Zijn Eerwaarde heeft zeer vele Aner
lettervrugten door den druk gemeen gemaakt; waar van de
voornaamiten zijn : 1. Zoet-/ Zcbc- cii (Croo§titoffrti/ 1747.
Wnifi. in 4to. 2. Zijbelocfrciiingeti. 1744. wmg, go. 3. '0 Meal
ftben niterfitn. 1743. %tuft 4t0. 4. oboistc: ronte en graffe.
1730. an*. 8b0.' Becky ., I 7 31. a. bl. 490. 1756. b.
bl. 654. ABCOUDE, Kaanwegister, druk van r 7 72. bl. 37 , 38.
f. 768.
9101 Oict. (Eurev4/ III. ZO. f. 6c4. en XL
BEELS (MARTEN ADRIAAN), een won van LEONARD,
was Burgemeester te ifinfleldam in 1787; een tijdvak, waar
in de gemoederen in ons gemenebest zodanig aan 't gesten
waren en in denkbeelden vei fchilden , dat men aan de ene
zijde het toen plaats vindend beffier voor goedkeurende, van
geene verandering nosh verbetering der in zwang gaande misbruiken en gebreken, die voorzeker vele waren, wilde horen, en zig met hand en tand daar tegen kantte; terwijI de
;ndere partij die der vrijheid namelijk , geene middelen to
moeijelijk vond of die hun tegen waren le overwinnen, en
bet zo nodig herftel in 's lands en iledelijk, bellier met kragt
door te zetten, en ware 't mooglijk uit te werken. Burgemeester BEELS behoorde tot de eerstgenoemde partij, en been wonder dare ook, dat hij zig den haat van dat gedeelte des yolks op
den hats hadt geladen, die voor de vrijheid ijverden , en herftel
van hare bezwaren vorderden. De eerfte uitwerkingen van
de-
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dezen haat en afkeer tegens hem, ondervondt hij, ton hij
nevens agt zijner Mecleraden., den zr april 1787, op aandrang
der Burgerij als lid van de Vroedfchap' wierdt Afgezet; het
twede was noodlottiger,, want op den 2 4 meij van, dat zelvde
jaar,, fleurde ene hollende bende nicest nit het fIlmfte gefpuis
beftaande, naar zijn hues, en pl underde het zelve deerlijk ult.
De Burgemeester door het voeteuvel aan huffs en kamer gobonden, hadt nauwelijks tijd, om het naderend geweld, vernemende, zig op enen foci door zijne knegts naar het agterhuis,
en voorts in den ital te laten dragen. Een iijner zonen en dog.
ters , bezig met enige papieren van aangelegenheid te bergen,
werden daar in door het aanvangen der plundei inge geftoord
21) weken , en .een der dogteren bragt, in een hoekje van den
thin verfcholen, een akeligen nagt door. Bij bet opdagen der
gewapende Burgerije , verdween de fchendzieke bende, oin
Karen moedwil aan nog twee andere huizen te gaan koelen.
De aanleidende oirzaak , tot deze en meer geijkfoortige fchendaden was zegt men, het ter tekening leggen van een request,
behelzende hoofdzaaklijk een verzoek : ,, om de herftelling
„ van den Stadhouder in alle waardigheden en voo:regten;
„ de afzetting der onlangs nieuw aangeftelde Raden en Kolio„ nellen ; de herftelling der afgezetten; de handhaving van de
,, Burgers, in- en opgezetenen bij derzelver voorregten; . het
„ weren der inbreuken omtrent dit alles gefchied ; de beteu„ geling van de losbandigheid der drukpersfe; de vernietiging
,, van alle vrijcorpfen en genootfchappen van wapenhandel;
„ voorziening tegen het oproepen der fchutterijen , buiten
,, kennis en overleg der wethouderen ; en eindelijk, het be„ letten van geldverzamelingen, ter betaling van vreemde en
,, ongeregelde troepes.” Ook verzekert men , dat deze eer.
loze feiten nimmer zouden gebeurd zijn , indien de toenmalige Hoofdofficier,, de aanvangelijke ftorenisfen tegengegaan
en geweerd hadt. Hoe het 'er ook mede gelegen mag geweest
zijn , verre was 't zelve van voorfpraak of verdediging te vinden, ware Patriotten beklaagden zig over dit bedrijf , waar
door men poogde ene zaak , die oneindig betere rniddeien ter
ver.,
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rerdediging hadt, en te werk ftelde, met onbehoorNk en al.
•oos laakbaar geweld te bevorderen. Later kwam een corn.
misfie uit den Burgerkrijgsraad, den Burgemeester ten zijnen
buize aaniwndigen . : dat aangezien zij zig verzekerd hielden
„ dat de Bargemeesterlijke waardigheid, in de toenniaals plaats
„ vindende tijdsomftandigheden, niet zonder het uiterfte ge• vaar kon worden gelaten in de handen van de zodanigen,
„ die, door het volhouden van een door de Burgerij zo zeer
„ afgekeurd fijstema, alle aanfpraak op het vertrouwen der
„ Burgerij verloren hadden, en het teffens zeer te dugten
^ was, dat wanneer, hij benevens Mr. GERRIT WILLEM DEniet van de Burgemeeserlijke waardigheid wierde
/9 DEL ,
ontzet,
nit it hun aanblijven in die qualiteit de uiteifte
.7/
wanorde
en confufie z-)vee moeten geboren worden, inzonJ,
„ derheid dan, wanneer zijlieden, ten enigen ti3d, het zij
„ door ere meerderheid van itemmen in Burgemeesters kamer, het zij door het bekomen van het prefidium aldaar,
2/
in de gelegenheid mogten geft-eld worden, om met meerder
„ fucces hunne verkeerde fentimenten door te drijven, en te.
gen den wil der Burgerij verdere demarches te ondernemen,
IP
• terwijl daar uit ook niet waders dan de akeligfre gevolgen;
zo voor hun zelven, als voor de Burgerij te verwagten zou.
P/
„ den zijn. Ingevolge hier van, zo verklaarde de commisfie,
zo voor zig, als in naam van hunne committenten en qua„ lificanten, te inftei en , dat de twee voornoemde Heren , als
„ hebbende het vertrouwen der brave Burgerij verloren, zig
van nu voortaan zouden hebben te befchouwen, als ontflagen van hunne posters als Burgemeesters der Clad AmfielPP
&c." Men wil dat BEELS de tot hem Afgevaardigden
P9 darn
zou te gemoet gevoerd hebben, dat hij de Heren geen ftoelen
kon aanbieden, om dat de plundering hem bijna geene hadt
overgelaten. Toen de zaken door de invafie der Pruisfife
krijgsbenden , een anderen keer hadden genomen , wierdt
BEELS als Burgemeester herifeld en aanvaarde op nieuw dezen
luiterrijken post; doch waar op hij niet lang daar na is over236.
leden.
Vaci. Hifi. XL'. D. bl. 93. 117.
BE?;i1.
0
IL D E E L.
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BEET (AART pE),, Konstfchilder, een 4ntwerpenaar Van
gelappite, tekende veel voor Olasfehilders, en bads een kloeke mianiqr van fchilderen; 114 wierdt in 1529 in 't Schildersglide van zijne geboorteftad aangenomen. ---- K. v. Morn
.4ven der Schilders I., D. h_l. 42,
(BOUDEWYN DE) , geboren to Gent, oinhelsde
den geestelijken itaat, en wierdt Pastoor der Hoofdkerk van
die itad. In r651, was hij Kanunnik van het zelvde Kapittel;
en ooJ Biegtvader van verfcheidene Nonnen-kloosters. Hij
Itierf te Gent den 22 januarij 1633 , na in 't licht te hebben
fie:
lieges ban ben V. Daber —UGUSTINUS
A
gegeven : Vets
gbeinn boo? be Slonnehen0 ae. in 12 0. %nth,. 165 r. J. F. FOPPENS Bibl. Bag. p. PAQUQT Mein. litter. Tom.
VIII. p. 35, 36.
BEER. (JAN DE), is geboren te Diest omtrent het jaar
1360; na zijne letteroeffeningen volvoerd te hebben , wierdt
bij Meester der vrije konftert, en Retor van St. Servaas te
Mastricht , vervolgens bekleedde hij dien zelvden post in het
Eollegie van St. Salpin to Diest. JAN DE BEER, hadt zo veel
overgegaard , om gemakkelijk te kunnen leven toen hij eensklaps het befluit tam, de wereld to verzaken, en to Corfendonk het monnikskleed aan to trekken, in welk klooster bij de;
bedienin van Onderprior waapam, tot aan zijn dood toe,
welke voorviel den 23 julij 1422. Hij heeft gefchreven: Brevis fun= circa Rhetoric= beginnende met deze woorden

Rhetorica asfecutura Dialedicce est. - SANDERI Chorogr. Sacra
____Brabantice , ult. edit. Tom. I. p. 297. II. 114. VAL. ANDR.
Bibl. Belg. pag. 456. J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. pag. 577. PkOm. XVI. p. 338 , 339.
Qum. , ]kkm. litter. Tam.
BEER (JOOST DE) , was een Konstfchilder , die in de
eeuw te Utrecht woonde, en die fchoon geen overvliegr in de konst zijnde, egter vele leerlingen hadt; hij zelve
was een discipel van FRANS FLORIS. K. v. MANDER,
XVIde

Leven der Schilder s, II. D. bi. 193.

BEERENDRECHT . BEERINGS. BEERWOUD. BEGA.
BEERENDRECHT (JAN 'VAN) was in 't jaar '568 13chout
te Leijden, een braaf man , want toen de bloeddoritige ALVA
den toeleg bath gefineed, onl de a roomfen, 's nagts voor
asfen-woensdag, aan vele oorden tevens, te verrasfen, waar
toe velf,hidene gemagtigden waren afgezonden , waarfchouw.
de hij een rnenigte dier ongelukkigen tegens deze lagen, waar
WAGEN., Vad.
door velen 't gevaar ontkwamen.
VI D. bi. 265.
BEERINGS (GREGORIUS), Konstrchilder, is geboren to,
Mechelen ; hadt in zijn jeugd Italien bezogt, en fchilderde zeer
aartig en bevallig , in waterveif, ruinen en antieke gebou.
wen. Gedurende zijn verblijf te Rome , zijn geld hebbende
doorgebragt; felilderde hij , om fpoedig weder aan ander te
geraken , op een ftuk d iek , den Zondvloed , waar in niets clan
een regenagtige lugt, veel water en de dobberende Ark zonder
bijvoeging van enige beelden gezien werden. Gevraagd zijn.
de , wat die verbeelding beduiden wilde ? antwoordde hij:
den Zondvloed; en op de twede vraag, waar dan de menfchen
waren? hervattede hij : zij zen alle verdronken of in de Ark,
en als 't water afgelopen is, Zal men ze zieiz. Van dat tafereei
begeerde ieder een kopij te hebben, en vermits die vaardig
van de hand vlogen, geraakte BEERINGS zijn buidel welhaast
weder Vol geld. HU overleed te Mechelen in is 7o. E. v. MANDER Leven der Schilders , I. D. bl. 16r.
BEERWOUD, voerde in 1584 als Overfte het bevel in
Bergenopzoom; het was een fclaurk , want hij fineedde den vera
radelijken aanflag, om deze vesting waar van aan hem . de verdediging was toevertrouwd, in handen van den Spaanfen bevelhebber PARMA te leveren; doch zijn heilloos voornemen,
tijdig ontdekt zijnde, vlugtte hij op de aannadering van den
Grave VAN HOIIENLO tot den viand, en ontweek daar door
zijne welverdienCth firaf. WAGEN., Vad. Hifi. VIII. D.
/W. 21.
BEGA (KORNELIS), een Konstfchilder, geboren te Haat.
4em, was de eerfte en beste leerling die OSTADA in de konst
O zop,
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opgekweekt heeft; zijne moeder was MARIA KORNELISZE, dog.
ter van den vermaarden KORNELIS KORNELISZE VAN HAARLEM,
die fraaij tekencie en fchildcrde, en zijn vader een houten
beelaillijCier, PIETER JAME BEGYN genaamd. KORNELIS werdt
t en groat meester in 't fchilderen van boere-gezelfchapjes,
maar teffens een losfe knaap, zo dat zijn vader hem niet langer voor zijn kind wilde erkennen, waarom hij ook niet meer
der naam van BEGYN wilde voeren, maar iTeranderde dien in
Hij i niet getrouwd geweest, maar was fmoorlijk ver.
op een jonge juffer, die door de pestziekte wierdt aangetast, en die hij niet in haaekommerlijken tociland willende
verlaten, nagt en dag oppas;e; waar door hij ook zelve van
(lie vernielende kwaal wierdt aangetast, welke hem kart na
zijn inff,eisje, op den 27 Augustus 1664 in 't graf ileepte. Zijn
IpenUlkonst gefcha onder de bests foort van d:en aart,
proukt ip de geachtite kabjnetten van Nederland. 0,,k heeft
Ili.) ten past werkje van zijne hand uitgegever, nit 24 plaatles beilaande, slat overheerlijk is. - J. C. WEYERMAN1
LeVen der Schilders, U. D. bi. 92, 93. K. V. MANDER Levu
bi. 16o. A4 HOUBRAKRN Schouwburg &c.
der Schilders, Lt.
I. Db bl. 349.

a

EGYN (ARRAHAM) , yonstichilder, is geboren in 16o,
beeft veel jayen in Holland en wel, den meesten tijd in 's kiage
gewoond. 1-11..) is een groot meester in de konst geweest, de
voorwerpen van zijn penfeel waren landfchappen , water- en
landgezigten , geftofFeert met beelden, bomen en bees,en. Hij
Verftondt de doorzigt- en bouwkunde in den grand, zo dat hij
nitnernend bekwaam was om grate werken te vervaardigen
als men in 's Hage ook nog verfcheidene kamers vindt,
die heerlijk van hem zijn gefchilderd en van een ongeloollijk
rike ordonnantie. In 1690 werdt hij aan het Hof des Keuritt rsts van Brandenburg nader!iand Koning van Pruisfen, alsHofichilder beroepen. Hier vondt BEGYN een ruim en open veld,
onl :ran ire konstvermogens den vrijen teugel te vieren; want
hem door zip gantfe heerfchappije, om al-14
die vorst zoo
hoofd.

EILING (ALBERT)
toofclfteden, omliggende kas*en en landgezigten af te taf;
kenen; naar deze tekeningen fchilderde hij dan grote flukken,,
welke in uitgeftrekte zalen geplaatst wierden, en tot grout
noegen van den vorst uitvielen;
ABRAHAM _was een man, yap een voorbeeldig good gedrag
en is enige jaren voor . den vorst overleden; zijn dood W4,5
zeer onverivagt en fchielijk , want AERAH. TERWESTEN an an,
dere Konflepaars in de zaal komende daar " hij bezig was met
fchilderen, nodigden hem tot ene wandeling uit, het gene hki
op een beleefde wijze affloeg, doordien hij nog iets te doen
hadt, daar nog ruirn een urn werk aan was, belovende egter
dat zo dra zuiks af zoude zijn, hij bij hen zoude korner). DcI
iii plaats van dit, deedt hem de dood den weg naar de eeuwigheld bewandelen; want van de fielling tredende, en de trap af
mar beneden willende gaan , gevoelt hij zig niet wel houdc
zig aan de leaning vast; en flerft met het palet in de hanri
op dat zelvde ogenblik, hebbende in de andere , hand eni&
geld , dat hij jemand naar wien hij \vague „ wilde geven
deezi boven komende; vomit hem tot zijn gTote ontzetting in
die geftalte, en maakte zijn dood aan 't Hof terftond rugt,
baar. Op deze wijze is die grote Meester uit den td wegr,
rukt, nalatende ene dogter bij zijne weduwe, nevens den
goeden naam van een deugdzaam , man geweest te zin,
zijn vorst wel en met roem bediend heeft.
V. GM.
Nieuwe Schouwburg , I. D. bl. 100-102.
BEIERLIf\TCK, zie BEYERLINCIt.
BEILING (ALBERT), een man die zig zó in zijn leven„
als met zijnen dood , ten dye van vrouwe JAKOBA VAN BATE
XEN, beroemd gemaakt, en den naam van den Holiandfen RE•
GULUS heeft verworven. Wanreer de zaken van VOtilin
ICOBA reeds zo verre waren verlopen , dat Hertog JAN VAN
BRADAND tot Graav van Rolland en Zee26nd gehuldigd was ,4
poogde zij fommige fteden weder magtig te worden, FLORI4
VAN KyrHoEK werdt ten dim einde met enig yolk naar
Schoonhoven gezonAen, ten ein l e die Rad e bemagtigen, Let
03
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Welk ook door verftandhouding met enige Burgers daar
nen , welhaast ten uitvoer wierdt gebragt. 1Viaar het clot,
waar in. zig WILLEM VAN DEN • COULSTER en ALBERT BEILING
bevonden, bood zes weken lang, dapperen tegenfland, tot
dat zij door hongersnood gedwongen , met de bezetting nit
so man beftaande , onder beding van levee; behoud BEILING
alleen uitgezoncierd, zig overgaven ; hij illoest ter goedkeuring
van vrouwe JAKOBA gevangen blijven. ALBERT verzogt ontflag voor een maand, ten -einde zijne vrienden te bezoeken;
IKYPHOER vergunde het hem, onder voorwaarde van na ver•
loop van dien tijd, te zullen te rug komen ; tot ieders verwon.
dering, hieldt die dappere man zijn wooed; hij ftelde zig in
's vijands handen , fchoon hij te voren wist, het met den dood
te moeten bekopen, zo als ook gebeurde. Kr pHoEk liet hem
den zelvden nagt van zijne terugkomst, op de molenwerf in
de aarde begraven ; het gefchiedde in den danker, doordien
ALBERT, wegens zijn gedrag door een ieder bemind worden.
.de, men het vonnis niet in 't openbaar en b1) ^ dag durfde ten
uitvoer brengen. Vossius, yaarboeken, bi. '644. laat zig
over deze wrede daad dus horen „ Hadt ICYFHoEk de geheu.
„ genis van dit (node auk ten zelven dage met een konnen
„ begraven , dan zoude zijn deugd bij de nakomelingen niet
„ bezwalkt zijn; maar, nu hij zijne getrouwheid aan JAKOBA
,, betoond, en zijne overwinninge met die vuile daad befmet
heeft, zal BEILING eeuwig met eere Leven, en hij daaren.
,, tegen in vervloekinge bij de nakomelingen zijn." Dezefchandelille daad viel voor in 1424. - GOUDHOEVEN,.
i:ronijk, fol. 449. VELDENAAR, KrOnijk bi. 124. WAGEN.,
Vad. Hilt. III. D. bl. 463, 464.
BEIMA, zie BEYMA.
BEINTEMA: VAN PEIMA (JOHANNES IGNATIUS
WORP), Doktor in de medicijnen, gaf ee ,1 boek nit, met
den tijtel van ?figemeen Diffprnibbei / geheel beftaande uit den
lof en de aanplijzing van het tabaksroken.
rE
, 11erg va3 alLerlei lio:k.en b:. 48 e nz.
13EIS,
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tEISSELAAR (MARTINUS vADT), `geboren te Coes3 hi
.het jaar 1667, was de zoon van een groot Graankoper in did
Rad, en zijne moeder was ene Juffrouw EVERSDYK.
kwam laat aan de iludie, doordien hem 2ijne ouders tot het
beroep van Notaris .gefchikt, en ten dien einde op zodanig
comptoir beheld hadden ; doch de jongeling bier geen gin in
hebbende, en Mderder geneigd tot verhevener letteroeitehiliz,
gen, wierdt naar de akadetnie gezonden daar hij zotrOit
tijd waarnani 3 tlat hij binnen korte jaren Proponent sividrdti,
en voorts daar aan tot Predikant te Overzande en Drieftëni
under de klasiis van Zuiribevetand wierdt beroepen; etj van
daar op den december 1696 naar 's Herenbleoek ondCr de
zelvde klasiis wierdt verplaatsf; voorts den 3 julij te Cio'stzblio
burg , op het * Oiland Walcheren; en van daar den 28 april z7o9
te . eiisfingen 3 daar hij verbleven is tot aan zijnen dood toes
welke voorviel op den 5 feptember 1722, in den ouderdoM
van,55 jaren..
BEISSELAAR is getrouwd geweest, met ene Iufrrouw °PROVEN, van Goes afkomffig, doch die van der jeugd af aan, in
Hage was bpgevoed en woonde; flier heeft hij twee kinderen
bij verwekt; ene dogter, die getrouwd is geweest met Burgeineester MATTHYS PRUYST ; en een zoon 3 die te PHs:liven de
:waardigheid- van Schepen heeft bekleed, en die ter vrouwO
ham SuSANNA WULPHERT, uit welk huwelijk een zoon en twee
dogters gefproten zijn.
Van de BEISSELAARS zijn 'er nog te Goes in wezen. Ook
tindt men op het jaar 1692, enen LUKAS VAN BEISSELAAR,
als toeziend Rentemeester te Goes, en enen MARTINUS VAN
BEISSELAAR, Burgerofficier ter zelvde ftede, die in genoemde jaar, dat de vrijheidminnende regering en burgerij van
deze {tad om het vooritaan van hare regten , ten einde om
aan de onbegrensde heerszugt van WILLEm DEN III, voedzel te verfchaffen, zo deerlijk moesten lijden , benevens a,nde.
ren in hegtenis wierdt genomen en nauw bewaard, en na.
derhand bij vomits is gebannen.
,Bvekz. 1722, b. bi. 421.
GO.
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BEK, zie BECK.
BEKA, zie BEEK (JOHANNES VAN).
BEKE (RUDOLF VAN DER) geboren to Breda, was in z7n
leven Deken van 't kapittel te Tongeren, en een zeer
imam Digter en Hiftoriefchrijver. Hij beeft bet grootile
vak van zijn leven te ,R0717e1i doorgebragt, alwaar hij ook in,
1403 zijn . arbeidzamen levensloop eindigde. Verii:b2idene
van zijne werken zijn Fang na zijnen dood door den druk ge:
meen gemaakt; als onder andeten : 1. De Canonuni obferraptia,
in Bro. Col. 1568. & Paris. Toni. VI. Bibl. Patrum. 2. Miloria Episcoporzan Leodienfium , ab' anno 1327. usque ad annum
136o, in Tomo tertio Rerun Leodienfithn a JoANNE CHAPEAVII:.
LIO editarum. 3. ItIzrtyrologium, ve,fibus complexum. 4. Calm-

darium Ecclejiasticum, Lovan. .VAL. ANDR. Bibl. Belg.
J. E. VAN GOOR Befchr. van Breda. pag. 303, 304.
REIMER. (BALTHASARy, Predikant -te sAmfleldam,
der vermaardfle TheolOganten , daar bij een man van zeer

grote geleerdheid , die niet alleen in zijn vaderland, maar ook
in geheel Europa zig beroemd . heeft gemaakt, door zijn uitmun.
tend doeh zonderling werk ; getljteld: ZDe Zttoberbe Warreib/
waar in hij het bijgeloof, zeer kragtdad:g, ten aanzien van fpo.
ken en toverij het masker afligt,, en*den . Duivel als. 't ware aan
ketenen kluisterd. Hij wierdt geboren te Metfelawier in Friesland, den 20 maart 1634, ,en niet te Warflmizen- in Groningerland , zo als fommigen , -in navolging van J. G. CHAUFEN6
Nouveau DiEtionaire, verkeerdelijk ilellen , doch waar van zij
zekerlijk de-aantekening A. Tom: .T. litt. B. prig. 1.93, met een
al te vlugtig oog hebben voorbij gezien.
BALTHASAR , genoot zijn eerfte onderwijs, van zijnen vader
HENDRIK BEKKER, die Op' zijne geboorteplaats ,Predikant was,
en 16 jaren bereikt hebbende, begaf .zig denjongeling naar
dc
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de akademie te Groningen, oeffende zig aldaar met Vecl ijver
in de wijsbegeerte geichiedenis en de geleerde taien , ter
.1.-astere grondlegging voor zijne ftudie in de godgeTeei-dheid.
In de hebreeuwie taal hadt hij in 't bijzonder tot lee meester
Jen beroemden JAKOB ALTING, met wien hij ene -vi me vi 'endfchap aanging, die tot aan de dood van den Huogieraar heeds
beeft vocrtgeduurt en nimmer is verkeelt, wordende ok fteeds
Ievendig gehouden door ene onafgebrokere briefwi:-Teling; j'a.
BEKKER zijne grote achting voor deee leelmeester, flrekte zig
zo ver uit, dat hij na zijnen dood ale ceszelvs werken vrzamelde, en die door ene voorrede van hem voo: zien , te
Anileldam in V Delen in folio in 't licht gaf. Van Groniy:rm
vertrekkende , bezogt hij de hooCchool te Franeker , a 1 waar
hi gedurende het tijdvak van vier en een half jaar, het onderwijs in de godgeleerdheid door de aldaar teen aanivezig
zijnde beroemde Profesforen in dat y ak, g-noot IT en ro apiI
1655; werdt hij in de klasfis van Franeker geexamineerd zijnde, na een allerloGi]kst onderzoek tot Proponen t aargenomen
en kort daar na tot Reftor der latijnfe fcholen van d:e fl-ad
aangefteld,,van Welke post, die gants en al ni& na zijn
was, volgens zijn elgen zeggen.; de gcede Con hem onricttede,
door het beroep op hem uitgebragt te Oosterlittens, aldaar hij
den 13 april 1657 Predikant werdt. Hier was het dat hij zijne letteroeffeningen met de grootlie liver voortzette ., tragtende niet alleen zijne verkrwien kundigheden te befchaven en
uit te breiden , maar die oak, behalven door andel e middelen ,
te vermeerderen, Cloor ene geleerde briefwisfeling met de he_
ren COCCEJUS ALTING en meer voornarne mannen. Dan ene
zaak die in deze tijd zijn naam inzonderheid beioemd maakte,
was, dat hij de flegte gewoonte verbeterde, die 'er genoegzaam aigerneen ten platten lande in Friesland plaats vondt,
dat, namentlijk, de Predikanten op de dorpen , des zondags
rnaar eens predikten, en „, elieel geen huisonderwijs of catechifatien aan kinderen en meer gevorderden in c'e
verleenden. Dit vondt BEKKER onbehoorli.,k, hij fplalc 'er zelvs
inet zijne gemeenzaamfte vrIenden over, als van ene taak, diz
05
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hij begreep dat hem opgelegd was , Om ten minften in zijne
gemeente te verbeteren; hij deedt zulks, predikte des zondags
tweemalen, en rigtede ook een openbare catechifatie aan ; tot
leiddraad van welk onderwijs, en zulks was zijn eerfle
lettervrugt, een korte Catechismus opftelde en Het drukken,
onder den naarn van Ocrijt-nbe Deze zo prijzens.
waardige handelwijs van BEKKER wierdt egter niet algemeen
door zijne ambtgenoten goedgekeurd; ja hij haalde zig de
iVijandfchap van fommigen dezer broederen op den baize, win,
de zorg voor het welzijn van de aan bun toebetrouwde ge.
meentens niet zo zeer, als wel end gemakkelijke levenswijze
ter haste ging ; doch BEKKER floorde zig bier in 't geheel
niet aan , maar voer voort, 't gene hij pligt noemde, met
ijver te betragten. Met dit al, groeide 's mans achting bier
door bij velen, ook verwierf hij i11 n565, de waardigheid van
Doktor in de Go.igeleerciheid te Franeker en ook nog dat
2elvde jaar, wiera hij als Predikant in die ftad beroepen, en
op den II januarij 1666, in den dienst bevestigd. TerwijI
BEKKER hier het leraaratilbt bekleedde, gaf aan enige ftu.
denten onderwijs aan zijn huis, tan zulks droeg geenzins de
goelYeuring van de Hoogleraren weg, te meer, doordfen de
itudenten betuigden, dat zij zig uitnemend wel bij zijn Ponder:.
wijs bevonden; zij verzetteden zig 'er bijster tegen, en lieten
hem zulks verbieden ; doch BEKKER bekreunde zig des luttel;
hj begreep als Doctor Theologia , het regt van onderwijs to
hebben. Dan de Hoogleraren lieten 't 'er niet bij berusten,
zij bragten hunne klagten voor Curatoren; welke bij 's lands
Staten uitwerkten dat aan BEKKER bij zekere geldboete
wierdt verboden, met dit onderwijs voort te gaan; hij moest
gehoorzamen, doch het gevolg was, dat vele zo in- als uitland,
fe itudenten de akademie verlieten , 't welk fommige Profesforen nog knorriger op BEKICER maakte.
In de tijd dat BEKKER nog als itudent in de godgeleerd'acid te Franeker verkeerde, bath hij reeds fmaak opgevat voor
de Cartefiactife wijsbegeerte, welke in dat tijdvak in haar op.
gang, doch-tevens, gelijk- doorgaans het lot van nieuwe leer-
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tvi5ze1i is , bij velen in grate haat ftondt; bier van kat onder
anderen ten bewijze flrekken , zeker Gravaii;en in 1668, door
de klasfis van Leeuwarden, op de Friesfe Sijnode gebragt, bed
fielzende ander anderen middelen, om de fchaielijke nieuwigkeer te gaan
heden der philofophie van CARTESIUS
dat
„ men van 's lands Overheid moest verzoeken een bevel , dat
„ geen Profesfor,, Dokter of Magister,, vie hij zoude mogen
„ wezen, 't zij in de akademie of daar buiten , in 't geheel
„ of ten dele met woord of pen , zou Mogen voorilellen , de
„ philofophie van CARTESIUS , ten zij ze gerept wierdt om ze te
wederleggen." Met zodanigen konstgreep tragte men de
voortgang van ene leerwijze te ftuiten , die fchoon de meesten
Welke 'er zo vinnig op gebeten waxen, niet eens kenden
maar om dat niet in hunne kraam te pas klvam, gaarne veroirdeeld zagen; oak was het enkel te doen , om BEKKER een
gevoeligen neep te geven, wiens nieuwigheden , zo als zip
het noemden , en die waarlijk ingerigt waren, om beter en
redelijker Christenen te vorinen , gants en al niet met hunne
ingebeelde gevoelens van - regtzinnigheid Itrookte; onze brave
man begreep zulks ook, en dat men 't met dit Gravamen, inzonderheid op hem geladen hadt ; hij oirdeelde het deswegen s
raadzaam, een nauwkeurig berigt, betrekkelijk deze wijsbegeerte, in 't latijn op te om daar door fommigen,
welke hem onverhoord, zonder de fchriften van CARTESIUS
immer gelezen te hebben , en dus zonder do gevoelens van
partij te kennen , veroirdeeld haddon , nauwkeuriger kennis
van zaken te geven; dit berigt, noemdc hij Admonitio candid4
fineera de Philofophia Cartefiana ; hij zoFldt • het aan de Sijno.
de , in meij des gemelden jaars 1668, te Leeuwarden vergaderd.
In het zelve onderzogt hij, welke gemeenfchap 'er plaats
vindt , tusfen de wijsbegeerte en godgelcerdheid; en hij toond
aan , dat de Cartefiaanfe wijsbegeerte, in geenen dele ftrijdt met
enige geloofspunten; dat de vrijheid am philot'ophife flellingen
te opperen, door geene kerkelijke wetten behoord belemmerd
te worden, teffens aan de hand gevende , door welke middelen philofophife geichillen bij de Kerk behoien beflist te,wor-
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den: Zia een Openbaar 6n hartig verdedigrehiift
BEKKER een algerneen misnoegen op den Ms, doch door tusi,
fenkomst van anderen, wierdt de zaak tot zijn genoegen bijgelegd. In het zelvde jaar 1663 , hadt BEKKER een
Catechismus , in vragen en antwoorden , welke hij
‘6Z , Gob noernde, in 't Lichtgeg,even; waar op een derde van
lets meerder ui4,TebreidLeid, voor volwasfenen, onder den
titel van : DaOte volgde. BEKKER flondt nu bij ieder
voor een openbaar Cartefiaan te bock , en eer zijne ii)agite
welke hij in 167o ter drukpersfe gaf, tot op een derde gedeeite was afgedrukt, liep reeds het gerugt; dat zij ve1
Cartcfiaanfe ecl andere ketterijen beheisde. Tot gerustflelling
gaf BEKKPIR , de afgedrukte bladen van dit werk , te lezen aan
tine Hoogleraren te Franeker en aan verfeheiden anderen
op de hoge en doorlugtige fcholen der naburige gewesten ; alle welken, met enige weinige uitzonderingen, daar over hutx
volkomen genoegen betuigden.
Dit werk afgedrukt en in 't licht gtgevn zijnde ; wierdt
met grote graagte gelezen, intusfen dat het gerugt, dat het
verfcheidene ketterijen behelsde, WO en zijd werdt verfpreid ;
ja twe Hoogleraars kwamen 'er opentlijk voor uit, dat het in
verfcheidene opzigten met Secinianerif befmet was; welke befchuldiging zij ook , daar over aangefproken , vol hidden.
BEKKER daagde hen op raad van fommigen, voor het Hof
Provintiaal van Friesland , doch een derzelven, met name Jo31ANNES WUBBE1VA , wist bij den Prefident der Gedeputeerde
Staten van dat gewest te bewerken, dat aan den gedaagden
iquanfuis wierdt verboden; niet voor het Hof te veifchijnen,
en BEKKER wijclers op ene boete van 25 gouden Friesfe riders
gelast, hen niet verder te moeljen: De Gedeputeerde Staten
eisten vervolgens het advils der Brie bovengemelde Hoogiera4
ien, wier ogen middelerwijl, ene ongemene verlichting moeten bekomen hebben ; want daar zij voorheen het werk gemoegzaam hadden goedgekeurd , vonden zij nu daar in niet
minder dan 36 of 37 punten, vol van fnode kette*; waar gm zij van begrip waren, dat bet -*let behoorde verfpie:d te
wer:
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ivorden. Dit advijs werdt door de Staten aan de Friesfe
fin gezonden , met bevel: ,, om 't zelve nevens het boek
„ onderzoeken, en haar oirdeel aan de voIgendc S;juode
,, de te delen." Dit bevel gaf aan BEKXER mced , Cil vervu'4 de hem met hoop, doch die verdween eensklaps, wanneer
een maand daar na, en wel vier maanden voor dat de SijnoLie
vergaderde, 'er ene Waaorchouwing der Gedeputeerde Staten
van Friesland verfcheen waar bij het drukken en verkopen
tier DON pi_j;e1 op ene boete van 25 rijders, vethoden,
en dus het boek nog niet onderzogt zijnde, veroirdeeld wierdt.
BEKKER vervaardigde hier op een verdedigfehrift, onden den
tijtel van : ceobig ?Entitioop / het welk hij aan de Klasfen rond,
zoncit, met verzoek dat hij de overige 13ezwaren, zo 'er
ge waren, voor haar of voor de Sijnode mogt vciantwoordcn;
biedende tevens aan, zo b'j enen tweden druk der rtste
.11!j3e I jets te veranderen vial , hij zig daar na fchikken zoude ; deze aanbieding gaf aan velen pen geeing genoegen ; doer/
wanneer hij een antwoord op zeker berigt. der Franeker .Hoogleraren ter drukpersfe hadt gegeven, wieidt het verder drukken daar van, door hoger hand verboden. Kort daar na boodt
hij aan, tegen zijne belchuldigers voor de Sijnode gehoold te
worden; dit wierdt toegeflaan; maar in de plaatze van voidoenende reden van bezwaarnisfen, vernam hij bier alleen,
dat men zijn bock , fchoon een geleerd gefchrift noemende
'er nogthans verfcheiden wee-nide ztitdrukkivgen, onichrift9natigl
jiellingen en gevaarlijke gcvockns, in ontdekt hadt. BEKT.MR gaff
zijne hoogile verwondering over ,doze uitipraak te kennen;
moor, daar het, ingevolge de eigen bekentenis van den voor
zitter van bet Sijnode block, dat deze vergadering flegts de
advitTen , en geenzins de aanmerkingen der Klasfen, hadt nagezien, en daar nit dit befluit opgemaakt; ook werdt het herdrukken der 1.34te -;: pi_j5c van nieuws, op ene boete van 5,o
rijders, verbodent Dit fcheen nog niet voldoende, maar do
]lasfis van Franeker, zogt daar te boven een fcbriftelijke belofte van hem al te persfen , em geene der dingen , welke zij
;ls aanflotegh in zijn bock hadt aangemerkt, bij monde of
ge
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gerchrifte, openlijk of heimelijk te leren ; doch van dit vonnto
beriep BEKKER zig op de volgende Sijnode, welke in junij des
jaars 1672, te Franeker zou vergaderen ; hier wierdt hij daar
van vrij gefproken , en de Klasfis gelast, het gefireken vonnis
in haar boek te rojeren. Met cit al, namen de kwellingen,
BEKKER over zijn boek de Date .- pi.j;e aan,edaan, in 't ge, heel nog geen einde. Hoe zeer hij ook fommige uitdrukkingen , over welke men 't incest gevallen was, verfchikte; met
behoudenis egter zijner oude gevoelens; hoe zeer hij de onbeftaanbaarheid en tegenftrijdigheid der advijfen van fommige
Klasfen aantoonde , 't was vergeefs ; men wist geftadig nieuwe
zwarigheden aan te vceren , en hem dus onophoudelijk werk
te verfchaffen. Intusfen was het zeer vreemd , dat, terwijt
BEKKER 'S boek in Friesland genoegzaam ene algemene arkeu.
ring onderging , nogthans verfcheidene beroemde en om hunne
regtzinnigheid zeer vermaarde Godgeleerden het hooglijk pre.
zen , en betuigden , daar in niets , dat met.reden kon gewraakt
worden, te hebben kunnen vinden ; onder dezen munteden
inzonderheid uit, de Heren FRANC. BURMAN , CHRIST. PERI.
ZONIUS en JAKoB ALTING ; die als uit enen mond betuigden,
dat zij het boek van BEKKER, 413qonbe /3j;e genaamd ,, voor
geleerd, regtzinnig, en met de formulieren van enigheid overeenkomende , vonden.
Onder zo veel gewoel en verdrietelijkheden, was het geen
wonder , dat BEKKER hijgend verlangde ene provintie te verla.
ten , daar men zijne braaffte pogingen en beste inzigten vergalde;
bier toe kreeg-hij in 1675 gelegenheid, wanneer hem het be.
roep in het vermakelijke dorp Loenen in Holland aan de Vegt
gelegen, werdt opgedragen. Men begrijpt dat hij niet aarzelde om het aan te nemen; en bier was het dat de aangename
rust dien hij genoot, hem gelegenheid verfchafte, zig op we-.
zenlijker en nutter oeffeningen, dan het zwaardrukkend werk
om gefchilftukken famen te ftellen, onledig te houden. Dan
hij verbleef egter niet lang op deze ftandplaats, maar wierdt
in 't volgende jaar naar Weesp beroepen, nam in 1677, als
Predikant den legerdienst waar, en vertrok twee jaren later,
pa-
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amelijk in 1679 naar 47nftelda9n , alwaar hij den 4 *ember
bevestigd werdt.
Op het einde des jaars 168o, vertoonde zig, bijna door ghee' Europa , een Korneet , welker flaart fomtijds omtrent
70 graden begoeg. Zij wierdt hier te lande gezien, tot ill
februarij des volgenden jaars, en in 't algemeen gehouden ,
als een voorbode van velerleij'e rampen en onheilen. BEKKER
een geflagen vijand en waakzame beftrijder, van alle voorbe,
duidzels, nam deze gelegcnheid te berde, om ware 't doculijk, de bijgelovige menigte van dezen waan te ontheffen.
1683 gaf hij zijn werk over de KOMOten in 't licht, getijteld:
nberpert Win be betel-wiling her lionuten actegiteiti
ban be gene/ bie in be jaren 1680/ 1681 en 1682/ ocirticum
Witien/ in 4to., in welk gefchrift hij inzonderlieid bedoeLic
om te bewijzen, dat deze verfchijnzels voor geene voorboLica
van goed of kwaad moesten gchouden wordcn, 'mar- ondar
de hemelfe Iighamen gerangfchikt, en geliji:
andere
Ten, welke op gczette tijden verdwYj nen en te rug keien,
aan vaste en beltendige wetten, door dca Schepper van het:
Gants-al zelven gefteld, zijn ondergefcbikt. Voorts bctoogd
deez' kundige Leraar,, dat het met de ftiji der H.
ftrijdt dat men de verfchijningcn van fterren ten kwaclea
guide; verder, dat alle voorzeggingen buiten GODS woord ult.
drukkelijk zijn verboden , en wet inzonderheicl , die welko
uit den loop des hemels en der flerren worden afgeleid; op
deze en sneer aangevoerde gronden, bewezen hebbende,
het gevoelen van de voorbeduiding der Kometen vials is, Letoog,d hij , dat dos die genen welke gat gevoelen voorftaaii
tegens het Opperwezen zondigen. Tot dos verve alleen van
de doling gefproken hebbende dien hij verfoeit, ten einde die
te wederleggen, poogt hij verder als een Christen leraar te
betogen, dat de mens dear des te gioter affchrik van behoort
te hebben, als hij .bernerkt, dat deze fchadelijke doling tut zijn
eigen onachtzaamheid omtrent GODS allerheerlijkite werken
lkortfpruit: „ Het is bij ons welervare Hollands (dit
2:0 de eigene woorden van BEKKER „ niets groots het
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water elken etmaal te zien twemaal ebben en vloei3en;
„ maar duurt een van beiden wat langer, zonder ,dat men dq
„ oirzaak ziet, dan is 't wat wonders. Vraagt iernand na
,, d'oirzaak van een werk, dat de natuur gewoonlijk doer,
• hij krijgt ligtelijk een fchamper befcheidt gelijk een boer bij
,, Leiden gaf: vraagt gij , zeide hij tot een Geleerden , hog
,, dat komt ? dat lveet ik wel. Hoe komt 't dan ? Da is altijd
„ zo, rprak de goede man. Zie daar 't geheiin, 't was altijcl
„ zo, en daarom geen wonder, noch waardig om te onder„ :-oelen. Maar verneemt men vis of vogel die men hier te
„ lande niet gewoon is, men wil weten , niet zo zeer, waar
,, dat van daan komt, maar wat bet beduid : In 't jaar1 51 7,
„ zegt HooFT, des nagts voor den inval te Amileldam, quamen te
„ ter Heijde, een zeedorp ire Zuidiiolland, 13 of 14 Walvisichen

„ zo digt onder 't land gezwornmen, dat 'er een azn firand klemde
„ d'a,ideren, orris hem te verloyen, bliezen kragt van water ter filuit
„ uit, en twee der voorbarigften bekoften hanne trouwhartigheici
„ met gelijk ongeluk. De grootfie was lang luttel min dan 5o,
,, hoog bj de breed i o voeten ruim. Van dezelifte zoom
,, ongedierte was den z van Hooijmaand, in de Schelde tot Sastin„ ge, Cell aangekomen, Lang 58, dik in de rondtc 43, breed van
jtaart over de 13 v,eten. Deze zeldzaamheden, als beduidzels
„ van genakende ontfieltenisfen , flonden den volke drc,,flijk voor.
„ Maar uit wat leder, ? Hadden onze Hollanders nooit meer
,, dan 13 of 14 walvisfchen om de Noord vernomen? ja , maar
s land niet. Dit was de zeldzaamheid,
„ zo digt onder
„ die alleen fond den volke droeflijk voor. De ' natuurlijke fchri,k„ achtigheid des menfchen heipt bier niet weinig toe , en
„ 't wan- en waan-geloof moeten bljzonderlijk in dezen ver„ dacht zijn. D'onwetenheid, fchrik , en vreze zijn de on„ vaste gronden , daar het bijgeloof op rust, zijnde dit eeo
„ gebrek, ftrijdig met de godsdienftigheid, door overmaat.”
Met dit werk, en nog een ander, Diet lang daar na in 't Halt
gekomen, zijnde ene Ocrhiarino ober be booBeggingen ban
DANIEL verwierf hij veel roems, bij al le hoogfchatters vat
gezond verftand en wezenlijke gelecxdheid.
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Dan het gene den naam van BEKKER wel het ineest betoemd gemaakt, ja vereeuwigd heeft; is zijn werk, tot fijtel
voerende: 'UV Zrtaturbe litaacretb / 5ijnbe een gronbig onber,
;etch ban 't geniene ceboefen 1 aangaanbe be (C3eeften/ beryiticr
cart / bermogen / beivinb en Erbgjf/ air' ooh bet gem be :en=
frben boot ber;riber hragt of Qemeenrcbap boen. Dit boek,

dat eerst te Franeker in 8vo. in 't licht kwam , en vervolgens
verfcheidene malen te Antri eldam, en laatftelijk te Deventer in
1737 in 4to, is gedrukt , veroirzaakte reeds vroegtijdig grote
opfchudding; doordien de Schrijver daar in tragtte te bewijzen,
.dat Been goede of kwade Engelen iets op 's menfchen lighaam
of geest vermogen , daar verders nit afleiclende, dat alles wat
van een verbond met den Duivel, toyer') , bezetenbeid, voortefpens , fpookgeesten of wat verder onder die klasfe kan gexangfchikt worden , verl'aald of gefchreven is, als loutere beuzeltaal moest gehouden worden. Ja dit boek baarde zo veal
te vmeer opziens, doordien het zonder kerkelijke goedkeuring
in 't licht verfcheen, Waar toe BEKKER als Theologice Doctor oirdeelde geregtigd te zijn; het mangelde ook niet bij derzeiver
verfchijning , aan klagten tegens den Schrijver, die van alle
kanten kwamen opdagen , ,zo in kerkenraden , klasfen als
fijnoden; een gantie drom van tegenfchrijvers zo met als zonder naam , waar van de ene beviger (Ian de andere, tegens
het boek en deszelvs maker uitvoeren ; en fommigen hem als
een ongelovigen, ja ongodist uitfcholden, voorfpelden den Doktor , dat hij een hevigen kampftriid zou moeten cioorworftelen.
De voornaamfle Schrijvers die met naam tegens hem opkwamen, waren de Hoogleraars MELCHIOR LEYDEKKER en VAN
DER WAAYEN , benevens de Predikanten VERRYN , GROENE7
WEGEN , VAN DER HOOGT , HAMER , BRINK en J. LEYDEKKER;
alle weiken hij , zo wel ernftig als fchertzende, near mate
hij dagt dat hun gefchrijf verdiende, beantwoord heeft.
De eerfte aanleiding die BEKKER tot de behandeling van dit
onderwerp hadt bepaald , was ene leerrede, die hij op zijn
eerfle ftandplaats te Oosterlittens deedt, over DANIEL II. vs. II,
daar de Toveraars genooddrongen zijn te belijden , dat 4) geeII. DEEL.
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bekwaan.theid hadden, om 's IC.onings , droom te verklares;
do =mien i5n Tan4 de fake die de Koning1! begeert, is te
fitott: ende_ daar cm is nietnant, die dezelve voor den K:oningh te
eintiets geven, dan de Goden, iwelcker wooninge, bij 't vleesch
WO eft is. Hij onderzogt daar in het vermogen, welk den
DUivci doQrgaans wordt toegefchreven, en deedt, ten zelve*
tinda, nog ene leerreden over EXOD,. VIII. vs. 18. Hij verbanded bier in de yraag, welke tog de reden zijn mogt,
*a.ttrom de Toveraars aldaar vermeld, zo wel geene luizen ali
vetichen en Amgen konden yoortbrengan?, Nog tweemalen naderhAnd predikte hij over gelijkfoortige onderwerpen, als eens
bver de Toveresfe van Endor of SAULs Waarzegiter, i SAMUEL
xzyni. vs. 7-.25, en eens over JoBs Duivel. In de beide
laatite predikatien, die hij te Anfieldan deedt drukken, beweerde, hij inzonderheid, dat de zogenaamde Toverijen en Sp..
ken, eft voor bedrog van menfchen , dan voor werkingen
Van den Duivel moesten gehouden worden, tevens te kennea
evende, voornemens te zijn, jets wegens de Toverijen en
Spoken in 't licht te geven. Intusfen dat hij bezig was, met
gene hij op den predikftoel hadt geleraart, in gefehrift te
itelldn en te befchaven, kwam nit Engeiand oen verhaal wegent een zeer zonderlinge toyed). BEKKER bepaalde zig terflorid on dit boek met enige aanmerkingen in 't nederduits
uit t seven; belovende tevens, zijn werk over de Toverijelt
terlang te doen drukkp ; en, nit dit een en ander, wierdt

ten laatflen zijn zonderling boek, de Betoverde lVereld getaamd,
'geboren6
In dit zo berugte werk, fpreekt hij van de werkingen der
geeten op, de lighamen, zodanig, dat hij in dezelve genoeg-

zaaxn en p vplkomene onmooglljkheid fchijnt te ftellen, en verde/ a,110 zodanigp plaatzen, ii2 welke van Engelen zo goede
als kwade wordt gefproken, çn waar nit men derzelver be!hail en werking gewoon is te betogen, geheel anders verkiztrt, hierom is hij ook verdagt gehouden, het gevoelen der
SAuceviweg aan te ideven, die aan het beftaan van Geesten
Molt Engeltn geloof floegen; hij heeft zig nogthans van deze
blaarn
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biaam gezulverd, ea getoond, dat hij het aanwezen Van Ccesten en Engelen buiten GOD, . erkende. Tot betcr verfland,
oirdelen wij nit ondienftig, 's mans gevoelen hier omtrent
voor te dragen , zodanig hi het zelve betoogd heeft in enc
aodyiftelijiie fati 1
, 3factie/ aan de Klasfis van AWIeldon ingeleverd : „ Hjj erkende daar in namclijk , dat 'er Geesten ziin
„ van GOD gefchapen, denkende wezens, geheel wat anders
,„ in hunne natuur en welting , dan de lighamen en hunne
werkingen kunnen zijn. 2. Dat deze Geesten zijn , of men„ fchelijke, dat is oils menfchen door de fchepping gegevcn,
„ en voortgebragt tot een lighaam, om met het zelve verenigd
„ zijnde, te werken. 3. Of ook andere, die tot geen lighaam
„ zijn gefchapen, om in vereniging daar van, gelijk de men„ fchelijke ziel te werken. 4. De Geesten die tot geene ver„ eniging met bijzondere lighamen gefchapen zijn, worden in
PP de H. Schrift, Engelen geLaamd, die dan gefchift worden,
.„ in goede en kwade ; het hoofd der goede Engelen , is MI„ auiet, gelijk hij, die gencemd worth Duivel en Satan , bet
„ hoofd is van de kwade. 5. Dat de goede Engelen, in de
„ vohnaaktheid hunner fcheppinge volhardende, Goes Engelen
„ genaamd worden ; en dat hij dezelve gebruikt naar zijn be„ lieven in get uitwerken zijner oirdelen, tot dienst zijner
uitverkorenen,en tot ftraffe der godlozen; maar dat de boze
,, Engelen, van GOD afgevallen, en daarom, naar bun hoofd,
Duivels Engelen genoemd, in de helfche verdoemenis
,, verftoten, en vijanden van de gelovigen zijn.” Oak bekend
BEKKER te geloven, „ dat 'er 'een Duivel is, nogthans nit
,meer dan eon, doch die vele Engelen heeft.” Dus k-warn
-het op de werkingen van den Duivel omtrent de menfchen
aan, die hij ciuidelijk ontkende; doordien hij beweerd, dat de
Duivel met ketens in de belle geboeid en hem alle magt benomen is, Doch doordien dit ronduit ftaande te houden , to
veel zou aanlopen tegens GODS wcord en tegen de formulieten van enigheid, welke hij ondertekend hadt, die de verlei-ding van den eerften merisch tot de zonde, aan den Duivel
toefchrijven, erkent BEKKER hierom, dat dc Duivel wel de
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oirfprong van het kwaad is, mar op welk ene wijze, bepaald
bij nergens; bewerende tevens, dat de Duivel hier om ver,
doemd en in de helle verftoten is , en noch door zig zelven,
nod' door zijne. Engelen werkt. Het verhaal van 's inenfctien
eerfte verleidinge, erkent hij wel ene befehrijviLig van het
werJ deg Duivels te zijn; doch hij geloofc iliet dat die gefchidienis alzo gebeurd is, gelijk zij verhaald v rordt, maar ve.r,
klaart clezelve in enen leenfpreukigen zin. Op de zelvde wij4
handelt hij met de verzoeking van CHRISTUS in de w9estijne,
welke hij opvat als ene inbeelding des Zatigmakers die zig
dn riuivel, in eenzaamheid zijnde, dus fprekeide verbeeldee, en alzo beftreedt. De werkingen des Duivels, zijn bij
hem werkingen van de menfchen zelve, dcch aan den Duivel
Coegerchreven, als die in den writ= me.nsch laze begeerlijkheid die uit de .zonde over alle menfchen gekcmen is, ont.
iteken heeft. Eveneens verklaart hij atle piaatzen , in welke vai
bet uitdrijven van boze geesten wordt geiprolcen, van zekere
krankheden, en beweert, dat de H. Schrift', in opzigt van de
werkingen der Geesten, zo gpede als kwade, fpreekt naar het
gevoelen der Heidenen , door de Joden overgenomen, die alle
werkingen, van Welke zij
rede konden geven, aan zekeren Geest toefchreven. Voorts handelt BEKKER van de bij,2ondere gemeenfchap met den tot =1 uitgedrukt ver.borld; en na zulks aan de gezonde reden getoetst te hebben,
gnat hij met dit onderzoek voort, ten aanzien van dat gene,
St welk de H. Schrift daar van aan de hand geeft, en dan be.
vindt hij al mede niets dat naar eon verbond met den Duivel
gelijkt, maar wel in tegendeel, dat het gevoelen van zulk een
verbond der menfchen met den Duivel, door kragt van welken alle toverijen zouden gefchieden, niet ftrookt met de lere, noel met de beftieringe van GODS verbond, ,zo voor als
onder de wet; en allerminst onder euangelie. Dus verre
dan naar zijn inzigt bewezen hebbende, dat het gemeen gevoelen van de toverij, en 't gene daar aan verbonden is,.ge,heel en al is buiten, en, wat meer is, tegen den Bijbel, be*houwt hij verder, Inc dan dat gene zij, (tat ons cle Schrift
van
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.%-an zulke thenfchen zegt, en wat Zij van hun doefl getuigcll
ten dien ein r'e brengt hij de perfonen die zulks betreft e,erst
te voorfchijn, om te doen vatten, wat van zulke lieden
verwagten was , wat oogmerk zij hadden, ten welken einde
bij groren en kleinen zijn gevraagd en te werk gefteld; daar
na ziet hij Ilitn hanne handelingen en kunften af, en vertoonci
daar bij de redenen, die 't y olk; en zonderling de Koningen,
201V in Israel; bewagen, om zig aan deze menfchen te yappen. Dit lei& hem nu als van zelve om na to gaan ,, wat
nu eigentlijk naar de Schrift van al dat yolk te houden zij, en
hij toont aan , dat 1in doen van geen vennogen was , du zij
niet wisten 't gene zij voorzeiden of als een bijzondere gehei
inenis openbaarden; dat ze waarlijk niets met al deden vat%
't gene ii) zig onderwonden , inaar alleenlijk zulken enkelerl
fchijn wisten te maken , en dat daar in hunne gehele kons'
beftond. Doth nademaal de Bijbel op ettelijke plaatzen zo
fchijnt te fpreken, dat ze in de bezweringen der Toveraars
zelve gOen kleine kragt ftelt, zo anderZoekt BaKEA, wat g igenLlijk daar mede te kennen wordt gegeven; en beiluit, dat
tie H. thrift niet zegt 5 't gene zij daar fchijnt te zeggen. Hier
op verklaart hij, waar in dan eigentlijk dit kwaad beftaat;
hoe 't bijkomt, dat die menfchen met hunne konflenarijen,
wel met name die van Ist'ae , die hen agter na liepen, in dim
Bijbel zo flegt te boek ftaan, en t'zedert bj 't eerfte
tendom nog zo gehaat en geflraft zijn midsgaders weike dg
reden was, van cue wetten, waar bij dezelve under't Oudg
en Nieuwe Testament verboden zijn. Tot bier toe nog maal:
gefproken hebbende van de genen, die gemeenfchap zouden
laebben met den Duivel, gnat hij verde!: over, mu van &I
t Woken te fpreken, die men acht dat den Duivel meest tegeri.
hebben, en; naar den geest met hem in zwaren ftrijd, of aaa
den lijve zwaarlijk gekweld, dat is, bezeten zijn. Na
kortelijk verhandeld te hebben, gaat hij voort, met aan
wijzen, wat hier ons oirdeel over behooid to zijn, en hoeCrp,
ig een Christen zig daar omtrent behoort te gedragen, En,
doordien ben/ door fommigen zijner tezenarcm$ zijn %Target:vvcv
P3
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worpen, de zogenaamde formulieren; poogt hij-te betogeh, op
hoe zwakke gronden de voornaamfle Leraars bouwen , van
welker -rnetningen bij GYSB. VOETIUS is te vinden ; en dat
Schrift, niet grondig onderzogt, alleenlijk op den klank der
woorden, naar gewoonte, en op blote aanwi]zinge, tot bewiis
wordt bijgebragt. Daar tegen wijst hij aan, hoe de formulieren, naar inhoud der verhandelde Schriftuurplaatzen moeten
verffaan werden , in alles wat dezelve van aanvegtinge of verleidinge des Duivels , geestelijken ftrijdt, toverij , waarzeggingen , en belezingen vermelden ; en dat derzelver welgevoegde
ITO dat ook medebrengt. Dat meer is , hij betoog3 nog vender, dat deze gemene doling , orntrent de voorzeide werken
des Duivels en zijn yolk, met onze formulieren ftrijdig is, en
dat geene andere, dan die in zijn gevoelen ilaan , bekwaarn
zijn d'ondertekening , die alle Leraars der Gereformeerde Kerken voor 't aanvaarden hunner dienflen doen , in dezen dele
goed te maken; teffens toont hij aan , dat 'er de godzaligheid
des levens merkelijk door gebroken , GODS eere grotelijks yen.
kort, 't geloof en de liefde zeer gekrenkt, het Christendom
voor d'ongelovige ten toon gefteld, en ons gebed ontheiligd
en belemmerd wordt. Hier nu over maakt hij het belluit op,
wat ons van die dingen te geloven en te betragten ftaat; vooreerst van fpoken in 't gerneen, en dan bijzonderlijk van voorfpook en voorfpelling; hoe verre die mooglijk is of niet, en
aan Welke oirzaak toe te fch\rijven. Volgens zijn betoog, is
2e aldaar natuurlijk , maar niet van den Duivel; 't zelve geeft
hij ook te verftaan van de zogenaamde hexenfpoken , en wichelingen ; insgelijks ook van bezetenheid, die van den menfchen
door verbond des Duivels zij gewrogt, en voorts, hoedanig
een toverij in de wereld is , of niet; vervolgens leert bib hoe
wij ons in dit alles naar behoren moeten gedragen, met veel
eerbieds en godvrugtigheids tot GOD, met liefde en befcheidenheid tot onzen naasten, en voor ons zelv tot oeffening
van godzaligheid. Het verhandelde zou ons reclen geven te
denken, dat de zaak bier mede voldongen ware; maar de
cudervindinge, de beste leermeester der dingen, op een me-
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hIgte voorbeelden fleunende, fchijnt Wer in den weg tezijn
doordien men zig daar op beroept, en dat met zulk een kiagti
dat de oren doof fhan voor de red'enen, tot bier toe' bijge'
bragt. Om dan die tei gionde toe te onderzo4-p
ken ; en op dat tiiemand zegge, , dat hij Met zijne nieuwe iere
tegenfpreken de gantfe wereld; vol klaarblijkelijke proo,s
y en zulker werkingen des Duivels., als hij ontkent ; dat
zijn; onderfcheidt hij die in een ondervindinge ; die hi) gfi et=,
gene noemt, en die van andere worth voorgegeven; eon
gaat voor al ; iiiaar ten eh-1de niet this te tasten, todnt
eerst, hoe een mensch op eigen ondervinding mag betrouweN
en dan hoe verre hij anderen daar in mag geloven. 'rot on'
derrigting, geeft hij dan vooreerit td kennen, dat wini iTari
ons bekwaam Zijn, om behoorlijk oirdeel van die dingen op
te maken; of ook , wel , dat ons de gelegenheid ontbreekt, on
alles , wat tot voile kennis vereist wordt, te vernemen. tlet
eerfte melt hij in 't vooroirdeel , daar wij mede ingenoihen
zijn , als ook, de vreze en fchrik, die ons op zulk One ontthodting overvalt; als mede, in gebrek van kennis wat de krttgten der natuur vermogen; het zij om lets te werken, het zij
om lets alleenlijk te doen fchijnen , dat zo niet is; hat zij Oak,
(An 't bedrog t mérken van de menfchen, en de krigt dbt
konst en oeffeningen, die ons zulke dingen, welke zij filaar
natuurlijk doen, voor toverij doen aanzien en geloveni hi4
van geeft hij verfcheidene rOeven op; en dan belangende
gelegenhcid , die dikinaals ontbreekt, om agter 't geheith 40,t
Natuur te konien. Dit afgehandeld, biengt hij te berc16 44
voorbeelden van fpokerij, van bezetenen en betoverden 1310
hem zelv b6jegend zijn ; hij oirdeelt daar uit van den POO.
gaaij, in de Gedenkfchriften van den Ridder TEMPLE verrileid,

die men geloofde dat betoverd was; en vergelijkt dat voorval
inet een andere ondervinding; hem zelv beiiend. Van die

betovertheid des lighaams gaat hij over tot de ziei, elimeld
zijn eigen ondervinding aan meet daft eeti perfoon, en op
verfcheidene plaatzen, in . 't bijzonder te Franeker; voorts brengt
btztanhadeti
hij vele voorbeelden bij van fpokerijen
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na nauwkeurig onderzoek, bevonden wierden van alle war,
beid ontbloot te zijn , en na men die met alle zorgvuldigheid ontleed hadt, niet anders dan de fchim overlieten. Verder reist
de Schrijver met zijn .boek de wereld rond, en brengt allerIeij
voorbeelden bij, die meest beroemd en ook de kragtigfte gerekend om 't gemeen gevoelen te bewijzen. Eerst van
fpokerij en toverif , die voor gewoon te boek Itaat; gelijk de
Witte wifven, van welke men in ons land fpreekt, de Witte
',row van Rozenburg , en meer dingen van dien zelvden aart.
Voorts , handelt hij van de zulken , die men zegt, fchoot- en
iteekvrij te zijn ; bewijzende dat alles vals is, wat daar van
verteld worth. Vervolgens begeeft hij zig tot 't onderzoek
van vele bijzondere vertellingen; en in de eerfte p l aats, van
zulke die men geen zekeren naain kan geven, of 't fpokerij,
of wichelarij of toverij , of bezetenheid voor 't merendeel te
noemen zij, om dat in een verhaal verfcheidene foorten te
komen ; vervolgens worth van wichelarij of toverij, ieder
in 't bijzonder gehandelt; van , alle deze onderfcheidene onderwerpen een menigte verhalen bijbrengende, van gebeurteniSkn die 't meeste gerugt in 't vak van fpokerijen, betoveringen
enz. gemaakt hebben, en teffens daar van de tastbaarite valsheld aantonende. Voorts betuigd BEKKER , dat indien hij
niter voorbeelden, die tot bewijs van des Duivels werkei
worden aangevoerd, wilde ondeizoeken, hij nimmer een
tie zou vinden ; en dat hij derhalven de verhandelde volsioende befchouwt, alzo die boven anderen bekend , onlangs
geleden , en nabij, of een van beiden zijnde, gewisfer onderzogt , en op de plaats, en bij de levende bevraagd, tot
des te klaarder overtuiginge des lezers moeten dienen. Van
't werk eindelijk fcheidende, fluit hij met een Czamenflel yam
al 't bewijs tot een , tat in alle de vier boeken van zijn
werk ergens fzijner plaatze is aangewezen ; 't welk zo veel
uitbrengt, als dat 'er geen reden is in de Natuur, noch bewijs in de H. Schrift, noch blijk uit de bevinding , om aan
de boze geesten toe te fchrijven de werkiagen, die doorgaans
gelooft worden voort te kornen van den Daiwa, of van ziTke
men-
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itenfchen, die met hem in bondgenootfchap maiden Haan. tilt
dit alles toont onze Doktor dan ten flote, hce kwalijk zij
'ioen, die in plaats van de bijgelovigheid uit te tugtigen, dezelve voeden ; een fchuld die veel meer Kerkelijken en Schoolgeleerden , dan Overheden en Regters betreft, gevolgelijk dan
ook verpligt, orR op genezinge van 't ingekankerd kwaad bedagt te zijn. Doch vermits dit langzainelijk te hopen is, wil
Doktor BEKKER zijnen lezer , en hem zelven te nutte makers
de lesfe van den groten Kruisgezant PAULUS; verwerp d'ongoddelifte en oudwijffche fabelen , u zelven oeffenende tot godzaligheid.
I TIM. IV. vs. 7. En dit, betuigd de Schrijver, het gehele
werk door in acht genomen te hebben.
Het kon niet misfen , of de Kerkenraad van Anfleldam
moest van een bock 't welk zo veel gerugt maakte , en zo
veelvuldige- klagten en opfchuddingen verwekte, kennis nemen. Dit begon op den 31 meij 1691 met ene commisfie
om de wetten, aangaande het vifiteren der boeken na te zien ;
vervolgens kwam de zaak zelve te berde ; een ieder wierdt
vermaant het bock te lezen; men benoemde gelastigden oin
uittrekzels te maken , als inede om met BEKKER, die zig daar
toe aanbood in onderhandeling te treden ; het herdrukken zijner boeken wierdt middelerwiji verboden. Inmiddeis deeds
BEKKER een reisje door Friesland, Groningen en Overijsfel.
Ainfieldain te rug gekomen zijnde, vondt hij zijn bock algemeen
verfobid, en orde gefteld om met hem te handelen over de
vereiste voldoening wegens de ergernis , door hem aan de
Kerk gegeven ; 't welk BEKKER zig lief welgevallen. Men
tradt dan met hem in onderhandeling; loch hij bleef volftandig weigeren, enige andere voldoening te geven, dan in algemene bewoordingen J behoudens namelijk zijn gevoelen, en
alleen met betuiging van leedwezen dat de Kerk uit zijn
bock zulk een ergernis hadt genomen, claar hij met het fchrijven van 't zelve een rein en zuiver oogmnerk heeft gehadt, to
weten , om GOD alleen de ceie te geven, en de overblijfzels
van deze ongelovigheid des Pausdoms, nit veler harten weg to
ziemen. Deze betuiging voldeed egter giants en al den Kerkent ;lad
g 5
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raad niet, mag zij eiste ene ultdiukkelljke herroeping zijnet
gevoelens, wadr -toe hij evenwel niet konde befluiten: Dus
kwani dd zhk. 'mar de Klasfis; dezelve 'oirdeelde, dat het
hock behoorde gevifiteerd te warden , 't welk BEKKER Ohtkende , Zig ten dieh einde berodpende op zijne waardigheid vari
Doktor in de Godgeleerdheid. Vermits hij de zaak met deze
vergaderii* niet eels konde worden, btriep BEKKER zig op
een hoger regtbank, de Sijnode, niet om dezelve als Regter
te erkenren, maar gelk fommigen verhalen, om tljd te winnen , eri het overage nog niet gedrukte gedeelte tan zij'n werk
de Betc ycrcic Wereld , in 't licht te geven gelijk gefchieddd. be
Sijnode tiok de zaak tot zig; doch vetnomen hebberde, wat
'er in den Kerkenraad. en Klasfis van Anif1elc1,01 was iroorgeval101, en hoe deze de zaak Haar •behoren hadt behandeld, wilst
113, na BEKKER [.,relloord te hebbcn , de zaak aan de AinfieldaliP Kiasfis te rug; betuigende niet i7oldaan te zijh over des
Doktors antybroordell, pri3zende de eihnige handelingen dej
Kerkenraads , en tevens last &veil& aan de Klasfis Van Amfie!dam en de Deputaten van de Sijnode, om verder over de
zaak te handelen. Na dat de Kerkenraad de zaak weder in
handen haft genomen , wierden 'er ettelilke artikelen ontwor.
pen ., om BEKKER voor te 'louden, hij beantwoordde die fchrir
doch niet op cue wijze dat hij genoegen gaf. BEAKER
bragt bier op dezaak voor Burgemeesteren, en doordien hij
den Kerkenraad geene voldoening gaf; vondt deze andermaal
goed, zig aan de Klasfis te verVoegen. Na Veel over en weder Cprekens en fchriftens, na het holiden van verfeheiden fanienkomflen , oak met de regering der clad onderfchreef BEKFER ten laatiten enige artikelen van voldoening; hij vei Maarde in delelve, te geloven: ,, dat 'er goede en kwade geest6h
„ 7:11; dat de Duivel 'tie begeerlijkheid in des menfchen
„ haren ontacken hebbende, den mensch verlcidt, doch ook
,, claroin in de belle geworpen is, en hem no voortaan gee„ ne werkingen omtrent de menfchen kunneh toegefthreven
„ 1,sorden; dat hi dit niet hieldt voor een ter zalfgheid noodzrakk lecrftuk, maar bet enkel aanmerkte als een problemes
a) Of
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of vo'orftel dat te onderzoeken was; 't welk hij verzogt dat
„ in hem geduld mogt worden ; dat 't hem Iced deedt, dat hij
,, zig in geene onderfcheidener bewoordingen hadt ultgedrukt
„ ten aanzien van de leer der Hervormde Ferk, even als of
„ deze niet zuiver ware van de gevoelens der Manichten , en
dat het gene in 't algeineen gezegd was, al l.een op L.,e bij„ gelovige leden der Kerke moest worden toegepast; dat hij
„ zig aan de formulieren van enigheid hieldt, en belooide,
„ zijne gevoelens niet verder te zullen verfpreiden.” Na deze verklaring, wierdt de zaak bij de Klasfis in omvrage gebragt, en nam vergadering gencegen in dezelwe ; voorts
fchorste zij BEKKER, om de gegevene ergernis, voor den qd
van twee maanden in zijnen dienst. De cenfure wierdt van
hem aangenomen, en van dezelve kennis gegeven aan Burgeineesteren van Amileldam , die zig dit lieten welgevallen, en
bevel gaven, dat de artikelen van fati.sfattie gedrukt wir2rden.
Dus dagt men dezen oorlog geeindigd, en den- weg tot aile
verdere onderhandelingen over de zaak van BEKKER te heb.
ben afgefneden. Doch verre van daar , men rekende buiten
den waard; want zo dra wierdt het befiult van de Klasfis niet
rugtbaar, of de opfchuddingen vermeerderden ; 'er kwamen
brieven van den Kerkenraad van Rotterdam, en remonib an.
tien van de leden der Gemeente aan den Amileldamfen Kerkenraad, klagende over het afdoen dezer zaak met zo weinig vergenoegen, en over de geringheid der cenfure , in everredtgLeid
van de. grootte der misdaad. Alle Klasfen en Sijnoden van
geheel Nederland, raakten in rep en roer. Elks ot.,, en war en
nu gevestigd op de naastvolgende Sijnode, welke in Nerd.
holland moest gehouden worden, en men verlangde met ongeduld; naar 't gene men daar in zoude befluiten. De Klasfis van. Hoorn fchreef een gravamen over deze zaak uit; de
Kerkenraad van Amfleldain brags een confiftorianl advijs in de
Klasfis, dat BEKKER , voor dat de Sijnode was gehouden , van
2ijne cenfure niet mogt ontflagen worden. Eindelijk vergaderIle de Noordhollandfe Sijnode in 't begin van augustus 1692,
biznen Alkmaar. Hier- wierden hem de ingekomene griever
voor
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Voorgehduden, De Sijbode ham inzOnderheid kwalijk, ,aat
BEKKER , voorgevende voor de magi van GOD alleeri te
ten, de Kerk berchuldigde, dat tij die ontkende: Ook dat
bet ProietiSch adibc van CHRISTUS benadeelde, indien hij flel*
de, dat het geineen gevoélen van de werkingen des Duivels
ten tijde van JEsus verkering op aarde, feeds bekend was ge.
teest, zonder dat CHRISTUS zulk een wangevoelen hadt te.
gengefproken. De Doktor bekende voor de Sijnode, dat
sus zekerlijk dat gevoelen zou hebben moeten tegenfpreken
ingevaile het ten znen tijde onder de Joden was bekend geweest ; doch bij ontkende , dat zulks met 'er daad plaats,hadt.
Men hieldt hem dan zijne eigend Wobrden voor in welled
hij zegt „ dat dit wangevoelen reeds ondet de Joden was,
„ en dat dc zulken, die bij JESUS over bezetenheid klaagderi
niet naar waarheid Fpraken , maar naar dat wangevoelen ,welk
„ de Joden, na dat zij meor verkering int de Heidenfe Wijs4
5-, geren gehadt hadden, zedert de Bdbfjlonife gevangenis , had„ den overgenomen.” BEKKER zbgt zig hier over te verde;
digen , doch het Sijnode nam 'gen genoegen in zijn antwoord.
Na lang over en weder handelen, kwam men tot een befluit,
dat ieder Predikant in Norellioliand zi]ne gedtgtc.n over BEKKER'S bock, fchriftelijk zoude inieveren , en hij zelv' allet
waaromtrent de Klasfis zoude overeenkonien , zdu wegnemen,
velanderen, herroepen, ja zelvs wederleggen. Doch BRKKElt
vondt bier in geen genoegen, maar leverde een Remonfirantit
in, waar in hij weigerde het Sijnode voor zijnen regter te erkennen , onder anderen voor reden geVende, dat hij reeds
cen certfure hebberide uitgeTtaan , met geene twede kon bdzwaard worden , waat van de Sijnode het tegendedi beweerde.
Na dan enigen tijd met BEKKER gehandeld te hebben, om te
vernemen, of hij nadere voldoening zoude -Winn geven,
bij 't gene te AnYteldlim gerchied was, bleef volharden,
wierden de advijfen ingenomen. Dezelve kwamen bier op uit,
dat BEKKER geene genoegzame voldoening hadt gegeven , err,
zo hij hier omtrent weigeragtig bleef, in de Kerk niet Ianger konde geduld worden,
daarom van zijnen dienst wierdt
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fgezet. Dan BEKKER onverzettelijk op zijn fluk ftaande
vende, wierdt na hem nogmaals te vergeefs vermaand te 1101.
ben , van zijne gevoelens af te flappen en meerder vol(loq%
ring te geven, met eenparigheid van fiernmen, het volgend9
befluit genomen. „ De Chlistelijke Sijnode alle zagtmoedig,
„ heid en befcheidenheid gebruilit Ilebberlde, QM Dr. B.A.Gr
„ THASAR BEKKER , tOt ene genoegzame retraetatie .te induce:11 ren, en zijn Eerw. blijvende weigeren d Sijnode voor zizir
„ nen competenten regter te erkennen , en de artikelen vau
„ fatisfattie , bij de Christelijke Sijnodus opgefteld; heeft op dp
ingebragte advijfen van de Maslen , met eenparigheid vary
„ ,ftemmen denzel yen Dr. BEKKER verklaart, intolerabel -a1$
„ leraar irj de Gereformeerde kerk , en vervolgens hem vail
„ zijnen prpdikdienst gereinoveerd , gelijk ze denzelven le„ moveerd mids dezen , en zal aan de Eerw. Klasfis en den
„ Eerw, Kerkenraad van An.Pldai ene copije van deze re,folutie en conclufie 'toegezonden woi den , om haar zelven
naar te reguleren.” Zodanigen vonnis gpvel..1 zrjr,dc,
9,
badt _AlkTilde men BEKKER daar van kennis geven ; hi
maar reeds verlaten, agterlatende een lchriflelijk protest, waar
in hij verklaarde, niet te kunnen berusten in ene Sentviithf
itondemnatoria a non yudice , egn vonnis van veroirdelinge geveld door iemand , weike IIIj voor geenen regter erkende. Het
vonnis door de Sijnode geftrekqn , wierdt kort daar na, door
de wethouderfcbap van Ain,ileldaz bekragtigd, egter vomit: zij
levens goed, om BEKKER 411P geW011P jaarwedde tot aan
te laten behouden,
Dit vonnis bekend geworderi zijnde, regende het eerlang
boekjes en gpfchriften, waar van fommigen waren ingerigt,
cm het gedrag van dc Noordhollandfe Sijnode en andere Kerkelijke handelingen omtrent B. EKICER gehouden , hemelhoog te
prijzen; terwijl anderen, het ten hoogften verfoeiden en als on.!
regtvaardig uitkreten. Wij zullen flegts van een der. laatfle
foort melding maksn, om deszelvs zonderlingen inhoud; het
is getijteld: Zlett triumpberenOm fpohenbc =trent
ben Bern PartiagOi de ongenoeincle Scbrijver, vangt dus aan
De
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„ De Duivel is#2eer gelukkig en in veiligheid, zegt Mum,
,, RIDS , doordien de Grote Raad tier Theologantein zig met
„ zo veel ijver voor hem in de bresfe field. Maar hij koste
,, niet bogrijpen , hoe dat menfchen , wier beroep vordert
„ om den Duivel afbreuk te doen, en hare kudden de midde„ len aan de hand te geven , ten einde hem te weerflreven,
„ zijne belangens met zo veel ijver kunnen omhelzen, en
„ voor hem en zijn rijk de wapenen aangorden. Zij hoot„ den het evenwel, en zagen het : de ene zeide, BEKKER
,, heeft geen eerbied genoeg voor de Duivel : de andere, hij
„ fpot met den Duivel : een derde, hij fpreekt op een al te
lugtigen trant van Satan , hij moest hem met meerder bo„ fchaaftheid behandelen , dewijl bet een fchepzel van GOD is
„ nog anderen zeiden , de Duivel is noodzaaklijk hij komt in
„ onze kraam te pas, wij kunnen hem niet misfen; het yolk
„ zou ons niet geloven , en onze leerdienst zou to gronde
„ gaan, indien de Duivel niet in 't fpel kwam en ons vaarwel
„ zeide wie zou de moeite willen nemen om GOD te vrezen,
32 indien het niet was uit oirzaak van den Duivel? De men,
„ fchen zouden nimmer naar den hemel willen gaan , indict/
,, de Duivel hen 'er niet naar toe joeg.” Uit dit enkelde flaaltje kan men afleiden, op welk een' trant fommigen der apolo.
gisten van BEKKER, hem verdedigen. Ook wierdt 'er in dien
tijd een allerkwaaddartigfte fpotpenning gemunt, verbeeldende
een Duivel. in een predikants gewaad met mantel en bef uit.
gedost , zittende op een ezel , en houdende een banier of
vaandel in zijn hand, om aan te duiden, dat het een zegepraal
was door den Duivel bevogten.
De Kerkenraad van Al/le/dam was nog niet ten vollen vergenoegd, met de afzetting van Doktor BEKKER bewerkt te
hebben , het geluste haar een flap verder te gaan , met hem
de kerkelijke gemeenichap te ontzeggen , en hem van 't avond,
maal te weren. Deez' brave man , hij mag dan zo ketters
over den Satan en zijne Engelen gedagt hebben als men wil,
bekreunde zig daar luttel over, en vervoegde zig bij de Walfe Gemeente, daar men geen zwarigheid rnaakte, pm hem
tan
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aan tie tafel des Heren als medebroeder en disgenoot te ontyangen. Dus van de vervolging der Geestelijkheid bevr4„
fleet hij het overige zijner dagen in rust te Amfic!clam, gra cvriced aldaar aan de pleuris op den II julij 16 9 8, in den ouderdom van hijaa p jaren Zijn floffelijk overblijfzel wierclt
naar Fries1(170 gevoe0, en te yelfion , cen dorp nabj Leezrwarbeg-raven, Die van
zijn vTouws
den gelegen ,
mans
tocivrugtig
en
in
de
dgad
christelijk
affterven , als ook.Js
-pale
gedrag,
op
zijn
zieken
fterfbed,
daar j ruim dria
ZijEt
maanden met vele frnerten worftelde, onderrigt w1 zijn , raadplege bet verhaal daar van door zijnen zoon, onder den tijtel
van : Atcrftiebbe ban Zioni. BEKKER in 't licht gegeven ; ecn verba_al -dat door ieder , c die enig gevoel van ware g,odsvrugt bath,
•niet zonder , innerlijke zielsaandoening kan gelezen wordcr,.;
voorts volhardde hij tot aan zijn dood toe , bij zijne
lens ten aanzien van den D,uivel en cje werkingen der Gees= ,
met betuiging, dat hij voor t overige do aangenomene leerftellingen der Hervorrnde Kerk yastlijk geloofde.
BEKKER is getrouwd &eweest, met FROCK FULLENIUS, dog;ex van BERNARDUS FULLENI1,7S,. in leven Profesfor te Envekor
cent in, cle hebreeuwfe taal, naderhand in de inathefis, en Ha.
FIELIA HMI AB HINKENBURG, uit een adelijk geflagt, WiCES,
zustex A14.114./EA , de moeder was van den wijdberoeinden genet-aal en veldbouwkundigen MENNO VAN COEHOORN. Bij dese from heeft hij een zoon verwekt, met name JOHANNE2
BENDRIK BEKKER, die in 1737 als Predikant te yey-uni is
oyerleden; beneve-ns twee dogters, waar van de jongfie ANNA MARIA BEKKER, is getrouwd geweest met DS. JEREMIA$
1-1,EDIDtkni 133WI4ING, Predikant te Beet:gum.
Ten aanzien yan de geflalte lighaams en houding, was.
BEKKER geenzins gunftig door de natuui begaaft; zijne tronitt
inzonderheid was allerongelukkigst, een angç neus die ge1:loegzaam op zijn voorultftekende kin ruste, met ingevallene.
konen, vormden een gants onbevallige tronie; 't welk LA
MONNAYE zijn pourtrait ziende, voor den laden dnk van zijn
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Metotierte 111)ertiti / niet oniartig op derzelver lelialk,heid z110!
faelende, deedt zeggen:

Oui pat tai de Satan la puisfance est brifie
ltfais to teal cependant pas encore asfez fait ;
Pour 120US oter du Diable entierement l'idie,
BEICKER fupprime ton portrait.
Doch zo min gunftig hem de na tuur, ten aanzlen van zijne
lighaamsgeftalte en tronie geweest was, zo veel te meer bezat
hij van hare gaven, ten opzigte van zijne zielsvermogens en
verftandige hoedanigheden. Onzijdigen getuigen, dat de naam
van fchrander , geleerd , weetgierig en arbeidzaam, hem niet
kan onthouden worclen; hij bezat een vrijen geest, en wilde
zig aan niemands gedagten s flaafs verbinden, maar onderzogt
alles ingevolge de geftrengfte regelen der reden , of 't gene
hem zulks toeicheen; voorts was hij vurig en vhig van vettuft, en wanneer hij eenmaal een gevoelen hadt omhelst, was
hij 'er niet gemakkelijk of te brengen, ja fomtijds betrouwde
hij te veel op zijn eigen oirdeel ; hij hadt met veel andere
grote mannen die diep denken gemeen, dat hij fchranderder
was, om twijffelingen en zwarigheden te opperen, dan die op
te losfen; ongemeen moedig in gevaren te zijn toonde hij bij
meer dan ene gelegenheid , als on er anderen ook , toen zijn
borstbeen aangettoken zijnde , men hem ene grote opening in
de borst moest maken, en een ituk vices 'er uitfnijden; deze
pijnlijke bewerking flondt BEKKER met ene wonderbare flandvastigheid door. Oolc was hij zeer, goedhartig en vriendelijk,
en wist zig door zijne dienstvaardigheid, bij zijne ambtgenoten
aangenaam en bemind te maken; van welken enigen ook alles
hebben aangewend wat in hun vermogen was, om hem, wa.
re 't mogelijk te behouden. Hij hadt geen uitwendige gaven
voor den kanfel ; en fchoon hij kundig was in de mathes,
de beste van alle de logices , waren zijne leerredenen niet
regelmatig, maar egter zodanig ingerigt, dat die voor ieder
verftaanbaar waren; ook was hij door zijn ongemene vlugheid,
bki-
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RI= altoos in ftaat tot het waarnernen van een predikbeurt.
Van cart bcertig e: fcheitzend zijnde , flak zulks fomtijds ook
in zijne predikatien gelijk in zijne fchriften, door. Dus verm
koos hij wel eens texten, die op zekere voorvdllen floegen ,
mike hij in 't oog hadt; zie 'er her een paar vootbeelien
van : een zijner ambtgenoten osfen hebbende te bezorgen, en
onzen BEKKER verzogt hebbende om voor hem te prediken,
nam hij tot text de woorden : I KORINT. IX. vs. 9. Zorgt
ook GcD voor de Osfen? Toen hij van IVeesp naar Anflelealn
verroepen was , en de drie afgevaardigden, ter zijner losmakinge , zig in dc eerstgenoemde ftad bevonden, predikte hij
over de woorden : HAND. X. vs. 19. Ziet drie Manned zoeken
U. Zeer vaardig teffens was hij in zijne antwoorden, en, door
zijne grote geoeffendheid in den bijbel, bekwaam, om bij alIerleije gelegendheden een gepasten fchriftuurtext bij te brengen ; ten voorbeelde bier van ffrekke, dat een zijner ambtgenoten van oen lage afkomst , hem een giieks vers, door zijnen
noon die nog zees jong was, vervaardigd, en tegen hem ingerigt, in banden deedt ftoppen; hij las het vers, eiste pen en
inkt, en fchreef terflond 'er onder; zie JOB, XXX. vs. r., alwaar men deze woorden leest : Maar nu lagellen over mij mindere dan ik van dagen, /walker wader ik verfincad zoz hebben oin

bij de honden tnijner kuciden te fiellen.
BEKKER , is zes of zevenmalen op verfchillende wijzen, in

plaat afgebeeld; onder dat, 't welk aan 't hoofd der laatfle
druk van zijne Zetotierbe Irlacrelb is geplaatst, en door P. vAri
GUNST gefneden, leest men de volgende digtregels :
pit 's BEKKER, bier voor 't oog natuurlijk afgemaalt;
Die 't fnode biigeloof, het Christendom bekropen,
En diep verpest, beflond ten gronde toe te flopen;
De Duivel, dwaas gevreest, aan ketens heeft bepaalt.
Schoon fmaad geworpen op zijn godgewijde veder,
gaf aan GOD zijn eer, Ie flout gerchonden weder.
TANDEM BONA CAUSA TRIUMPHAT,

Ter eeuwiger gedagtenis van dien diepdenkenden Theolo,
gant,
IL DEEL.
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gant zn 'er vif penningen gemunt, die alle op de voor211..
de 's mans beeldtenis vertonen, en waar van de eet:,qe ,
pn
tot raildfChiift hebbell BALTHASAR BEKKER. S. S. T.
tT V. D. M. AMST., terwiji I et randfchrift van, den tweden en
E. BEKKER. S. T. D. V. D. M.
derden van de2en inhoud
AMST. NATIJS METSLAV. KRIS. MD 2XXXIV.. Op de tegenzijde
lees L men onder eae doorbreke,Aie zonne,
Van den
dit vieilegeig geulgt:

a

Nu werd het wangeloof
De Drivel met de voet geueen,
Van die op 't pad der waarheid gaan,
En BEKKER iu zin gond verf'.-aan.
MDCXC1T.,
De twede , waar op 's ma's beeldtenis met de flinkere
twang naar buiten is gekeerd, daai die op de vier anderen met
do rogterzijde voirkomt; heeft op de tegenzijde, die geene
verbeelding heeft, dit zesregelig gedigt:
Pit is lien fchriftdooLleelde BEKKER,
Dien hell en tovelij ontdekker,
Die hoe get apt, getergd, noch flit
Zig onderwetpt zijn's Fleren wil.
Een man gezond in leer en leven:
Hoe sneer veldrukt , hoe meer verheve,n.
MDCXCII.
De tegenzijde van den derden, heeft in 't verfchiet, het
Amfieldanife Raadhuis en de Nieuwe Kerk , verzeld van deze
fpreuk : PROCUL ESTO PROFANI ; Ver van bier de onheiligen.
Voorwaarts Nat de beftraffende waarheid, tusfen een rond-gekronkelde flang, door twee zegetakken doorregen, en enen
vuuifpuwenden leeuw, en die alien weder nevens deze
wijde fpreuk: MATTH. VI. vs. 13. LIBRA NOS A MALO ; Perks ons van den bozen. Te wtten van het te groat opgevatte
denkbee'd der toegerchreven inagt des Duivels, waarom men
tot Gob met deze fpreuk Verzugt , die op den voet des
pea-
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pennings gee= wordt: SERVA DEUS ECCLESIAM ; Cod belvaar
de

Kerk.

Op de tegenzijde van den vierden, bevegt deez' Godgeleerde, tot geezie kiethe fpijt van de nevensgezeten nijd, in de
gedaante van HERKUMS, deu twehoofd:gen helhond CERBEKIS
wiens ene hoofd met een zotskap, en wiens anc2er inct
kruinmutsje of kalloye gedekt is , en welk laatite onitrent dcgecsteliike manner
, • 2en tijd veeltij-ds door zees eerwaardige
gedragen wierdt. Op den voet des pennings that : OPUS
VIRTUTIS VERITATISQUE TRTUIVIPHAT ; Het

werk van de deugd e;;

Ivaarkeid zegepradlt.
E'ndelijk ziet men in 't verfchiet der tegenzijde van den
vijfden , enigen van 't gemeen zig tegens twee verfchijnende
Duivelen verbazen ; terwiji de vvaarheid, welke in de fiinkerhand twee fleatelen houdt, met haar iegter rust op een
verzegeLd boek, 't gene op en en autaar, behangen met het
iltnileldamfe wapenfchild, ligt. Het randfchrift ontlecnd nit
HOR AT. Cann. Lib. III. Od. I. VS. 1, luidt aldus : PRO.
FANUM VULG,US ET ARCED; Ik haat Let on,:,!elev .erde vol;:' ea weer
MORHOF., Polyli. Philol. Torn. II. p.
het van nrj af.
literar. p. 185. JAc.
255. C. A. HEUMANNI , Via ad
Philofoph. TOM. V. p. 71 2--72 r. Tom.
BRUCKERI Hiflor.
VI. p. 926 927. MOSHEMII Inflitut. Eccld: Scec. XVII.
Sea. 2. part. II. c. 2. §. XXXV. FREVTAG, AnaleEa literaria,
pag. 79. E. L. VRIEMOF.T Athen. Frif. pag. 256. C. SAXI,
Onom q st. literar. Pars. V. pag. 173, 174. AnaleEta pug. 612.
1tityium Maz,zuchelianum. Torn. II. pag. 176. Tab. C.NLIV.
/1//ukum Hinderfleinianurn, p. 279. n. 966, 967. Menaglaiza ,
edition de A7nft. 1716. Tom. III. p. 436. J. G. DE CHAUFE, Nouveau Diaionaire , torn. I. lettre B. pag. 192. &C. DAcuriezfe , Torn.
VID CLEMENT ,
pag. 43-49-

ZeVtra8 3eittici5te ber Zntoferaul/ ober febett/ intninattgen
gifpfe bc4 eteinctfiligett Zeotogi/ uub tcforttirten cpr.cbigcri; in
Snifferbam/ BALTHAS. BEKKERS , twig au0 firt(tcfmi urftintat
Wit J. M. SWAGER Zcivlig.

780. Svo. .Europile Merkurius ,
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IL St. /698. bl, ior P. RABUS Boekt. I. D. bl. 34. ss.
III, D. bl. 335. GER. VAN LOON , Nederl. Hifloriepe aiingen
IV, a b1. 225-227. Levensbefehr. van Nederl. Mannen eu Vrou.
wen, III, D. bl. 285-3o7.
BEKKER (JOHANNES HENDRIK) , een zoon van BAT.;
THAM, wierdt geboren den 25 junij 1676, te

Loenen; zijne

ene dogtep van den Franeker
Ilooleraar BERNARDUS FULLENIUS den vader. De jonge BEKKER
na de triviale fcholen te Ainfleldam doorlopcn te zijn, en eni.
gen tijd te Harderwijk dnorgebragt te hebben, ging verder
ne itudien te Fra'zeker voitrekken oner de Profesioren vA/q.
pER WAYEN, VITRiNGA en RoeL, daar hij ook geexamineerd
zUncle, en wel inzoncierheid over de gevociens van zijnen vader, nopens de werkingen der geesten, en daaromtrent volOende antwoorden hebbende gegeven , in 1701 tot Kandi1aat wierdt verklaard. In 1703 werdt hij tot Predikant beroepen te Wijkel in Pries,land , en in 1705 te yelfwn nabij Leeuwarden, that zijne moeder thans weduwe, op haar voorouderNk ilot Ilinnema-State woonde. Hier begaf hij zig in het jaar
1710 in den egt, met SYTSK BAUKES UNIA, dogter van BAU
)CE DAMES UNIA Bijzitter of Mederegter van Leeuwarderadeel.
jjit dit huwelijk is pile dogter geboren , ANNA MARIA, getrQuwd aan JQHANNES HEMMA, Predikant op 't Wijfel en ?Cotten welke bij haar he.eft gewonnen een zoon , genaamd BALHASAR BEKKER A HEERSMA. Aan het huis van deze zijne
kinderen, flied JOHANNES, na een langwijlige zukkoling, op
den 3 junij r737, in den ouderdom van 61 jaren, op weinige
dagen na. Nimnier is BEKKER van enige wangevoelens ver.
dat geweest, ten minflen befchuldigd; doch konde niet wel
verdragen, dat iemand, zijnen vader in den zelvden rang
itelde, met PONTIAAN VAN HATTEM, FREDR. LEENHOP, of
tENED. SPINOZA, even als of hij een /Nast was geweest,
en men GOD niet konde vrezen, en in hem geloven, zonder
tok den Duivel te vrezen, en (lien bozen pest zulk een atRock., 1737. b.
gOttione heetfthappii toe te fehrijven.,
BEL
-23e.
M.
moeder was EROUK FULLENIUS

BEL (JOHANNES DE) DELL (THEOD,

WIN 1219
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BEL, (JOHANNES DE); leefde in bet begin van do XINTdei
eeuw, dewip hij Raadsheer van JoliAN VAN AVENISTE tv4s, dell
tweden van die!) naam, Graav van I1enegou4A'er4 did in x3o4
ftierf, iia dat Gi-aavfchap vijf jaien beilierd te hebbdni To.
BANNES DE BEL Was Pi fester en Kanunnik van St6 Lorgb641
.ICerk te Luik. Hij heeft een ironijk gerchreveti, W441
vele merkwaardigheden gevonden worded betrekktlijk
oorlogen die in zijnOn tijd voorvielen, en Vair van de 1461,.
riefchrijver FnOISSART betuigd, veel gebrulk te hebbeh
inaakt in het famenftellen van zijne gefchieden gs.
Vit,L$
Belg. p. 457. J. F. FoPpErTs, Bible hdg.
ANDR.
204,
PAQUOT Memoir. litteraire , Tom. VIII. pagb, 2 9
BELL (THEODORUS VAN DER) geboren in 9t jaar
wierdt na volbragte letteroeffeningen en akademife itudion
op den 5 januarij 1744 te Rakagne als Pi edikant beroepen atb
waar na 8 jaren verblijf, hij naar Riglizsburg wierdtveligatsto
daar hij tot zijn dood toe is verbleven, die voorviel op den
3o maart 1794 , in den ouderdoin van 73 jaren en ruin) 6
ltiaanden, tot grote droefheid van zijne driedogters en tweel
zonen, beide ook Predikanten , de oudile , JOHANNO Gtni3E$
i'vAN DER BELL, te Venl2uizen, de and= ANTHONY PHA VAf
DER BELL , te Schermerhorn.
BELL heeft den lof weggedragen, dat h1 met ijs ver tn end
voorbeeldige getrouwheid, in 't werk zijn's Heren, bet ruirn
tijdvak van meer dan so jaren , onophoudelijk is bezig
weest, waar door hij ook de achtirg van alien die ham ken.
den, heeft verworven. Dat hij ook van can arbeidzam611 tart
was, blijkt onder anderen, door het in 't licht gegeveti wet.%
van hem, getijteld :
Ocre,n irtenbcriveo in ct crfjootrg
ban bet Dorn ban Ileberlanb / ban bet begin bet licrotrailtie/
tot aan bet linken ban ben Munftericn brcbe / benthetiO het
berboig nu bet #uiten ban ben Jii)unfterrin brcbc tot ben Whew
fen brae/ in 174 8 . %Ob. en Wing. 177r. in go. peekz.,
1'794 . a. bl, 459, ADICOUDB en ARUNBERG Netonreg. eruk
Tan 1773. ble 39,
Q 3
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BELLAMY (JAKOB), geboren te Viisfingen den 1% november 1757, was , van iier jeugd aan, bewafd me;: Len zeet
fijn gevoel voor het fchone, en vooral maakten de fchoonheden der Natuur , enen diepen indrLk op hem ; hier bij paarde zig, ene rui..ntens veivullende, al het voorledene tegenwoordig 1e1ide vei beeldirg. Niets trof deze
;neer, dan de lezing der ge:chi:deni,len van de oude Heiden
en hunne kiocke daden ; na deze ftelde 1ij zig in hunne
plaats, en fpeek:e menigmaal met al te veel viers de rol,
van dezen of genen beroemden krijgsman. Zig aan het hoofd
ener bende zijner makkers te aellen , met hun tegen andelen
op te trekken , of hen in route ondernemingen voor te gaan,
maakte zijn grootst genoegen uit.
Men zag in BELLAMY, de waarheid des gezegde, van den
Neer FEITH , in zijne Brieven over verfehedene ozderwerpen, II.
D. bi. 3 enz. : „ De eerile kenmerken der Genie, ontdekken
„ zig in de tederfte jeugd, aan de levendigheid en fterkte der
„ driften , en de hoogife ifoutheid der ondernemingen;" en.
bijna alles wat die beroemde konstrigter verder, over de Genien fchrijft, is zo verwonderlijk toepasfelijk op onzen Digter,
dat elk die dezen gekend heeft, daar in deszelvs afbeeiding
ziet.
Die zugt voor oorlogsbedrriven, gepaard met ene, voor zijjaren , meer dan gewone lighaamsftcrkte ei gefpierdheid,
maakte he:n , onder zijne medegezellen, zo gelug,t, als de
edelmoedigheid, Welke hij in zijn doen list b1131;.en , en de
hulp die hij den zwakkeren boodt, hem bemind maakten. Een
jorge, van zodanig ene ziels- en ligha.amsgelledheid, fcheen
door de natuur zelve tot een krijgsman gevormd, en het opvolgen van deze z1ne oirfprongelijke beftemming, zou hem
gecnzins belet hebben, een Digter te worden , het flagveld
of de oorlogskiel zou zijn zangberg geweest zijn. 'Hij verlangde ook naar 'niets meer, dan naar dien ftaat voor het Vaderland
ic vegten, was het toppunt zijner wenfchen. De bede zijner
inoeder, dewiji hij vrodg ha zijn del de jaar, vaderioos was,
en ene leerrede over het vifde gebod , hieldt hem, en wie rekent
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tent dit niet tot eer vzn zijn hart? daar van te rug, zehr
na dat hij reeds aninaal, daar toe let ast befit hadt genomen. Dewijl het hem ook net m ,gt ebeuren een Fijnfchilder to warden , waar toe zn aangeboren firdak vow'
hadt ingf!baezemd, iwor
g lle fchonekonften, hem ge
hij, meet door en , ean door zig zelven geleid; een be.
roep, voor het welk hi a:lertninst was berekend, n leerde
bakken.
Zijne dienstbaarheid en arbeid kon den onverzadelijken lees9
en weetlust, die hem e gel] was rLet verdo , e:]; doch van
zijn digtvermogen, ontdekte zig voor ,,,at tijdftip, htt
gene juisc het 8,eichiktfte was, om het digtvuur van enen dapperen krijgzugtigen jo-Agen fontvonken, namelijk in bet jaar
1772 , wanreer men het twede eeawfeest er vrijheid, binnen
Vlisfingen- vieide; toen den la Jer dappere Zevorm, van ailer
iippen horende roller]; toen gecuige Zip de , der eer welke
men hunne nageiagt ;nis aaJeelt, toen zelve, bij de inkomst
van den Eifaadhouder , met de jeugd zi:jr.er geboorteflad, voor
enig6 dagen in ha gewaad enes ki .. Lsmans gedost zijndc,
Zijn vers; ter -diet gelegeni-eid geOntfprois g
maakt, en under het oog • an anderen gelcomen, ontving niec
weinig lof vu iife ben aan, om het bij (lien cerftellbg
niet te lawn; flU digtte vuort, tot digtea beffeedde^ hij alle
4e ogenblikken, (e e ham van zi.j re toenmalig3 bezighedel3
bverfchoten, ja zeiv wel andere, het geen voor hem, meermien onaangename gevolgen , van de zijde zijn s meesters
hadt.
Dan hem ontbraken, een leidsman , goede voorbeelden, en
kennis onzer taal; de T)igters die hem in handen vielen, waren veelal flegte modellen. Hij ging egter zijnen gang „ op
hun fpoor fchrijft hij zelve „ begon ik ook buweli: I ks„ en verjaardigten to maken, in plaats van we4enli:J ke gedag„ ten, fchaarde ik alle Goden en GodiLnen, Nijinphen ei
„ Naijaden , in rijmende gelederen, ik vt-Tgat niet PHEBUS
„ als hoofd van dit corps, heerlijkst te don uitkomen." Eli
intusfen bewonderde hem, 1-11) begon opz:en te• verwaken1
daa
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daar hij trager voortgangen in het ambagt, waar toe hij werdt
opgeleid, dan in de digt:iunde maakte, en de uitmUntende
Digter een flegt Bakker zou geworden deedt dit bij fon"
migen die hem kenden , de gedagten opkomen om hem tot
de itudie te brengen, en de toenmalige Vlisfingfe Rahn-, get
hem enig afzonderlijk onderwijs in de latijnfe taal.
BELLAMY verliet den baktrog en de dienstbaarheid , en met
die verheffing, verhief zig ook zijne ziel. Hij, die reeds het
ongerifmde hadt gevoeld, dier Goden-volle verj en naar den
ouden fmaak, maar zig van die kluisters- niet geheel ontflaan,
de inblazingen der natuur niet volkomen volgen durfde, vgxbrak gene, en liet zig door deze onbedwongen Leiden. Betere
leauur, de omgang met lieden uit hefchaafder kring, bragten
niet weinig, ter verfijning van zijnen finaak toe: Zijn goed
gerugt werdt nicer en meer verbreid, door enige zijner voortbrengzels in de Vaderlanle Letteroeffeningen, en in de Poetifche
Mengeljtoffen van het Haags Konstgenootichap geplaatst; d,it Genootfchap nam hem, gelijk daar na meer andere, van dien
aart, tot medelid aan, doch op deze eer flelde hij in het
vervolg, weinig prijs; de aanmerkingen, welke men in de2elve, op de digtflukken maakte, kwamen hem over het geheel , te niets betekenend voor; hij gevoelde te zeer zijne
waarde, om de zijre, aan de droge kritiekes van menigrnaal
koele rijmers bloot te ftellen ; al lachgende noemde hij de
digtkundige Genootfchappen, Rifinkollegies,
Zijn toenemen intusfen in de latijnfe taal, was min aanmerkelijk, dan het zoude geweest zri n , indien hij in vroeger jaren , daar aan beg-onnen , met weiniger viers bezield en minder aan het zelvdenken en opfiellen gewoon geweest ware.
Hij bragt het egter daar in zo ver, dat men hem voor het
akademisch onderrigt, bekwaam keurde. En dewijl het hem
aan iniddelen ontbrak, vereenden g ig enige Heren faam,
jaarlijks tot zijne ftudien, let toe te brengen, waar bij in het
vervolg, nog meer uit andere bronnen kwam ; en hij vertrok naar de Utrechfe Hogefchool om zig tot den predikdienst voor te bereiden; niet, om dat men oirdeelde dat deze
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e kring best voor hem geichikt ware, inaar om dat in ons
gemenebest, alwaar men net, gelijk in koningriken , jaa ygelden geeft aan fraije vernuften , die hun de vliTheid ten , om
naar hunnen finaak te werken, dit bijna het enige middel is,
om Zulken als BELLAMY te verheffen , en ten eerlijken beitaan
te brengen , heewel egter bier door, menig Genie verongelukt, en der Keike weinig voordeels wordt aangebragt.
Op het Hogefchool onclerfcheide men hem ras, zijn goed
gerugt was hem vooruit gelopen ; daar geraakte hij in gezelfchap, daar kreeg hij kennis aan boeken, waar door zijn verRand verlicht en zijn fmaak nog nicer gezuiverd werdt. .De
tijd, in welken hij zig op dat toneel vertoonde, was ook bij
uitilek gefchikt, voor ene Mufe , als die van BELLAMY ; out:log van buiten, aangording der wapenen van binnen, konden
riiet anders, dan het digtvuur enes krijgszugtigen Digters,
Reeds meer doen ontviammen. Dra ook zag men dit in zijne
Vaderlandfe Gezangen , welke hij onder den naam van ZreANDUS , eerst bij ftukjes uitgaf. Deze zijn het, welke den grondflag tot zijnen onvergangelijken roem gelegd hebben ; men
ontving die, als met cen foort van enthufiasme, waar van de
tijdsomftandigheid niet alleen; maar vooral hare inneriijke
waardij, de oirzaak was. Steeds fpreckt daar in de held, of
de vriend des vaderlands, en dat niet ene gekunflelde cpge.
fmukte taal, maar de fchone, edele taal der natuur,, de taat
des mannelijken gevoels; geene flikkeringen van vals vernuft,
maar het ware, heerst in dezelve; zij firelen door hunne harmonie,, het gehoor; doen de ziel des lezers aan, en boezemen naar mate der onderwerpen, grootheid, fchrik, eerbied,
cf weemoed in ; de blodaardt gevoelt voor het cvnblik dat
hij ze leest, moed in zijnen bcezem ontbranden. Voor BEL.
LAMY , hadt Nederland maar weinig gedigten van dien aart,
en hij Het zijne navolge-,:s ver agter zig. Alle de vrienden
der digtkunde en des vadeilands, juichten hem tce. De regering van Ilisfingen toonde, dat zij zijne verdienften wr ist te
fchatten, en verwakkerde den liver van haren Burger, door
hem voor de toewijing dier bijeen verzamelde gezangen , aan
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Vislingen, te begiftigen; met een aanzieqk boelc.--gefehenX;
op ene wijze; die en hac.r, CiA hem, eer aandeedt. Dit gefchenk be.ustLe in het jaar 1792 , en denkelijk nag, bij me;
julfroutv FRANONA BAANE te V1ivei , aan welken de Dig;
ter; onder den ram van FiLus, het grootfte gedeelte zijner
jeugdige g,ezant2,en gewijd halt.
De Iiefde jeugdig
vn zin hart meester gemaakt hebbende , halt niet tl e,;ts C1111 verzagtenden inviocd, op zijn
f/ols karalIter, maai v, rmde mede onzen Krijgszanger, tot een
Minnezanger. De Gezangen mijner jeugd, doot
tem in Linen a%ade4-iic-tijd ult,;egeven, flrekken bier van ten
In deze bczingt hij de ilefle; niet die lielde; Welke
het: 1.Te'aat der eerhaailleid van fehaainte doet giceijen , deze
c:ei hart, maar dc kuisfe
welke Van
liemale afkoinst zi*Fde, door de Engelen zeiv met welgevalaanfthouwd wank, die de ziel veiheft, en het hart de
genoeens finalTxn duet. 1113 vcigde oak daar in de
natti.ur en zijn manrelij: gel:eel; hij zong het geen hi onderaan
fchoot ener kuisfe, minnares, voor welke zi:re
te fterker was, mar mate zij e7len gcruiinen tijdi geweld ger erdt gedwa:sb-oornd. Deze Za,nen zin nogthans
nun al-,eineen bekend, en hebben hem, zo veel lofs niet
verwoi vela , as‘ hij door dezelve wel hadt verdiend. De
finalk onzer Nate, fchi]nt over het geheel; dien weg niet
been ta w lien; men hegt aaa het woord van Min en Minvezang 'maal al te onbepaald, het denkbeeld van onkuisdit deedt z*Ijne vrienden vrezen, dat BELLAMY, hoe'
otfch zig desniettegenitaande, door deze LLitgaaf zou beradelen.
Men vin'',t van hem meer dan een ftukje, zo in digt als in
ondi ,,v-., in de Proeven va;1 het verftand, dcn finaak en bet kart,
hij, in vele.-i,g ug met enige Ronstvrionden uitgaf, onder wel k e, de \-ertelling, Roosja betri teld , bijzonder
freekt. Zeide de zo evengenoemd waardige fchrijver FEITrt,
dat h1.1 geene enkelde Roinanae bij ons wist, die aan de vereisten van dit foort van digtihkken ‘ voldecd, is hat niet te verrn
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Moelen, dat hi) na de lezing van dit flubje milks zeggen zou;
is toch, volgens MONCRIF ene Romanze „ bet naïve verhaat
,, van ene aandoenlijke daad," wie kan dan ontkennen, dat
ROOSJE waariijk ene Romanze zij?
Bij zijne digtitukken moet men niet vergeten zijne Gezangen
te tellen, het zijn alle ftukken van enen fombertn en ernitigen trant; flenen en zien fierven , zijn de gedurig ciaar in Leerfende denkbeelden. In het daar voor geplaatst Fragment,
van enen Brief, aan zijnen vrie;id KLEYN, geeft enig verflag,
van de ontwikkeling zijrer Genie, en op den tiitel vindt men
zijne vrij wel gelijkende Afbeelding. Deze bunclel, het laatfle gefchenk, aan zijne vrienden en de nakomelingichap, fchijnt
faamgefteld, order dat tot nog toe onverklaarde voorgevcel
des doods, het geen men , in zo veel kvenden, kei t voor
hun flerven betnerkt, en waar van 13ELL4MY zo vele bliken
gal: In het eerfle dier Gezangen, v=oela hij reeds aan zfiLe
vrienden, dat wanncer de dood zijne ogee zal geloken, en zij
hem begraven zullen hebben, zij dezelve zullen lezen:
„ En als gij mijn lieve vrienddn,
,, Dan uw weg weer rustig wandelt,
„ Wilt mij dan niet gants vergeten:
„ Leest, om aan uw vriend te denken,
,, Somtijds Bens in deze zangen.
Konstrigters menen, dat zij minder goedkeuring,, , bij de
meesten, dan zijne Vaderlancife Gezangen wcgdragen zullen,
om dat zijne Genie het kragtigile werkte , in het grote en
heldhaftige. Bet blijft nogthans zeker, dat men iii dezelve-,
verfcheidene in der daad, zo in vinding, als in uitvoering,
zeer fchone flukken ontmoet, en dat zij alle het merk dragen,
van zijn uitnemend digtvermogen. Ilij was Digter in den Daauk des woords; zijn digten beftond niet, in, mef enige verandering van woorden, gedurig wederom dezeive beeiden te
herhaien, Welke zo velen voor hem, reeds duizende malen,
hadden gebruikt en misbruikt, hij fchiep nieuwe. Dit blijkt
trefFend, uit de overeenkomst, tusfen zijne gedagten i en die
van
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van and-ere rtheppende vernuften, 2onciét dat hi] milt en
runner voortbrengzes, bath odder 't oog gekregen; verbaast
fond hij toen men hem eenmaal de overeenkomst toonde, tusfen een lied van ANACREON, en een ander, 't geen hij voorlas, en door hem was gedigt, wanneer hij nauwlijks den /naarn
van ANACREON kende, dit is hem riaderhand meermaal,
trent andere grote Digters, vooral omtrent Gun! gebeurd.
Zijne digtftukken hehben alle ene rollende vloeibaarheid, en
dragen de blijken der gemakkelijkheid, waar mede hij die op.
fielde: De harmonie welke liij aan zijne rijmloze verfen wist
te geven, heeft niet weinig toegebragt, om den fmaak , daar
your , algemener te maken. Door zijn voorbeeld, lost hij,
met enige weinige anderen onzer beste Digters, de bedenking op: of niet ; met het ri3m, ook de welklank in onze
pcZzij, verloren ga? Bij enen halven Digter mag dit zo zijn,
en wat fchade ? dan na menig vers van BELLAMY gelezen te
bebben, zal men, indien men 'er opzettelijk acht op ant,
niet Bens gemerkt hebben dat het' rijmloos ware, duidcliik
bewijs, voor de harmonic zijner . ftukken, en voor de niet
voiffrekte onontbeerliikheid des rijms, tot den welklank.
Bewust, dat met de beoe-Itening, de beichouwing moet gepaard gaan , en dat onze Digters het verder zouden gebragt
hebben, hadden zlj deze niet te veel verzuimd, lei hij, zo
dra hem char toe de gelegenheid verfchaft werdt, zig met ernst
cp de theorie der digtkunde toe , en maakte in dezelve geen
geringe vorderingen. Zijn Brief aan Mr. VAN ALPHEN , be=yens een en ander ftel:je van den Patifchen Spe&ator, die hij
beide, zorider zijnen naam in het Iicht gaf, leveren daar van
de bewijzen uit. Hadt het hem mogul gebeuren in dit Yak
verder voort te werken , hij zou door zijne gegronde kritiekes,
de Nederlandfe Digtkuncle niet weinig voordeels iaangebragt,
en jonge Digters veel geleerd hebben; hoewel het te vrezen
is, dat hij zig daar door tevens, het misnoegen van velen zij,
her medebroeders, en van het geheel heirleger der Rijmers,
Welker fnerpende geesfel hij was , zou op den hats gehaald
bebben, vooral door den won, op welken hij recenCeerde.;
E el-

BELLAMY. (JAKOB)

2 53

Edelmoedigheil en menfchenliefde, blonkel in alle zijne
bedrijven nit; daar hij leedt, wanneer hij andelen zag
was hij, hoe fpaarzaam zelve be3eeld, altDos beield oin anderen in het geen hij bezat, te doen de!en; alleon in did
ogenblii, ken, in welke hij ondeivonclt, hoe magteloos zonder
hetzelve , het inedelijden was , kreeg het geld in zijn cog
enige waarde, in elk ander geval, was hij 'er misfchien al tc
onverichillig omtrent. Van niets hadt hij freer afkeeis, dan.
van vieljen en kruipen, een afkeer die zo ver ging, dat Z3,
dcor fommige aanzienelijken onder zijne weldoeners, die zijn
•arakter niet genoeg kenden , en meenclen dat hij , om het
geen zij ten zijnen voordele toebragten , met lof- en dankcligten in de hand, voor hun behoorde te buigcn, als trotshe:d
ondankbaarheid aangemcrkt werdt. Zijne openhartiglyaid,
zijne getrouwheid, zijne grootheid van ziel, die hem in fiaat
om niemand te verachten, noch te beledigen, om dat
hij van hem, of in godsdienftige of in ftaatkundig-e bcgrippea
verfchilde, won hem ene algemene hoogachting, blj alle bra
yen. Hij beminde zijn vaderland haatte deszelvn
vijand, wie en onder welke partij die ook was. Hij hadt elk;
lief, die het vaderland lief hadt,.en let tevens elk zijne biizondere gedagten geheel vrij; onder lieden, van hem verlchirlende denkwijzen, hadt hij, in de holgaande tijden door hem
beleefd, zijne veitrouwde vriendcn, hij was niet klein g-enceg,
om partijdig te kunnen zijn. School-, care flerke neiging to!:
het fombere en ernfrige hebbende, hadt hij one bijzondere,
hem alleen eigen luim , die, in fommige zijner 1111U-en,
en vcoral in zijne gmcenzame ge1prekken en brieven, zig
vertoonde ; een lu.im , die zijn gezelfchap allerbehaaglijkst
maakte, en de rimpels der droefgeestigheid, van het gefronzeldfte ge'aat wijken dccdt.
Zin fchertzen, met zekere door min kundig,en uit
nand, geliefkoosde godsdienflige meningen, gaf aan menfcheii.
van bekrompen doorzigt, en aan de nijd, die beftenclige gezellin van grote verdieLflen, gelegenheid, om niet gunftig,
emtient zijne goasdienilige gevoelens te denken; met grond
woIdt
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wordt nogthans verzekerci, dat hij, door de lezing van gegronde fchriftn ten voordele der openbaring, volkomen a
vertuigd was , van de waarheid van onzen fchonen Godsdienst , en genezen van die twiiffelingen, welke bij hem
wai en opgekomen, door zekere flegt beredencerde , fchoon
ivelgemeende gocivrugtige boeken en gefprekken, die hij in
zljne ionkhid velvaidigmalen hoorde en las. Of hij egter
als Leraar , groten opgang zou gemaakt hebben, mag min
twijffelen. Uit zijne in druk gegevene leerredenen b1ijit het,
dat I4j ver afweek van die wijs van voordragt , welke in de voorbeen publieke Kerk , tot heden toe , nog allermeest behaagt ,.en
hij hadt tc \eel vastheid van geest, om zig blindelings naar den
beerfenden fmaak te rigten. En , daar men in ons land , door
enen Leraar niet wil gefehreven hebben, 't geen men aaii
elk anderen niet kwa1ijk duidt, is het te vrezen , dat
het hem onmooglijk was , zijn Genie aan zijn foituin op te
ofFeren, h ene aanzienlijle plaats onder de digterlijke martelaars zou beilagen hebben.
Dan van dit alles, zoo de tijd alleen de zekerheid of onzekerheid hebben kunnen leren , doch dit is, gelijk alle de
grate vooruitzigten, die men zig van hem met reden vormde, verildeld; dewijl de levende, de werkzame, de zig tot
een waarlijk groot Genie vormende , en zijne aanvangelijke
grootheid reeds gevoclende BELLAMY , op den II maart 1786,
aan de gevolgen ener veizuimde verkoudheid overleedt, tat
groot verlies der vaderlandfe digtkunde; tot grievende finert
voor zijne vrienden; en in het bijzonder voor zijnemoeder,
die haar enig kind, en zijner minnares, die enen minnaar
zonder wederga, in hem verloor.
Het fpreken v:el hem in zijne ziekte, te zwaar, dan dat
redenen zou kunnen melden. Sommen iet van zij ne
migen zijner vrienden admende bezorging zijns lijks op zig;
meer dan een Burger dong naar de eer, om het in zijn graf
geplaatst te zien; en he werdt, onder het algemeen beklag
der hen hoogichattmcle Burgerij, in do S. Niklata Kerk , door
enige zijner meest Z.feitopire medeftudenten , bgezet. Zeeland ,
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land, heefc in BELLA 'VII' , enen DIgter

w'ens
imam het vrij naast dim van deszelvs t,ve:, giocte;-:, CA"
, het gen wo1 op ('
ANTONIDES , i1ag phatzen. Vli
beroeinde Dig.eres, namelijk de door haie
gcc. en
fcheip vern,ift zo beroemde ELIZABETH I.), EK
, I ar op
groot Digter roemen nriogt, hei d.e eer duor hem ye,
.gen. En XL-Arland zal al t‘ as ,op Lem tio-ei) en zijn viceg
verlies betreuren. - G. ECIPERS , Lei CISTerh. vi 3 "o
BELLAMY , boor zijne twee n2gel. LeerreCie,;2(2,7;,.
bl. 1524. en 1938. "Vad7
XXXII. D. bl. 3 i .
•

BELLE (JAN Vv), en man Lit deli birfaat te
le;n, omtrent het midden van de XVIIde ee • I hebbenae, was eer, gi got kender en ‘aolf1nder e itaalen d gtkunde. Men heeft ran heir' in dfuk :
1.737. 4.
hid nict intt;j11.
,̀17,1n4Wk.
i 743.
paah- (n
?I'mr% 1756. 8bo.
A3iCOUDE en ARRENC,ERG
Naaliweg. druk van 1773. bl. 39.
BELLECHERE (JAKOB), enn Eaanife Ina!, wercit door
LEICESTER in het jaar 1536, e„ens de priv,1021en van c:en
lande, tot Prefider,t van den Ho ve Pruyintiaal van Utr2cli
aangefteld. - WAG. , Vad. Hifi. VIII. D. N. 163.
BELLEGAMBE (FRANCOIS), wie.dt geboren to Douai,
in het jaar 1628, en volbragt zijn gehelen Ietteriurdjci lo-p
bij de Jeluiten van die flad; 16 jaren oud zijrc , werdL
lid van dat genootrchap; vervolgens gewijd, w eA-it 1-,em
heftier:11,g van ene der Coag, regatien der H. illaagd
en het blijkt, dat hij die bediening 15 jaren, zo te pis
te - Douai heeft waargenornen; hij flieif in de eeistg-...r., eme
frad, clan 12 junij 170o, in het 72fte jaar zijn's otoleid(qns.
17facideia bucker] heeft inj gecchreven , die door del! druk
zijn gemean gemaakt, waar van de mcesten van IA dig
de enkel aanl-alirgen nit Oudvaders letterlijk
gerchreven, bevatcende. Hot enige daar men nog enige
de in itelt, is : Enchiridion Theolog. .praeticuln , tripartitiim ,
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DU

y-ubilceo Ecclejiastico.ills. 1699. in
Memoir. litter. Torn. XIII. p. 213 , 214.

PARC DE)

I 27710. ••••••■••

PAQVOT,

BELLEGARDE (GABRIEL DU PARC DE) , is geboren uit
een adelijk gellagt in L7nguedok , op het Clot Bellegarde , den
18 oelober 1717. Zijne beoeffeningen der wetenfchappen„ in
het ouderlijk huis, onder een afzonderlijken leermeester, be.
gonnen hebbende , vervoIee hij die naderhand in een kost.
fchool van geleerde Geestelijken, welke geen minder zorg
dioegen, om zijn hart tot de deligd, als zijn verfiand voor de
wetenfchappen, te vormen. Van daar ging hij naar Touloufe,
om aan het Hogerchool van die clad, lesfen in het kerkelijk
regt te nemen, en vorkreeg alwaar den graad van Licentiaat
in de regten. Trans begat* hij zig naar Pargs , alwaar hij zijn
vast verblijf nam , met oogmerk om zig geheel en al aan de
beoeffening van de godgeleerdheid en de kerkelijke wetenfchap.
pen, over te geven, Hier gelukte het hem, in nauwe kennis
te geraken, met de kundigfte Godgeleerden Bier !lad, inzon,
derheid met den verrnaarden BOURSIER leraar der Sorbonne,
gelijk mede met den Abt D'ELTEMARE ; welke laatile hem boa
venal dierbaar wierdt, en die hij deeds als meester en vader
befchouwde; zijnde dermate aan hem gehegt, dat, Coen deze
naar Holland ging, om alwaar het overfchot zijner dagen door
te brengen, BELLEGARDE zig mede derwaarts begaf, en dezen
zijnen vriend bijbleef, tot op zijnen flood, die in het jaar 177o
op Bijnwijk , een landhuis in de nabuurfchap van Zest, in de
provintie Utrecht, voorviel,
Twee jaar later, begaf zig BELLEGARDE met 'er woon naar
de clad Utrecht, in gezelfchap van enige vrienden, die zig
nevens hem , met gclijken arbeid bezig hielden. Het was
daar, dat hij de laatite hand leide, aan de Colleition generale
des Oeuvres D' ANToINE ARNAULD DoEteur de Sorbonne , die te Lau.
fanne , bij intekening, zedert 1772 tot 1782, gedrukt wierden,
en in 49 Delen in 4to. het Licht zagen, daar onder begrepen
de VI. Delen over la perpetuite de la Foi, benevens I. Deel,
bevattende het levee van ARNAULD , en het register op het werk,
Nveke Rukken afzonderlijk zijn uitgegeven; hebbende tevens

BELLEGARDE. (GABRIEL DU PARC 13E) fZSY
alo 1-itgever , deze grate vernmeling verrijkt, met gefchied)t-undige voorredenen , welke vervuld zin met de nauwl-eurigfle en belangrafte rafporingen. Deze arbeid , die I em
durende den tijd van 20 jaien , bezig hieldt, verhir:derde hem
egter geenzins, om in den jare 1765, te Utrecht ne andere
aanzienlijke verzarnzling uit te geven , onder den tijtel van:

Suppleinention ad varias colleCtiones Operum ZEGERI BERNARDI "VAN
spEN, in gr. folio, makende een 5C.e deel uit der werken
van dezen groten Kanonist, In dit flak rinds men een om.
flandig levensverbaal van den autheur, met ophelderingen omtrent zijne fchriften. EIet vulve is ook afzonderlijk in groot
Svo. gedrukt,
In den zelvden tusfentijd, gaf ook BELLEGARDE ene korte
gefchiedenis van de Rooms Katholijke Kerk te Utrecht in 'tlicht,
onder den tijtel van : Hifi oire abregee de l'Eglife Metropolitaine
d'Utrecht, ftrekkende zede:t haar opkomst tot aan de kerkver.
gadermg van Utrecht in 1763, beflaande een deel in klein
8vo. De belangi ijke voorreden voor zijn Receuil des temo;gnages, rendus a l'EgEfe d'Utrecht waar in de oirfprong en voortgang der fchcuringe, tusfen de Katholijken dier Kerk ontitaan,
aangewezen en opgehelderd worden, is insgelijks uit zijne pen
gevloeid. Nog heeft men van BELLEGARDE, buiten verfcheiden andere fchriften van minder aanbelang: Mefnoires

l'affairg de la Bulle Unigenitus clans les Pair-Bar, bevattende een aaneenge:chakeld verhaal, van de gebeurtenisfen
in de Nederlanden, ter gelegenheid van die Bulle veroirzaakt,
tedert 1713 tot 1730, 4 delen in i21110., zijndc dit het cattle
werk dat door lien gemeen gemaakt is.
Men berpeurd in alle zijne fchriften, dat hij, fchoon de
leerftellingen der 11.000sgezindc kerk onveranderlijk toegedaan blijvende, en geenzins aarzelende , cm het hoofd dier
kerke in den pgrfoon van den Pans te erkpnne4, nogthans
verre af ware van E2,11es te onderfehrijven wat de overige
Roomsgezinden , ten aanzien van 's Pausfen onfeilbaarheid
en volitrekte oppermagt over alle de kerken , voorwenden.
Het was hierom, dat his, hoe zeer zijne geboorte, zijue braaffa. DELL.

ques fur
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held en de dienften, welken hij aan die kerk bewees, born
boven zo veel anderen iegt tot het bekiet'en van kerkeiiike
waarcligheden gayen, de deur daar toe fteeds voor zig pflotea
vondt, aangezien men tot de_eive niet tor,de geraken, zonder zig aan de 1Zoomfe Bullen tegen JA lisEmus en QUESN P. 1, te
onderterpen.
Ondertusfen vondt zig omtreiit a jai en geiv
leden, tot Kanunnik benoemd, bij de hojd- en primaat-Lerk
van .1:2j on , alwaar zig een broeder van h?,,in bevo;dt.., e;i waar
van de lia.nunnikerl, die bewi'jzen van bun moeten geven, het te gen van 't kruis dragen, en den tijtel van
Graven , plegen te voeren. Dan, daar c e arbeid waar aan
hij zig hadde overgegeven, zijn vast verblijf aldaar niet gehengcle, verzogt hij wet dra zijn ortfiag, en veiwierf van 't
kapittol den tijtel van Oud 7 Giaave Ilij is geftot yen te Utrecht,
den 13 december 1789, in den ouderdom van ruim 72 jaren.
Op cle zark, die zijne floffelijke overblijfzeien bedekt, flaat
het volgende &raffchritt gebeiteld;
UIC FACET

Arebilis D. GABRIEL nu PARC DE BEL.LFGARDE,
Dixcefis Narbonenfis 2n Geia Ciericus
Arec non infignis Ecclefice Lu;rdunenjis
Comes :
Antiquus Canonicus
pietati ac veritati ab aciolescertia deditus :
Scriptis cliverfis , ac magna potisfinzum
ARNALDI operum colleEtione
De Eccles beni meritus
Ecciefie Batayce, cujus fe caufe totun
Mancipaverat,
Cuiqzte plurinsos undiquaque Amicos
Conciliaverat ,
Nee non & aliis longe lateque Ecclefiis
.fllultiplici Epiftolarurn conzniercio,
Midtcl Librorum communication,
Et continuis officiis utilisfi us:
Omnium tienique fans doEtrince amicorum
Alicia :Pais & fervieus ,
rp-

BELLEMANS. (DANIEL)

1pfe, in paucorum numero , quibus hisce temporibut
Cara files & writz- potior fuit, unus ê prmcipuis :
R1.4i , darn fusceptis in Ecclefix coinmodum
Laboribus
4rdens atque indefeyus incumbit ,
Viribus tandem exhaustis,
°Nit in Domino Ultrajeti, in- Boma diflet
Clarenburg,

Die XIII Decembric MDCCLXXXIX,
Amos natus LXXII ac peni duos menfes.
Dirdteuren van het Utrechts Provintiaal Genootfchap van
konften en wetenrchappen, dezen waardigen Man in derzelver
tergadering van 4. meij 1789, tot lid des Genootfchaps verkoren hebbende, wilde hij dit lidmaatichap niet aannemen,
dan in hoedanigheid van contribuerend lid. Alg. Konsten Letter-Bode , IV. D. bl. so, 5r.
BELLEMANS (DANIEL) , is in 1641 te Antwerpen gebefr
ten. In den ouderdom van 18 jaren , kwam hij bij de reguHere Kanunniken van Grimbergen van de Premor firatPnler or
den , en zijn proeftijd doorgeftaan hebbende, leide hij 'er de
gewijdde belofte van of in 1661. Vier jaren later, wierdt hij
tot Priester geordent, en vervolgens van ene parochie voorzien in de heerlijkheid van Horsfen, tusfen Waal en Maas ;
maar hij behield dien post niet lang, doordim hij den 21 februarij 1671 in den ouderdom van 32 jaren geflorven is. BELLEMANS heeft twee verzamelingen van digtftukken of liedekens
nagelaten, onder deze zonderlinge tijtes: I. pet Cijterhen
ban JESUS / fpeelenbe ;000 nicubie Viebeheng op Pet groom
Sittitif ban bet Q. A,acrautent ban gliraftet tot 95Nffeie
eti3;ittit te Z;LIOfCt in 1670 al 1679 in 161110. 2. V ,ca lie e=
lichen Parabijg-Dogel/ tot GMT mn boot blieci3enbei he=
beifenbe berft,teijbe arice§t4he 3Eieterievg ban be 3ebbefOte
Ziefbe cube bet berianaen ban /jet Venieffeb Daberfanb/
ofjecomponcert boo/ ben dear,. rare DANIEL BELLEMANS,
getvukt te Zzuffel / 1683 in ionic. Due liedekens werR2
der

I1ELLERUS, BELLIGHEM.
tin zo gretig gekDgt, dat 4er in 1686, reeds een zerde druk
van wecdt ui*gevc.,n. Ook an wen van deze digt.flukjes
getuigen, dat, niec alleen zeer ittgtelijk zijo , rnaar ook de
Iteesten door hail gevoelige ea inlet tederheid vervulde
cirukkilgen , de zinnen itre,en en bet bai t andoen , ja
flat fornmi{,T en zelvs ene zoetvioeijentleid van uirdLukkingen
çn verhevene gedagten bevaaen, fchoon niec alie met dit
mirk zijn gefternpelt, en enigen in een vrij gemeenzamen
fliji in gefthrevdn; zo als bij voor,bee.A bet liedeken, dat
kis aanvangt
tis= nierOter lan ten Zitimiermo
Wit -.1jrft pacr
quail! /
9Logeerbp bi tii ^ erremal1/
Aan It h.Qofd van dt werkje , is ene loffpraak op den
fcrlirijver en zijne liedekens geplaatst, door den vennuardext
cligter in dat foort van poezij, ADRIAAN DE POIRTRES.
65.
PAOUOT Memoires litter. Tom. IX. p.
BELLERUS (J04.NNES), vai n dintw-rpen gehoortig,
4en geleerd Man en Boekdrukker in genoenade ftaCr Hij
Leeft. het Onomasticum van CONR., GESNF_,RUS , nit het week van
TtOB. STEPHANUS geitrokken, op nieuw door hen verrneerderd,,
in 1553 uitgegeven. Ook heeft bij een grout aantal woorden
gevoegd, bij het DiElionm:ium Latino-Hispanicum ANTONII
4RISSENSIS. Hij is den 13 julij 1595 , in zijn geboorteftad
pverleden.
J. F. FOPPENS , Bib!. Beig. pag. 577, 578.
BELLIGHEM (PERSEVALD VAN) een blindgeborene,
geboortfg van Brugge, maakte vrij wat opgang in t beoeff.
nen der letterkunde. Hij woonde' in 1530 te Parijs, en bemoeide zig met lesien Ran de jeugd te geven. Hi) hadt tot
zijn zinfpreuk aangenomen : Dominus illuminat ccecos; en heeft
uitgegeven Quiniiiani pro Geco contra nolTrcam cleclamatio,
turn fcholiis notis P. BELLIGEMTI. ------ J. F. FOPPENS Bib!.
Belg. p. 947. MIR/EI; Blogia Belgica, p. '43 . PROSPER MARcriAr4b 7 Mellon. Toni. I. p. 228. FAQUOT Mem. litter. Toni.

IV. pi
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BELLOCASSIUS;
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BEMMEL

nELLOCASSIUS (STEVEN) j Is géboren tc Cajfel
gieren, nabij het dot") Belle, waar van hij ook zijnen naam
heeft ontleend. Hij leicle zig inzondeiheid op de latijnle digt,
kunde toe, daar hij ook vrij wel in flaagde, zijn beroep was
Secretaris van het Kapittel van St. Donatus te Brugge ; wel4rt
post hij tot aan zijnen dood toe beeft waargenomen, welkeomtrent het midden der XVIde eeuw is voorgevallen. Kort voot
jn dood indalite hi) op zig ze:ven, bet vol&nde grzifichrift;

at quanz munere
hoc jqceo it tumulo
Exuor, in Soto hoc promere carmen erat,
fruc veni, laic vixi, peregrin frIula sitx
Nunc aEa est, redeo vita ubi perpes otit,
Cygneo fic more mei film funeris 1.0
Cantator. Longuin , qui legis ista, vale.
iDbk hadt hij een foort van testament gemaakt, 1i deze
Woordingen:

Colo animam, do corpus humo , do cetera mundo,
Ut capiat paitem quilibet inde fuam.
in druk ilitgegeven Sylvztla Carmintim
Santlologion Flandrie. Brugis /544. Svc,. Item, Legatianein Flandrie ad CAROLUM V. Imp., 't welk geplaatst is in de
Rerum Germanica#um fcriptor'es van FliEHERtS, Torn. III. pa;;
BILLOCASSIUS heeft

X64—173, en in een gelijkfoortige verzameling van Simms.;
Tom. III. p. 196-7 204.. — F. SWEERT. Athen. Belg, p.
VAL. ANDR.,
Belg. p. 817. J. F FOPPENS, Bibl.
p. I107. PAQUOT, 11Iem. litter, Toni. I. p.
BEMMEL (ABRAHAM irAN), baleed cue plants oncieD
de klasfe der Gerehiedfchrijvers van ons land , door zijne
gave YaP ene ZercNijiiing ber c tab anurffoo?t/ 2 ZNIC/1
in no. Otte* 1760. Met fraije platen Noorzien. Pat wolf
BEMMEL niet tot de ftudien was opgevoed, en in zijne jeugd
Jlerk ter Secretarije van Anersfoort is geweest, leert ons 44
ifooneden aan het ho9fd van zijn boek geplaatsti
R3
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tEMMEL (GABRIEL vA,N), een Jefuit te Leuven, vvelko
in 1612 in die orden werdt irgelijft; is geweest Secretaris te
Brusfel, en een man, die door zijne geleerdheid heeft uitge.
munt. Hij heeft gefchreven TrI:Liaphas- SS. IGNATII DE L 0 JOLA
& FRANC. XAVERII ,

.1628. 8v0. -

J.

Societat. gefu, in Dhos relatorum. Bruxei.
FGPPENS Bibl. Belg. p. 325.

BEMMEL (WILLEM VAN) , een Konstfchilder,, is gebo'
ren te Utrecht, en wordOgehouden voor een der beste disci.
pels van ZAGTLEVEN. Toen hij zo ver in de konst gevorderd
was , van op &gen wieken te kunnen drijven , trok hij naar
&men, om door de beoeffening van keurige modellers' geholpen , de konst verder voort te zetten, teffens ook om zijne
neiging te voldoen, welke overhelde, om Italiaanfe gezigten of
landfchappen te verbee!den. Ten eind,-: dan dezen lust te boeten , tekende hij met ijver en grote viljt te Tivoli, en bragt de
afteketiingen daar na op paneel, zo geestig en natuurlijk, dat
hij groten roem daar door te Ronien verwierf. Van daar trok
hij naar Duitsland , daar zijne meeste werken gevonden worden , inzonderheid ( te Neurenberg. Hij heeft alzins in zijne
ftakken , de wijking licht en fchaduw , ongemeen konitig
weten in acht te nemen; en met dat al wordt 'er getwist, of
wel zijn vernuft en zinrijke geest, of zijn penfeel 't meest ver.
diend geroemd te worden. A. HOUBRAKEN , Schouwburg •
L D. bl. 343.
BEMPDE (JORDAAN of GERARD VAN DEN) , is om.;
trent 't jaar 1634 te Doornik geboren; wierdt, na zijne eerfte
letteroeffeningen volvoert te hebben, Monnik in het Domi.
kaner klooster te Brugge in 1652. Na 16 jaren hier doorge,
bragt te hebben, fried hij den II maart 1671. Hij heeft
't licht gegeven, een digtftuk over 't lijden van den Zaligmaker, getijteld : TAm bioebighen 131ijbarb. Xcuben i670. In
12 0 . ------ PAQUOT , Mem. litter. Tom. IX. p. 376. MORE-.
117 DiEtion. ed. de 1740. Tom. 1.1. p. 2C0.
BEMPDEN (CULL'S VAN pEzT), Heer van Kastricum, Yer2:aaa.

BEN ELBtR.T5Z; BENDIXIUS'.
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inaagfchapt met de aar4:enlijkfte gellagten, is zo wel als zijn
vader EGIDIUS VAN DEN BEMPD g N, Bthgemeester te iinifleietwits
geweest. In 1720 w*idt h13 Kommisiaris van kleiiii taken,.
en in I 723 tot Raad in de Vieedlchap verkoren; in het jaar
daar aan volgende tot Schepen , en 6indelijk in 1 73 8 bekionl
hij den eeretrap van Burgemeester; welke hoog aantienlijke
waardigheid hij insgell'i ks in 1741 en 1747 heeft bekle&i;
welk laatfte jaar WILLEM DE IV, na dat hij tot Stidhiiuder
van Rolland was aangeneld , bij zijne komst te Atifteldao
door hem en Burgemeester CORVER verzeld van den rnfio.
tiaris STAAL begrc,et werdt. Men getuigd van VA-14 otrt
BEMPDEN , dat hij een 1<undiz, Regent was; doch ddcrdien
bet met de anti-ftad.houderiaanfe partij hield, heeft h4 vele
oni,angenaamheden van de teen misncegcle gemeent6 moàtoa
ondergaan. Hij flied den zo januarij 1746. Wiczn,2
Vad. Hifi. XX. D. bl. .95:
BEN ELBERTSZ (YSBRAND) , was een der 36 :Radon
In de Vroedfchap der ital. Amjletdani, waar toe hij in x5g5
iTeikoren was , zijne hij het jaar te voren tot Schep2n van die
clad aangeite;d: Bet achtbaar ambt van Riad beklee'lde hij
tot in het berugte jaar van 1618, wordende toen nie * trim
anderen , opr den 3 november door Prins MAuRiTs',' doordien
Let hem niet geviel de geweidadige maatregelen v4ri (lion
vorst goed te ketiren, van eed en dienst ontfiag,en.'
vag
X. D. bl. 280. WAG'.
WAG., Vad.
304.
IV. St.
BENDIXIUS (DOMINIIcUS), wierdt nit eerliiko ()Lidera
teboren te Sneek in 1523. Hij verioor zin vader in zijn te,

derfte jeugd, en volvoerde zijne letteroeffeningen aan de p!aa:,5
zijner gebberte,- onder opzigt van JAN RODIUS een Drentenaar;
en vervoigens onder GERSON of GERARD VAN LEUW.MDZN?
welke naderhand zijn fchoonvader werdt, deze hadt to voten
de latijnfe en griekfe talent i de clad waar van hij den naam
droeg, onderwezen. • Den ouderdom vrn 13 jaren bereikt hebbende ; \vier& BENDInus met einen maliker joActi. 1-IcavEiwr
R4
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mar Haar/ern gezonden, benevens enige andere fcholieren van
Sneek , orn 'er zijne letteroeffeningen te vervolgen onder den
geleerden KORNELIS SCHONZUS als teen Reaor der fcholen
van die ftad. Na hier vier jaren onderwijs genoten te hebben,
gm g hij naar Leuven om in de regten te ftuderen; doch nauwlijks hadt hij een jaar op die Hogefchool geweest, of ene ziekte van zijn fchoonvader , noodzaakte hem naar zijn vaderland to
rug te keren. Hij wierdt hier op te Leeuwarden aangefteld tot
Preceptor van de latijnfe fcholen; dan hij verliet die ftad op
xaad of bevel van zijnen fchoonvader, en vertrok naar ,
als Conrealor van de fchoien aldaar, onder JAN DE NUYS
die te voren Rector te Sneek en ook te Leeuwarden geweest
was. Enigen tijd daar na , kwam hij te Leuven te rug,, op
Berk aanftaan van HOPPERUS ; doch daar gekomen zijnde , verftond 1)4 , dat deze naar Frankrijk was vertrokken ; zig dus
1/4verftoken ziende van de huipmiddelen, die hij zig van dezen
*riend beloofde, Leercle hij naar Leeuwarden te rug. Na hier
verfcheidene wisfervalligheden van het wankelbai e fortuin ondergaan te hebben, befloot hij zig tot don geesteli]ken ftaat
te be&even, en, tot Priester geordend zijnde, wierdt hij op.
volgerijk Vikaris, en naderhand Pastoor van verfcheidene dorpen in Friesland ; de uitinuntende predikgaven die hij bezat,
bezorgden hem een beroep te Sleek , en vervolgens te Leeuwarden. CUNERUS PETP,I, eerfte Bisichop van die ftad, getroffen door zijne bekwaamheid, maakte hem in 157o Aartsdiaken van de kathedrale kerk. Ten einde dezen post met zo
veel te meerder luister te bekleden, ging hij naar Leuven,
cm aldaar met de waardigheid van Licentiaat in het kerklijk
regt bekleed te worden. Te Leeuwarden wedergekeerd, hadt
hij het verdriet te vernemen , dat de Gereformeerden de overhand hadden gekregen , en hij door die genen werdt gebannen, tegens wien hij met zo veel ijver in zijne predikatien
als anderzins hadt uitgevaren , en hen als ketters vervolgd. Hij
moest dus wijken, en begaf zig naar Keulen , vervelgens naar
Ratingen een klein ftadje in het hertogdoin van Bergen, war
van 43:i Pastoor vverdt. Na drie jaren verblijf aan deze
vc
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Verfrok hi) mar Dusfeldorp, alwaar hij van een Kanunnikaat
werdc voorzien, doch van welke waardigheld hij weinig genet
hadt, doordien hij den 14 januarij 1586 in den ouclerdom van
6z jaren, oN,iereedt. Schoon BENDIXIUS lunge jaren onderwi:is
in de fraije letteren hadt gegeven , was hij egtcr onbeichaard
aii zijne uitdrukkingen; 't welk &els meet wegelchrcvcn Ivorden aan zijne verkleeftheid aan de wiisbegeerte van den C6LI,
en deels aan. de leerwijze van RAYMOND LuLLius, clle bij
kjverig volgde. 4 1N-och de vriendelijke vermaningen van DOMIMIMS BROERSMA, Secretaris van Sneele , en van den Gerchiedfchrijver SUFFRIDUS PETRI , nosh de , raadgevirgen van Doktor
STEVEN SYLVIUS die Pastoor van St. Steven te Groningen was ,
die hem -voor een Luliist en Barbaar uitmaakte , waren toereiende, hem van dit tweledig gebrek te verbeteren. B ENE..
DIXIUS heeft de volgende werken nagelaten , waar aan getwijffeld wordt of gedrukt zijn: 1. Sermones de vitcmda peccati occafione. 2. Dfsfert. de Humilitate. 3. De Ira, de Invid:a, de Continentia, contra luxunt kc_55 crapulain. 4. De Pura Castitate &c.
SUFFRID. PETIt I , de Scriptor. Fri'. elt. 2. pag. 417-421.
J. F. FOPPENS Bib!. Belg. pag. 247 , 243. PAQUOV Memoir.
Fitter. Tom. V. pag. 27g--282.

BENINGA (EGGERIK), is gefproten uit een adelijk flamhuis in Oostfriesland , 't Welk reeds ingevelge het getuigenis
van UBBO tmmius, in de XIVde eeuw bloeide; en, waar van
men LUVARDUS BENINGA als den eciften bekenden flamvader
kan aanmerken. LUVARDUS halt een zoon G ErsOLD BENINGA genaamd; die in 't jaar 1378 lee de, en voor dat 'er nog Graven
in Oostfriesiand waren , het gebied als Hoer voerde, over de
vier vlekken Grimarfum, Wirdtim , 3-Indelt en Kampen of Kampen. Den GvRoLD liet twee kinderen na, een zoon en ene
dogter; de zoon AJoLD genaamd,
kinderloo3, doch
dogter HEBA of HEBRIG , die als erfdogter de vaderlijke goederen in bezit kreeg, huwde aan ImELo ALLENA van Oosterhui28'n, zoon van FOLKMAR ALLENA, en ADDA dogter van IMRE.°
KENESMA , die in 5 t- jaar 1372 iVerf, en een zoon was V241
sc.
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den jonget, die in't jadt r 76 oveileed hebbende des
Ze 'KENO een broeder OKKO , en tutee misters ELBURG en
Donor genaa.md welke laatfte in 't jaar i414 tronwde aan
EDzAAD SIRCSEI4A fpruitende nit dit hlywelijk voori END:),
Hoveling van Grietzjl , varier van ITLRicx, die in 1454 tot
terflen Graav van Oostfriesland wiercic verkoien , en in 1464
opentlijk daar voor eikend. Gemeide FOLKMAR ALLENÁ trouw
de clan HEBA of HEBRIG BENINGA erfdogter van Cr/mar/fan,
en p1ante dit adelijk geflagt verder voert, dolor in den !main
en 't ftamhuis der BENINGA' s zijne nazaten te dcen overgaan,
verwekkende nit deze HEBA twee zoten, FOLKMAR en MOLD
BENTNGA, welke laatstgenothde Hoveling was te Grilnolum
en Proost te Ilintë , zijnde geltorven in 1483, en hebbende
tot huisvrOUwe gehadt HYMA +AN Noor,DrdoR p , ingevolge dit
graffchrift, te Grimarium rondoar hare beeldtenis op enen
wen fteen gebeiteld:
KENO

ANNO DOM. MO.CCCC.LXXXI1I
OMIT AILD BENIG. PETR. I. HIT.
CAPITAL. IN GRIM. , ANNO

LXXIII

OMIT HYMA UXOR. EQUES. R. I. P.

dat
n 't jaar bc:# ram MCCCCLXXXIII

obateten AILD EENINGA ppc§t Vintei
Vabeftng te ezimatfura.
n 't jaar I XXIII
rti§tenbe in islcbC.
obcrithen
Dc§scilog
374
tukS1qi3ttitic
Deze AJOLD‘. of AILD BENINGA verwekte twee zonen bij
zijne huisvrouwe HYMA , FOLKMAR namelij1 en GEROLD.
FouovIAR teelde ook enen GEROLD , en deze weder twee zonen EGGERIIC en FOLKMAR. GEROLD de jongite zoon van ge:.
melden AjoLD, verwekte vier kinderen, ene dogter HYMA genaamd, welke aan ULRICH VAN DOORNUM, Meer van Olderfug trouwde, onder welkers opzigt in 't jaar 1526, bet gefprek over den godsdienst te Olderfrm wierdt gehouden .tusfen
APORTANUS eerften Gereformeercfen PredFkant te Eladen, en
den
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Alen Roomsgezinden Doktor LAURENTIUS; voorts drie zonen ,
SNELLIGER 110M2RT.JS, en EGGERIG genaamd. HomERus was
Abt van 't Tedinger Hooster, en ftierf in 1557 den 8 februarij. Dit Tedinger kiooster was bij Nuttainoer in Oostfriesland
in 't jaar 1283 gebouwd door den Abt THEDA ter eeie van ST.
BENEDIKTUS, en brande of in 1398. EGGERIK BENINGA , de
jongite broeder van HOMERUS, was Proost te IVener enz., en
fchreef ene tironijii ban eogitfrieganb welke door den lloog:
leraar ANT. MATTHJEUS in het VIII. Deel van zijne Veteris cevi
melnaleEla in 8vo. , is uitgegeven, dock niet volledig en ten
enemalen verminkt, naderhand na een der beste affchriften te
Embden berustende, in 1723 aldaar herdrukt, en met aantekeningen en bijgevoegde andere nude ftukken vermeerderd, is
uitgegeven door den Harlingen Predikant EILARDUS F. HARKENROTH in 4.to., makende ook een geheel deel nit van c:en
tweden druk in 4to. der ..elnaleffa van MATTI-12EUS. Deze aciell3ke kronijkrchrkiver is overleden in 1562, als nit dit vcigencle
graffchrift te zien in 't koor van de kerk te Grimm:funs
agter deszelvs beeldtenis , op een given blauwen fteen uitgehouwen.
?Eno bni. 1562. ben 19 Oct fierf
dr`entbefie tin rbare EGGERICK
BENINGA te Oliniarfuni / Zofittit
al= WittefOineer.
full
Petzeft to
aarlia be abaci
caber?' itn 72.
unbe bailetraine CELA ban Zolftini
?Enber Zeninga. to C51iin. Zolf.
Wibb. Watze/ fine bitc§frutue.
3nno 1574 bcn 4 jr.cf)?.. ore§ ofber. flu 85.
EGGERIK BENINGA heeft bij zijn huisvrouw GELA , verwekt
twee ZOOM , GERALD of GAREALD en SNELLINGER, welke laatfle in zijn vaders plaatze in 1562 Proost te Wener en Ilakfuni
wierdt, deze is in 1580 overleden. De laatfle van dit cud
en beroemd adedjk flamhtlis, was eren FOLEMAR BENINGA ,
fleet
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Beer to Doontign en hij i ITofrigter gewees,
van het furilelijke 0o.-tifriT.sfe Hofgerigt, en den 23 feptembei
1717 ove.leicn. Het is opimiricelijk, dat toen dit
EGGERIT;C BENINGA tot
In Oostfriesland in 1596 were
eerfien. Hofrigter daar van vierdt as
en met den naain
van Landraad zo als bli:;kt nit het OocIfuiesiands Reces-;
en Accoordbodk, bl. zo en 225 als ook in de Hi
, gerigts Orde.
ii7ig Tit. II. ftaat '.-ermeld; zijnde vthvolgens ook velkoren
under de Perfbres der nederg-eregten en landiegten zodanig
;nen aangetekend vindt ifl 't Od.t2rhuizer Accord, §. 15 ; Welk
ccoord in 't jaar 1611 den 21 meij to 0o..-t,..tinsiz.lri is gefloten;
Lisfen Graav ENNO DEN III , en de Standen van Oosfriesland;
ten overflaan van erne commisfie nit de Staten Gencraal der
Verenigde Nederlanden , en merle door SCHOTTO BENINGA en
HENDRIK. VAN DIFEENBACH ondei tekend.
UB. Emmu,
ter=n Frific. Hill. G. Ou'rnoiT, Watervloeden, 2de druk,
489, 495. G. OUTHOF Lijkpligt op FOLKMAR BENINGA in de
cantek. 1717. E. F. HARItENRCiTfl ilk de vootrede vim BENINGA
Kronijk. WA-GEN. lead. Hifi. X. D. bt. 52, 55. MATTH. VOA
WICHT,afifriefffij tanbrecig. / nc5ft ban Tcic6- nub Stgfrecigi (Ai
6. 517. 56 2 , 563. 595, 596. 602. 678. 685. 700.
BENINGA (SICK D), oiifpronkelijk nit het zelvde geflage
als de voorgaanden, was van Hurnflerland in het Weseerkivartier
allomftig, en biocide op het einde van de XVde eeuw. In
het jaar I 5c4 was hij Hoefdinan to Groningen, en zedertBouwmeester en Raaisheser van die ital. Schoon in de befchaafde'
letfe:en niet zees kundig,- heeft hij een getrouw verhaat der
gebearteriisfeti gegeven, die in en orntrent Groningen, irzonderheid van de Sasjeife tijden af, tot aan 1527, zijn vboigevallea , waar it fommige pol4ke aanmerkingen rdpens den ftaat,
door den autheur, riit zugt voor zijn vaderland , gevlogten
zijn. De geleerde en olldheidkundige BRODERIUS VAN NipEK,
heeft doze tironijh ban BENINGA , iti zijn ilnaleeta Medii (evi
M. PARS
in gr. 8vo. 1725 , in ,'t licht gegeven.
rol der Bat. en Hollandie Schriivers, bl. 81.

'BENNINC of BENNINK. (DIRK SIMONSZ.) at50
EENNING of iENNINK (DIRK SIMONSZ.), was in
het jaar 1393 Schout te Anifteldam ; in 1405 hadt hij, boneyens den toenmaligen Schout JAN NOTTARD en AMEL JANszooN R.YZER de Kabeljaunfe partij tocgedaan deel in den opRand bij de amvaa.rding der regeritg door Heitog WILLEM
verwekt; en waar bij. de Pilester WILLF.M BRUINSZOON, het
leven Het. Om deze misdand van oproer wei,ien de dric ge.,,
melde perfonen onverhk.)eIs geligt, tee Clad ulgevoerd, vocnts
hunne vrienCen Owls gezoT!den.
onthalsId , en in dien
Over dcze perfonen is wel e ig
, en inzonderhe!cl
over den laaL-Igcnoerden ,
Grgenoern ien oudea
Schrijver in het vonnis TH7 ,• or9RIcus S-vmo-srs rz HE' TVISKERKt
, 17,C1- Ce7.1(.1 WC1 ;
of DIRK SYMONSZOON
DAPPER en COMMELYN noemen !-,em uicdriskkel:!k, DIRIC S
MONSZOON BENNINK, De Bulger WAGENAAR heeft flier op
gemerkt, dat de onbekende Schrijver hem ( -!CI1 tc)enaant van
HEEmsKERK, en niet dien van IIENNING geth , en hij T:!R'C
SYMONSZOON van Anilleidam , fchiint verwaid te t:ebben net
DIRK SYMONSZOON van Haarl;li , die ook oint:e':c dozen tiji
gedood werdt, en weiligt FIREAISKERN bijgenaamd geweest is.
, bl. 137. DAPDOMSELAAR , Belchrifv. van
PER, Befchrifv. van Anil. bl. ion. COMMF.LYN, Bcfrhrifv. van
bl. 8g8. WAGEN., Be:id:v.7v. van Arili. II. St. bl. 199,
2000
PENNING (I14.4LEBIAT■ID), kciTit ons Moor op het jaar
/577, en wel op dien tijd, toeli Anfielciani door SONOY
moet tcen, het zij dc:n post van Burgemeester
zet 'was.
of wel dien van Geheimichrijver in die ftad bekleed hebben,
dewiji hij een brief aan SONOY zondt , bege, ende dat zijne
zig van alle vijandelijkheden onthielden, doordien de'
ondeillandelinz). , wegenq de fatjsfaelie met den Prins, op een
go2den voet ltond. De overlie SONOY deedt ,geede beluften;
cn mu over den fchriftrant van dezen krijgsman te kunnen
pirdeJen, laten wij bier een Ietterlijk affchrift van zijnen brief

volgen.

o
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INSONDERS GOUDE FRUNDT.

V. L. Brief kb ych met blytfchap ferflan dat dy faeken, ,'op
eyn gouden hop flan, dar ych byt got fynnen fegen fordts to te
geffen, fan dot ycb myn follich fal wyllen harden fan ymans
te befchadige kont V. L. fyc,71 nyt alien feilekeren van eenen 'busman
don van alle dy finder flat wonen of dy wtter flat follen wyllen komen, al wollenfe gelt vp bar het dragen. eizde es ock eyn or faek dar,
van dot ych fellefs met dy knecliten bin gekomen von fuolcxs ende
dergclicke vor te komen. bier met wyl ych V. L. den beer befelten,
ferwachtende hyer cwe kompfle bynne bet Katbufer klofler. Den
lejlen DecembOr "111920 77.
V. L. goude front
D IEDRICH SONOY.
Ondertusfen hieldt het benauwen der had aan ; de regaling
befloot den 8 januarij , nailer aan SONOY te fchrijven , me'
verzoek dat hij haar kennis gave, uit Wiens last haar deze
vijandelijkheden, tegen de Gentle bevrediging, en tegen den
wil zijner Doorlugtigheid, werden aangedaan , op dat zij weten mogten, waar naar zij zig te voegen hadden. SONOY antwoordde: „ dat hij uit last der Staten van Holland, voor Amfieldam gekomen was, niet om lets vijandelijks tegen de had
„ te ondernemen; maar om te beletten dat door de vijanden
„ van 't gemene land, lets, ten nadele van het zeive, op de
„ had werdt aangevangen." En naardien men ook geklaagcl
bait, dat den boden der had de weg naar de afgevaardigden
te Delft werdt afgefneden, voegde hij 'er bij: „ dat men de„ zelve vrijelijk naar zijn leger zenden mogt,"daar bun geen
„ doortogt geweigerd zou worden.” , Men nam bier van de
proef ten volgenden dage, en bevondt dat SONOY zijn woord
hieldt. Ondertusfen werdt 'er, nu en dan gefthoten, van binnen en van buiten, zonder dat men refit wist, wie 'er eerst
mede aangevangen halt , waar door ter wederziye , enigen
gelood en gekwetst werden. Ook fcholden die van hinnen
en die van buiten vinnig op elkanderen P 't welk de
onderlinge verb,ittering deeds toenemen. - P. BOR , Ned.
Oar!.
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001. XII. B. hi. 3. (9zi) pnz y4rAcril"

Befihrifv. van Anil.

III. St. bi. 439, 440.
BENNING (JAKOB), werdt in Ts .78 te 4mile/cla7;z met
de verandering der Re,-;e;ing , tot Sclepen en Raad aangelleid.
'net) in I 5G r , geraadpleegd werdt over de opdragt der lic.e
Overigheid aan Prinfe WILLEM DEN I, was BENNING der
genen, die zig 't vinnigst daar tegen verzette; gelijk
uit bet 1?efluit yan de Vroedichap, behthen-:le, dat dezelve,
op den i Ceptember, befloten hadt, JAKOB JANSZOON BENNING,
JAKOB VAN KAMPEN , JPN LAURENSZOON ea J4K-o3 FRANSZOON,
Raden, die weigerden, zijne Doorl. Hoogheid, als Hoge Overigheid te zweren, op een boete van i0000 dubbeicie LeHre
Stenen, tegen den volgenden maandag te dagvaarOen , en hen
te verbieden, ondertusfen nit de ftad te gaan. Doch het is
bekend , dat deze zaak , do.:r de belemmering die dezelve in
Zeeland en Utrecht ontmoette, niet alleen in Antileidm met
flamer ijver begost doorgezet te warden, maar geheel bekoelcie, en eindelijk met 's Prinfen dood to niet liep ; waar
door dan ook het vonnis der fleenboete, van z21v' ve, vie/.
- WAGEN. Beichr&v. Van Amfieldam, III. St. bi. 473.
IV. St. N. 33,
BENNING JANSZOON (JAN), was in r496 Schout te

Anifielclon , en getrouwd aan een rijke boeren dogter van Diemen, met name IMME; deze zou volgens fommigen, de fligtfier
ge,,y eest zijn van het Klarisfen Klooster binnen die flad. In
het jaar 1504, bragt Schout JAN to wege, dat de Ge_Yefin
!lie in een fcheeparijd door de Heanders gevangen {.,,enornen
waren, en daar men 't erg mede voor bath, gencegzaam alien, na 't afle2gen van den gewoonlijken ad, waar bij zij
zig verbonden, om het ontvangen iced op niemand der Hollanderen te zullen -wieken , op vrije voeten gefleld wel den;
fommigen betaaldn enig lasge'd; als oLder anderen een Priester, die zig ander de Gelr'erfen bath bevonden , verpandde cm
zig vrij t kopen, de autaarkelk voor so goudg-aldens.
WAG., Befchr. van "NIX I. St. bl. x07. IL St. bl. 411.

BEN-
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BENNING (JOHANNES), geboren te ..dincrsfoort , den 6
februarij 1594. Hij werdt te Leuven tot Doktor in de beide
regten veyheven, en leraarde aldaar enige jaren; naderhand
we rdt hij lid van den Hogen Raad te Mechelen, en vervolgens in 16r I, Prefident te LuxembzIrg,,. Hij is een man geweest van een ongemeen fchrander vernuft, en was begaaft
met een flalen geheugen; ook zoa 11.. j het verre gebragthebben,
ware hij niet nog maar 38 jaren oud zijnde nit dit leven
gerukt, den 3o januarij 1632. Hij heeft gefchreven: Hiflo-

r ion Luxemburg erfein , è diplonatibus ac docuinentis antiquis &c.
J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. pag. 578.
BENNING (STANS), leefde in 't jaar 1566 te Amfleldam
en ftond bekend voor een ijverig Gereformerde ; hij was het,
die benevens REINIER KANT en nog twee anderen, op den
januarij 1567, zeker verzoekfchrift aan Burgemeesteren van
genoemde had overleverde, met bede, dat het Prins WILLEM
ter hand geileld mogt worden ; werdende in hetzelve begeerd ,, dat de Gereformeerden vrijheid van geweten en gods„ dienstoeffening mogten blijven behouden, tot op nader be„ vel, bij den Koning en de algemene Staten te beramen.”
Doe] na dat hier over twee dagen geraadpleegd was met de
Vraedichap, werdt dit verzoek afgeflagen. WAG., B,.
fchr. van Anaft. ilL St. bl. 209,
BENNIUS (JOHANNES), leefde in de XVIIde eeuw, en
was Doktor in de godgeleerdheid, en een vermaard Leraar
onder de Roomsgezinden ; hij heeft het cent de gemeente van
Wasfenaar als Pastoor bediend, en naderhand 'die van Noordltifik. Hij overleed te Delft in 1665; den roern met zig in 't
graf dragende, dat hij een brhaf man was, gezellig en vriendelijk in zijne Qucthecien van Rhijnland
bl. 394. 602.
BENOIST (ELIAS), Predikant in de Walie gemeente to

Delft, wierdt van Gereformeerde ouders geboren te Parijs
den

20

januarij 1640. Zijn vader FA4Ncois BENcnsT, was
Ka$7
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Vastelein van het hotel la Trimouille in genoemde ftad, en
zijne moeder was MARIA CALDERONE genaamd. Men was
bepaalt, om hem tot den koophandel of het beoefFenen der
notariele plaktijk op te trekken ; doc il zne grote lust tot de
letteroeffeningen ontwaar geworden zijnde, let mon hem zijne geneigtheid opvolgen. Na in zijn vaderlir huis de eerfte
beginzelen der latijnfe taal geleerd te hebben, wierdt hij negen jaren oud zijnde,in het ko'regie van Harcourt geplaatst,
daar hij boven andere jongelingen uitmuntte. Zijn anderwijzer in de digtkunde, pogingen gedaan hebbende, om heat
tot de roomfe belijclenis over te halen, werdt zijne moeder
zulks gewaar, waar op zij hem raar een ander kolle ,je zondt,
-om in de thetorika en phitofophic het nodig onderwijs te genieten; doch deze laatfle weterSchap in 't geheel niet van zijnen
fmaak zijnde, verwisfelde hij wel dra de beoeffening van A.
ItISTOTELES , voor de kaatsbaan, de biljard, de romans en de
komedie; zijne ouders lieten hem toen het grieks leren, dat
beter faagde; vervolgens lieten zij hem order opzigt van een
Preceptor, door enige provintien van Franizrijk reizcn; en
hiJ bepaalde zijn verblijf enigen tijd te Montauban, om zig verder in de wijsbegeerte to oeffenen. Inmiddels ftierven beide
zijn vader en moeier, genoegzaam op den zelvden tijd;
hij zonder agt te geven op de bekrompenheid zijner eifportie, gaf zig ten enemalen aan de wellust en vermaken over,
en bevondt zig wel dra daar door in enen behoeftigen toefland.
a gedurende twee of drie jaren meest van geleend geld beflaan te hebben, wierdt hij Preceptor, 't welk hem gelegenheld gaf, om in de theologie to ftu,!eren; waar in hij zodanige
vorderingen maakte, dat na proeven van zijne bekwaamheid
tot prediken gegeven to hebben, hij tot den hefligen dienst
wierdt toegelaten , die hij omtrent negen maanden lang op
twee dorpen in Beausfe uitoeffende; vervolgens 20 jaren te
feller fon , daar hij een meisje trouwde, bevriend aan do voorzaamile lieden van die ifad, doch van zulk een verfoeijelijk
karaktef, dat zij hem gedurende het lange tij'clvak van 47 jaTen , tot ene helleveeg heeft verftrekt ; hij fpreekt 'or dug
IL Dn..
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vitiis omnibus, rice conjugi paceg?
zehe van: Moms cluxi$ t,
&maw gravia esfe posfunt 9 implicita; avara, procax, jurgiofa ,
conflan$
varia ; indefesfa contradicendi libidiq per annos qua,
draginta lepton miferum conjugern omnibus" diris Bebalyen deze vreesfelijke huisplaag, hadt hij nog andere verdrietelijkheden te verduren , die hem door de Roomsgezinden , en
wel inzonderheid door de Hertoginne DE GUISE, ene voile nigte
V411 LPDEWYIC DEN XIV, aangedaan werden. De kerk van
41encon door de intrekking van het Edikt van Nantes , gefloten
zijnde, rcheepte zig BENOIST te Dieppe in , om naar Rolland
over to fteken , en kwam in 's Rage, alwaar hij in tegenswoordigkeid van de Princesfe VAN OP.NJE predikte, en zeer
veel genoegen gaf , doch egter niet in zijn hoop flaagde, orn
Kappliap bij die vorflinne te warden; dan hij wierdt egter ge.
holm, want die van De lft beriepen hem tot derden Predikant in de Walfe gemeente van die flad, alwaar hij tot;
ziinen good toe verbleven is. In het jaar 1695, nam hij de
partij van jumu, in de gefchillen, welke deze twistziekb
Rotterdamfe Leraat, voor de Sijnode cegens ELIAS SAURIN en
andere Predikanten hadt uititaan. Iij zplve kreeg ook rufie
met IZA4K JAQUELOT, JAN LE CLERC , en TACO HAYO VAN
DEN HONEAT, toner tijd Predikant te Anfteldam. Na 51 ja7
rcn het predilmmbt, als een waardig en getrouw Euangeliedienaar uitgeoeffend te hebbeil, verkreeg hij van de Delffe re!
Bering den tijtel van Emeritus. In den avondflond van zijn
yen verzwakte zijn gezigt zodanig, dat hij verpligt wierdt het
ene oog te fluiten , om met het ander te kunnen zien. Zijn
laatfte levensuur genaakte den 15 november 1728, en hij
flied in zijn 89fte jaar. Bij zijne XANTIPPE hadt hij Brie kin
deren verwekt, een zoon, die 17 jaren oud zijnde, egt
twee dogters, waar van de jongfle nog in 175o leefde, en te
Delft woonde ; de oudfte Was getrouwd met KAREL ANCILLQN,
Predikant te Berlijn, doch dit huwelijk was niet gelukkig, zo
dat BENOIST in 1703 genoodzaakt wierdt, ene reize naar Berlijn te ondernemen, om zijne dogter te halen , welke in Hol•
land benevens twee kinderen, die zij bij haar man hadt be-

BENOIST. (ELIAS)
,tomen, flied. BENOIST is een geleerd man geweest, die \reel
fmaak cn gezond oirdeel bezat, daarbij buitengemeen weerk,zaam was ; de gave was hem eigen om zig zo wel op den
jeerftoel als in de gemeenzame verkcring, met cen ongemenet
kragt en minzaamheid uit tekunnen drukken, lieffelijke fpreekwijzen en welbekookte, aaneengefchakelde redeneringen rolden als 't ware van zijne tong; daar bij hadt bij een zeer
vluggen en gemakkelijken fchrijfitiji. De gefchrevene papieren
welke men na zijnen dood heeft gevonden, ilrekken tot waarForge, dat hij vrij dagt, de waarheid langs allerleije wegen
zogt, doch dat hij zig fomtijds in een kronkelend doolhof van
zonderlinge en vreemde gevoelens begaf.
Veel ja zeer veel , heeft deze (geleerde man gefenreven,
ivaar onder verfcheidene twistfchriften. Wij zullen oils vergenoegen met het voornaamfie zijner werken aan onze lezers
td doen kennen , en dit is : Hifloire de l'Eclit de Nantes,

contenant les chufes les plus remarquables, qui fe font pasfe'es
France avant & apres fa publication , a i'occafion de la diverfite
des Religions , principalement les contraventions, inexeczcions ,
chicanes, artifices, violences , Ecy wares injuflices, que les Refor.
Ines ont foufert jusques a l'Edit de revocation en oltobre i 68 , avec ce qui a fuivi ce nouvel Edit j'usques a prcirent. Imprimi
Delft 1695. en V vol. in gr. 410. 2. Ene liertaling van bo.
venitaancie werk in het nederduits, onder den tijtel van:.
tie bet 4serefomeerbe furl-ten ban 3ranfirifi/ betbattenbe bet
begin en ben booggang bet
fc2rnatie begoimen met tet jar
1527 /. en b4;onberfijh be i2rrie fcbcrt jet berfenen ban 't
biht ban fiantc§/ opgeregt in ben jare, 1599/ boos timing
HENDRIK DE IV, en boo? ;One na;atcn op panne homft tot be
1roon bc;b3oreit cfaibOgaber§ ten nauttheurig berbaat ban
alie be berblehingen/ trolithrooAcben getheibenarijen en ber-1
boigingen Waken be 025erefopecrben / fro boo n na 't ber,nietigen ban 't gemetbe ebiht/ boos toning LODEWYK DE XIV
gcleben hebbin. 41111et bijboeging ban Me be gebenfibiaarbigile
ebihten Veciaratien / en anbere antentiffie finfilien boar toe
beborenbc. 2111e op the Ware en on** b3ii;i nit be berocnit$
fte
S

BEN'OYT. (LEONARD) BENSCOOP. (ARENT vArT)
famengegelb en tot op be3e tijben geblagt;
Ainfleawn in 1696 bij JAN TEN HOORN,
leer frai gedrukt en met konstplaten verfiert. J. G. at
CHAUFEPIê Neuv. DiElionaire, Tom. I. lett. B. pag. 228-2424
PA OUOT ' Mem. -litter. Tom. XIV. pag. • 2I 7-248.
e gubziperg

In II D'elen in folio, te

BENOYT (LEONARD), gebijnaamd 46, Waal , was eeii

der ondertekenaren van 't vcimaarde Verbond der Edelen, eq
tevens een ijverig voorrander van de hervorming in den godsdienst. In de fententien van ALVA wordt hij ook berchuldigd,,
Ci voor den Heer VAN BREDERODE ontvangen te ,hebben.
De geleerde TE WATER vertrouwd, zonder egter zulks te dur=,
y en verzel(eren, dat deze BENOYT tot het adelijke geflagt van
dien naam behoord heat, en berigt ans. , dat hij den 2 juni
1568, te Brusfel op last van ALVA is onthoofd.
WATER, Verbond der Edelen, II. Stuk, bl. 190. MARCUS, Sen.;
tentien, bl. 162.
BENSCOOP (ARENT. VAN), was een der Edelen , die
cegerfs Graav FLORIS DEN V famenfpanden, en bij 't gevangendinen Van . dien -vorst , na dat WOLFERT VAN BORSSELEN 's Grave - paard bij den toom gevat hadt, hem den fperwer nit de
hand rukte. Na den -beganen moord , bevondt zich deze BENSCOOP, belleN T CTIS' KOSTYN VAN BOTERNISSE , ALEWYN en WILLEM
•
VAN TEYLINGEN, WILLEM VAN SAANDEN en anderen, op het
not &on.enbiag , toen het zelve door GUY VAN HENEGOUWEN
bemagtigd werd t ; deze, na GERARD VAN VELZEN, VAN SAARDili en' nog enige anderen, aan het Volk tot filling'van derZelver wOede overgegeven te hebben , deedt BENSCOOP,
TEYLINGEN, en nog twee anderen-, 'op het clot Kerrenheirn in
Kle4sland ' voeren. In 1304, bevondt ARENT v'An BENSCOOP
Zig, met anderen under den aanhang van JAN VAN REkESSE
met als 00k met JAN VAN DER LEEDS, narn de
nederlaag der Flamingen voor ' Zierikzee, de vlugt uit Utrecht.;
en begat zig naa'r de' Lek, tegen over Bettiighem, voornemen s

iijnde met een fchouw den itroom over te varen. De meeste
wier floien - hier gelegen waxen, hadden mede de Zijdei
van

BENSIUS. (JOHANNES) BENT;

oar. VA

bAR) t7v

van RENESSE gekolen,

uitgenomen JAN VAN BEUZICHEIC Hat
van Kuilemburg -en negeen, wiens naam niet genoetild Akrbirdt.
Deze beiden, die op de zijde det Ilenegouwers
gemelde vlugt kennis gekregen hebbende, bragten enig yolk
in de wapenen, en troffen de vlugtenden, tegen over
Purg , aan. Op den 16 augustus des gemelden jaars,
RENESSE nevens de, zijnen geflagen, en , ingevolge het vOdrhaal van WILLEM _PRCitURATOR , in een fchouw gejaagd, did
pmflaande, hen in 't water deedt fmoren. Behalven RENttgt,
'
JAN en PELGAIM VAN
(neuvelden hier ARENT VAN BENS COOP;
DER LEEDE , HUIBERT VAN EVERDINGEN , HENDRIK Cu BERtHOLD VAN ,$CHALKWYit, Her ARENT VAN' BUUREN en Vele

anderen, welker getal, op nicer dan loo betoot worth:
WILL. PROCURAT. , ad. annum 1364. .p. 53-6. MEItRUS ; ad tinititon
''
i 304.. ZUEDER. DE CULENBORCH, Orig. Culemb. p. 59 g. V r
EN. ,

Vad. Hifi. III. D. ,bl. 78. 9o. 179; 180.

BENSIUS (JOHANNES) , geboren te 13n41, leefde in de
XVlde eeuw, en leraarde de fraije letteien te Straatsburi Hij
onderhield een gemeenzame vriendfchap met jo'H. STUR1V/IUS
en heeft uitgegeven: 1. Thefaurum eloCutionis Oratorice qrceco
tatinum. Bafil. 1581. Al. 2. Locos communes comparancle Aeruni
6, Exemplar= copice accommodatos. Argent. 1581. 8vo. 3. EroSene Clute. lii. 1589
temata in libros Cicer. dè Officils,
1601.
BENT (JOHANNES VAN: niit) , Konstfchild0r; is geb6feri
Amileldagn; omtrent het jaar 165o. Hi) was een leerling
van ADRIAAN VAN DEN VELDE en WOUWERMAN naar win
penfeelwerk *el meest zweemde, zo in verkiezing
behandeling van felilderen. Hi) bleef ongetrouwd, en wOone bij vreemde menidhen daar hi) een vrije kamer hadt%v
Op zekere tijd bath hij omtrent 4000 guldens op zijn . kame-k
liggen, wel gefloten in 6ne kist; deze aanzin1ijke fom *erdt
hem ontvreemd,' terwijl hi) enige dagen van huis was; dit
verlies trof hem, geweldig, en zo veel te meet , doordien hi)
Liernand met dien dieffial dorst befchuldigen; dn offchoon
S3
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S78 BENTHEM. (ERNST WILLEM Cram/ rim)
ten waarfchijnlijk vermoeden op zijnen -huiswaard hadt, man•
gelde het hem egter aan bewijs; zo dat hij in de droevige
noodzaak was geduld te nemen , en zijn Iced te verkroppen ;
de goudvink was hem ontvlogen , en was niet waarfchijnliik
dat die tot haar koij te rug zou keren. Kurt hier aan wierdt
hij mistroostig, verviel in ene teringziekte, en, na enigen ti]d
gekwijnd te hebben, flied hij in 't jaar 169o. - A. Hou13RAKEN, Schouwburg , Th.- D. bI. 288, 289. J. C. WEYER,
MAN, Leven der Schilders, III. D. N. 133, 134. WAGEN.
Rejarifv. van ilmfteldam XL St. bl. 428.
BENTIIEM (ERNST WILLEM Graav VAN) , verliet het
Protestants geloof, en nam in 't jaar 1668 den Roomfen godsdienst aan. Zijne gemalin r den Hervormden godsdienst aanklevende, zondt toen zijne en hare kinderen, vijf in getal, naar
's .gage,s onder de befcherming der Staten. De Gravin volgde
die eerlang zelve, en filed in die Hofplaats, den 29 inaart
1679. Zij hadt de algemene Staten en den Prins VAN ORANJE
tot voogden over hare vier zonen aangeiteld, en werdt in de
kloosterkerk, in 't graf der Prinfen van Boherne, bijgezet. De
Graav haar gemaal, trouwde, in junij daar na, met ene weduwe VAN SAxEN, geboren Landgravinnc vAN HESSEN ; waar
na hij zijne kinderen die zig nog bier te lande onthielden,
onterfde. De Staten, zulks ongaarne vernemende, zonden in
1685 , den ouditen zoon, met ernftige brieven van voorfchrijVing, af, naar Benthem , op dat hij zig met zijnen vader verzoenen, en verandering in den gemaakten uiterften wil te wege brengen mogt. Doch de Graav bleef onverzettelijk, en de
zoon keel de onverrigter take te rug in den Rage. Hij en
zijne Brie broeders, vervoegdcn zig in 't volgende jaar, aan
de rijksvergadering te Regensburg, met een wijdluftig vertoog,
waar in zij bun goed regt op het Graavfchap verdedigden,
en aanwezen, dat zij aileenlijk nit haat van godsdielist, ont.
erfd geworden waren ; loch met dit al , vondt het vertoog
weinig ingang. Zo men aan het zeggen van D 'AVAUX geloof
zo zou de Prins VAN ORANJE, voor zig zelven
mag
het

13ENTINE,-

tet oog op het Graavfchap Belgian gehadt hebben, en dat hij
bierom hadt te wege gebragt, dat de Staten zig de ziak dit
jonge,Graven hadden aangetrokken.
Negoci4i;dz CAte
D'AvAux, To V. pag. 230. L. v. Am Zaken van St,
en 001. VI. D. bl. 593-595. 6o3. 892, 893. 901 0 Ow,
WAGEN., Pad. ilifl: XV. D. U. 39. 295.
BENTINK; of gelijk anderen fchrijven, ihrruceit; oOK
een oud en vermaard geflagt, in 't hextOgdom
Gelder en ht landfchap Over'esfel, en waar van zig obk een
tak heeft gevestigd in de provintie van Holland. hi de k I Vd e
eeuw was dit geflagt reeds in groot aanzien ; want men leest
bij PONTANUS, HO. dat reeds op het jaar 1368; G606iEN en JOHAN BEN TINK beide tegenswoordig warn bij het
fluiten der huwelijks-voorwaarden van Hertog EDUARD VAN
GELRE; top het jaar 1377 wordt gemeld van GERRIT BEN.
TINK , lid van de Gelderfe Ridderfchap, en in 1392 van JORADt
BENTINK ,geerflie tot 01st. Zij waren reeds toeri tei tijd,
a Is mede in 't vervolg, en nog tegenwoordig, beleend met
aanzienlijke goederen en heerlijkheden; onder anderen, met
die van Berrinkhuzen, Aller,, dine, 't Loo, Westerhof, Werkeken,Diepenheini; Schoonheten, Wittenftein ,.ten Velde, de rimier:
n Angeland ; enz. Onder dit geflagt hebben van vroeg af
Mannen uitgernunt i die onder de eerfte toorftanders der edele
Vrijheid een aanzienlijke plaats verdienen; Mannen; die de
Voortreffelijkfle ambten en waardigheden, zo in ftaats- als
fiadsregering, met luister bekleed, en niet minder in krijgs=
Vedieningen hebben uitgemunt; ja het mangelt aan geen Manhen uit dit geflagt, die hun leven voor het vaderland hebben
opgeofFerd;.-tot elle nog vers in geheugen getuige, verftrekt
bier van, de dapperen Schout-bij-nagt WOLTER JAN GERRIT
BENTfilic, die op den 5 augustus 1781, in den voor de Nederlanders zo roemrijkdn zeeflag op Doggersbank, na de Engelfen
veelvuldige afbreuk met zijr/ fchip de Batavier toegebragt te
hebben, zijne gepldkte laurieren in cijpresfen moest terwisft ten, door elle dodel*e wonde, wellie hem in bet best van
zii n
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280 BENTINK. (ADQLF) (ALARD) (ALEXANDER)
zijp leven deed fneven, en zijnvaderland vain ,eenen dapperort
Held beropfde. Onze taak eist, dat ,wij van ,enige der Man-,
nen uit dit geilagt, ene befchrijving aan onze lezers medede.,
len, wij zullen dit op ene alphabetile wijze doers en wader.
anderen gebruik maken van de g,:flagttafelen, te vinden in het
Genealogisch Wapenboek van ABR. FERWERDA Deel , druk van
1785; het gebrekkige hies van, zal ik vei beteren en aanvullen
uit berigten door ene kundige hand tot, die familie behorende,
op een verpligtende wijze aan mij medegedeeld. Het gene
men ten dezen aanzienei n de Ditlionaire van MORERI, ed. de
1740 , en in het Woordenboek van HOOGSTRATEN vermeld vindt,
is gants niet nauwkeui ig.
BENTINK (ADOLF) tot Loo, zoon van JAN of JOHAV
en JANNE , dogter 'van den Heer van Appeltern ; is
geweest Erfjagermeester van=7 de Velure, werdt in 4543 beleend met Berrinkkuizen , Westerhof, de Tienden in Engeland ;
voorts in 1547, met de Heerlijkheid 't Leo. Hij is' gehuwd
-ARGARETA VAN VARICK , en overleed zonder
geweest met m
kinderen na te laten in 4548, en wierdt begraven te Opel.
BENTINK

doom.
BENTINK (ALARM,' Raad en Hofmeester der loninginne MARGRIET, weduwe van den Hertog van Sar!ijen , Gun.
vernante der Nederlanden ;' was' een medeoridertekenaar vari
Naar testament in 153o. Hij is getrouwd geweest met JOHAN..
A EST014., dogter van BENDRIK v BONGAARDEN en ANNA
VAN DER SPONT.

BENTINK (ALEXANDER), twede zoon van HENDRIX
en van MARGRETA HULS, werdt in r5ox bij overdragt van
GYSBERT ALLER Heer van de Heerlijklieid Aller op de Velu.
lye. In 1509 droeg ALEXANDER zijn kasteel Schoonderhoek pp,
aan XAREL Hertog van Gelder, en na dode van zijnen neef
ADOLF BENTINK hoer haven vermeld, werdt hij be'eend met
Berrinkhuizen. Hlj teelde bij JANNA VAN ZUILEN,. vijf zonen
en twee dogters. 1. KAREL , waar, van in 't vervolg. 2. AVOL?, jong geftorven. 3. WILLEM , volgt. 4. .HENDRIlt,,
door

BENTINK; (ALEXANDER)

74t

door huvreNk verenigd, met ene dogter uit den huize van
irulemburg, waar van hij Drost werdt; hi) ilerf zo:Ider

ten. 5. WILLEM VAN ZUILEN BENZ INK volgt. 6. M ARGRETA , gehuwd met KORNELIS LANEY. 7. EUSEBIA, gehuwd
wet KORNELIS VAN WIESE.
BENTINK (ALEXANDErt) , weret in 1555 Deer van
in 1564 van Berrinkhuizen , voorts R.aad van 't Hof van
belderland en Burgerneester van Arnhem. Het was deLe, cid
nevenS GILLIS PIEK en JOACHIM LIERIE , als geinagtigderi van
de provintie Gelderland, de Unie van Utrecht aannamen en On:
dertekenden; zie PINTER PAULUS , H;f1.' der Ulde. I. D. b;.•
23. P. BOR - XIII. Boek , fob 9o. Dee ALEXANDER BENTim komt , 00k voor als ondertAenaar van het Renleifaal thr
rtade re Unie; zie V. D. SPIEGEL , Bundei van o'ziagegevene
ken, bl. 295. ALEXANDER huwde MCt A LIDA VAN BUKHOLST
bij wie hij vijf kinderen verwekte. I. KAREL , waar van
in 't vervolg zullen fpreken. 2. WILLEM, ongehuwd oVerle.
den , den 20 december 1640. 3. JANNE, julij 16v) getrouwd met JAKOB SCHIMM2LP2NNING , Heer van E igelenburg°
en Kell, geflorven in 1652. 4. KRISTINA , trouwzie in 16 r ,
met WILLEM VAN HAERSOLTE tot Trst, flied in 1658. 5. Aro
LEXANDRINA, aan ene befinettelijke ziekte ongehuwd
den.
BENTINK (ALEXANDER), wierdt na den dood van ziinen varier K ABEL , in 1646, Heer van Aller en .Eerrinkl:uizen
vervolgens I3urgemeester en Hoog cchout van Amhem, in welke
hoedanigheid, Let voorlkl in 1675 aan iegeling van
die flad deedt: „ cm den Prinfe VAN ORANJE , en deszelvs
uitftekende
„ mannelijle nakonielingen , uit erhentenis
„ dienflen, de hoge regering des Furftendoms Gelre en des
„ Graavfchaps Zutphen aan to bieden , onder den Ci te' van
„ Hertoge van Gelder en Grave van Zutfen, " fchoon dit
voorftel, door een eenparig befluit cp den 29 januarij des genoemden jaars, door de Staten van Gelderland, wierdt goedge1eurd en in ene refolutie veranderd, kwam bier eg,ter gerkiic
liken
S5

i82 BENTINK. (ANDRIES) (BERENT riENIIRIX)
Men weet geen vervolg op; doordien 4116 Hoogiidid, ,det
20 februarij in de . Staatsveigadering te Arnhem gehouden daat
voor bedankte, met betuiging van zijne hartelijke deelneming
voor het blijk van achting en vertrOuwew WAm; vad. MTh
XIV. D. bI. 345-358, alwaar men een omitandig verhaal aan:
treft,. van 't gene verder over deze zaak is voorgevailen; en
de waarfchijnlijke redenen waarom de Prins ter voor bedank.
te. ALEXANDER huwde met ANNA PEINSE VAN DER AA, erg
verwekte bij haar verfcheidene kinderen 9 zijne huisvrouvici
itierf den i junij 1678, en hij volgde haar omtrent drie jaren
later, op den 19 junij 1681.
BENTINK (ANDAIES)., de twede won van WILLEY/
en Nit N. DE CROEF VAN ERJELENS heeft nagelaten'
twee kinderen: I. ELIZABETH, die Priordsfe van het klooster
Mitrienbooln bij Xanten is geweest. 2. WILLEM BENTINK
Drost van Emden, die bij zijne eerite vrouw N. N. VAN DIEtENBROEK ene dogter verwekte, genaamd BINDELIEF , die de
vrouw was van RUTGER VAN HAERSOLII , tot Westerveld en
Wolfshagen; zij overfeed zonder kinderen, den febr. 1659:
tilt het twede huwelijk met N. N. GRAWEET, kwam ene dogter, HADRIANA genaamd, die in 1651 trouwde, met den RitNteester SIMON VAN HAERSOLTE , tot Bredenhorst en Zwaluwers.

BENTINK

burg.
BENTINK (BEREFT HENDRIK) , zOori van EUSEB/U1
geboren den 2 fep.
tember 1703 , en was Heer van Schoonheten en Diefienhtim,
Dingwaarder van de Hoge sank van Juilitie en Lt. Stadbouder der Lenen van Over;:pfel , Ridder van den Dui fen Orden, Kommandeur van Dieren, en Coadjutor der Balie binnen
Utrecht , overleed in i772. Hij trouwde. den 12 december
1732 met BONNE ELIZABETH JIARIANA DU TERTRE welke

BORCHARD en ANNA AGNES BENTINK, is

den 1 julij 1796 is overleden, en enige dogter was van Am,
BROSIUS DU TERTRE DE ECOSSE , die om de vervolging in Frankrijk ontitaan, door de herroeping van 't Edikt van Nantes in'
1685, met zijne twee breeders de wijk herwaarts' genomeni
en

LENTINK. (DERENT IIENDRITC.)
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en zig in dienst van den Staat begeven hadden, wan in zij
zig als mannen van eer en moed gedroegen. AMBROSIUS die
Kollonel van een regiment infanterie , en generaal Kwartiermeester van de kavallerie in onzen dienst was , huwde met
ELIZABETH VAN HAERSOLTE tot in1j:shave, nit welk huweliik
gefproten, is de egtgenote van BERENT HENDRIK, die bij haatzeven zonen en drie dogters verwekte. BORCHARD WILLEM BENTINCK, geboren den 18 feptember 1733, geflorven,
den 22 februarij 1734. 2. AMBROSIA ELISABETH BE.NTINI:
geboren den 27 februarij 1735 , getrouwd in januarij 1767
aan LAMBERT SCHOTTO RENGERS, Heer van Farrnfugn , Sidde.
Buren en onderhorige dorpen. Hij itierf den 13 rnaart 1779,
en zij den 29 feptember daar aan volgende. 3. ANNA AGNES
BENTINK geboren den 19 februarij 1737 , Kanonesfe van het
Stift Zwartewater. 4. VOLKIER RUDOLPH BENTINK, Heer van
Schoonheten en Trst , geboren den 19 jun13 r738 , gehuwd ii
1776, aan J. W. VAN HAERSOLTE, die den 6 deceinber 175z
ter wereld kwam. Hij is geweest tot op de revolutie van
1795, Generaal-Majoor van de infanterie en KwartiermeesIer
generaal. 5. WILLEM HENDRIK BENTINK, Luitenant ter zee,
geboren den 31 julij-1740, geitorven in 1757. 6. DIP..K BENTINK , veer van Diepertheim , geboren den 8 oaober 1741.
nij is geweest Landdrost van Zalland, tot op genoemde revolutie; en huwde den 28 november 1780, ELISABETH SLOET
TOT WARN/ELO, die den i februarij 1761 geboren is, en den
28 feptember 1790 overleden, na vijf kinderen ter wereld te
hebben gebragt; als a. BERENT HENDRIK WOLTER JAN, geboren den i feptember 1781. b. AREND WILLEM, geboren den.
24 februarij 1783. C. BONNE ELISABETH, geboren den 8 october 1785. d. RUDOLPH FLORIS KAREL , geboren 8 oaober
1785. e. ANNA MARIA, geboren maart 1787. 7. MARIA
WILLETTINA BENTINK, geboren 21 febrUari) 1 744 . 8. WOLTER JAN GERRIT BENTINK, geboren 30 julij 1 745, SelloutIij-nagt , bij Holland en Westfriesland , flied den 24 augustus
1781, hier van nader. ' 9. KAREL BEIVTINK geboren den
34 november 1751, is tot op de revollie van 1795 toe, gewcost

a84,

BENTINK, (RERENT.)

Vveest Generaal-Majbor van de infanterie: I0. 11, 1tEtiT HE*
DRIK BENTINK Elder van Bitkhorst Zalk en Vekaten , geboren
in het jaar 1753; trouwde in 1775 met KAROLINA MEDIC)."
13PRGIS VAN BORSSELE. Hij is geweest tot op' genoetnde re.
volutie , Kollonel van de kavallerie; en hieldt in 1787 guarmifoen te Deventer, toen de jongsc voorgaande revolutie in fep.
tember 1787 voorviel; • bij welke gelegenheid hij het genoegen hadt, 't leven , van L. H. CRAMER, .Secretaris van die
fad, op ene edehnoedige wijze te berchermen , welke de
done gemeente dan hare woedende tazernie wilde opofferen.
Zie Verza7neling van Plakaaten , Refolutien en andere authentijke

Stukken enz. betrek.king hebbende tot de gewigtige gebeurtenisferi
n, x787 enz. voorgevallen, door mij verzameld en gedrukti
IX. D. bl. 217. Hij heeft een noon bij zijn huisvrouwe ver.
Iffekt , HENDRIK K0NING BENTINK geboren 24 april 1787.
BENTINK (BERENT) , de del de goon van . HENDRIK BEN.
WINK, was Heer van Diepenheim en Proost te Deventer. Hij
Inaakte benevens zijnen . mede-edele RABO HERMAN SCHEELE
en JOH.* VAN DER BEEKE Burgemeester van Deventer, het
drietal Gthmmitteerden weike in de verdeeltheden die
in 't jaar 1655 de provintie van Overijsfel zo,.deerlijk teisterden,
wegens de met bun houdende partij, op eenen geloofsbrief,
die nit name der Staten van dat gewest getekend was, naar
's Hage werden gezonden , on ter vergadei-i.nge van Holland
te klagen, over de' ongeregelde wijze van enen Stadhouder te
verkiezen, die onlangs, zo fprakenze', ondernoineh was tern de privilegien en tegen den befluit- der Staten van den
19 feptember 1653, waar bij vastgefleld was, dat zulks niet
dan met eenparige ftemmen zou Mogen gefehieden. De verdere voortgangen van dezen tweerpalt, en hoedanig die verregaande twist tot genoegen van beide partijen , inzondeiheid.
door het fchrander beleid van den Raadpenfionaris Jon. DE
'ITT, vereffend wierd, vindt men geboekt bij WAGENAAR
in zijne Vaderla1lcife Hiflorie , XII. D. bl. 404-412. BERENr
BENTINK , was den 2:1 december van het jaar 1638 gehuwd.
met

EENTINK. (EUSEBIUS) (EVERT) (Flu?) 2«!:
;net ANNA VAN BLOEMENDAAL , ftierf den 2g julij 1668, na
bij baar verwekt to hebben, de zeven volgende hinderer:,
WILLEM, waar van hier beneden. 2. EUSEBIUS BORC,IARD,
insgelijks. 3. ELEONORA getrouwd met ROBBERT VAN
ITTERSUM, tot Mienhuis , Landdrost van Zalland. 4. JAN ANTiLLEM , Graav van Portland, zie beneden. 5. IsABELLA , getxouwd met ALExANDER SCHIMMELPENNING VAN DER OYEN,
tot Englenburg. 6. ADRIANA, geboren in 1656, getrouwd met
DIDERIK BOERE VAN AMERQ.NGEN, Heer van Zandenburg, CII
110ogichout van Utrecht. 7. ANNA.
BENTINK (EUSEBIUS) , de oudite zoon van WILLEM
BENTINK en N. N. DE CROEF VAN ERKELENS, was Heer van
ten Velde en Werkeren, werdt in I577 beleend met E.jrCherw,;;,de, trouwde in 1570 Met JOHANNA VAN ITTERSUM, en verwekte bij haar vier kindcren, nameli:*: I. WILLEM, die o gebuwd , voor Wachtendonk fneuvelde. 2. HENDRIK, hier n4
vermeld. 3. JoHANNA, eerst de vrouw van FLORIS VAN Mil:'BORST, en daar na van GOOSSEN VAN DER LAUIVIK , Drost van.
Zreroort , 'in 1597 beleend met het kasteel ten Velde. 4. SoPHIA.

BENTINK (EUSEBIUS BORCHARD) , een non van
BERNARD BENTINK en ANNA VAN BLOEMENDAAL, was Heer

tot Schoonheten, Hoogichout in Mastricht enz. , trouwde met
ELIZABETH VAN BRAKEL, en verwekte bij baar twee zoons,

als: EUSEBIUS KAREL BORCHARD BENTINK Kollonel en Landrentmeester van Twente , die in 1706 fneuvelde. 2. WILLEM,
bier van beneden,
BENTINK (EVERT) , Heer van den Berkelenkamp , een
won Van HENDRIK BENTINK en ERMGAART VAN ANXTEL, overfeed in i6,9, hebbende in huwelijk verwekt bij zijne vrouw
FENNE VAN DER MARK , twee ZOOM HERMAN HENDRIK en GE..
BARD ADOLF BENTINK; en bij ,zijn twede huisvrouw nog een
ZOOM, JOHAN genaamd.

BENTINK (FILIP) een won van KAREL BENTINK , iz
Gouverneur geweest van Stralen in het oppergedeelte van Gel-
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derland. ffi was een der gernagtigden van de zijde der Aartshertogen, die in i600 naar Bergenopzoom werdt gezonden, om
over den v*e te handelen ; doch welke famenkomst vrugteloos afilep, FILIP is getrouwd geweest, met ALVERADE VAN
flonoRp vrouwe van Bieck , weduwe des Vrijheers van
Bronkhorst en Batenburg ; bij wie hij heeft verwekt enen zoon
JAN genaamt , die Drost is geweest van Buren; en drie dog.
WAGEN., Vad. Rig. IX. D. ,b1. 90.
4IS.
BENTINK (GERARD ADOLF), zoon van EVERT en FM.
wierdt door overdragt van zijnen broeder
HERMAN HENDRix , Heer van Berlielenkamp ; hi) trouwde den
7 oftober 1647 met LUCRETIA CAIV/ANS , die hem vijf kindeWILLEM. 2. ELIZABETH , getrouwd met AR*
Yen bander
!OLD BROSCHMADE Raad des Konings van Spanje , zij overleed in 166o. 3. FLORIS. 4. THEODORA, KORNELIA, Nonne
te Vrede. 5. ANNA,
5E VAN DER MARK,

BENTINK (GODEWYN en JAN), zip de oudilen van
dit gefict, wiens namen in de gedenkfchriften voorkomen , en
wel in 't jaar 1368, bij gelegenheid van de bezegeling der
Jiuwelijks-voorwaarden van Hertog EDUARD VAN GELDER met
vrouwe KATRINA VAN BEYEREN OUdfle dogter van ALBERT
VAN BEYEREN. GODEWYN overleed zonder kinderen , doch
JAN liet een zoon na, HENDRIK genaaind. SLIGTENHORST, in
zijne Gelderfe Gefchiedenisfen, bl. 146, itch dozen als behoord
hebbende tot het kwartier van Arnhem,
BENTINK (HENDRIK), de zoon van JAN, werdt in het
jaar 1400 beleend met de FIeerlijkheid Arendsbergen, nu Berrinkhuizen ; doch in de ondertekening des verdrags of verbondsbriefs der Gelderfe fleden , Nijmegen, Thiel, Bommel , de Graaf,
Maasbornmed en Gent , gefloten in 1418, worth hij genoernc
Heer van Spaldorp. Hij liet vier kinderen na. JOHAN.
2. HENDRIK. 3. HELMICH ; en 4. HILLE.
BENTINK (HENDRIK) , een zooa van den vorigen HEN.
1K, is getrouwd geweest met MARGRETA NUS ) werdt in,
14s

BENTINK. (HENDRIlf)
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Berrinkhyizen en liet na de volgende kindef
die
volgt. 4. N. N., Geostelijke in s t klooster
ten. I. JAN ,
Agneta , te Arnhem, 3. ALEXANDER, den eerften van die
naam. 4. HENDRIK, die volgt. 5. ALBERT, getrouwd met
F. N. dogter van den Heer yAN VOORST.
14.56, Heer van

BENTINK (HENDRIK) , de derde zoom van HEZ■TDR/IC
tENTINIC en MARGRETA HULS, bijgenaamd de Beste , trouwde
GERBERICH LERINK , die na het overladen van haren broeder
ANDRIES LERINK Effvrouwe van het buis te Velde aan den
Berkel werdt, welk huis naderhand heeft behoord aan den
Heer JOHAN ADOLR SIGISMUND VAN DORTH ; uit welk huwelijk verwekt werden , de zes volgende kinderen. I. WILLEM.
2. ANNA , gebUWd met ARENT BERK. 3. JAN. 4. HENDRIK
ongehuwd geitorven. 5. STEVEN._ 6. GEERTRUID, getrouwd
111Ct HENDRIK VAAK.

BENTINK (HENDRIK), Heer van Werkeren, Diepenheim
en Schoonheten , zoon van EUSEBIUS BENTINK en JOHANNA VAN
IrrERsum; wierdt in 1602 Drost van Tsfelintliden , en in 161i
Landdrost van Zalland ; hij overfeed dent feptember 1639;
huwde zijne uigte ELSABe VAN ITTERsum, en verwekte bij
haar de volgende kinderen : 1. SOPHIA, ongehuwd in 's Rage
overleden. 2. WULPH. 3. EUSEBIUS BORCHARD Heer tot
§choonheten , Ritmeester Sergeant-Majoor,, huwde met ANNA
10ENDERS doch liet geene kinderen na. 4. ANNA, getrouwd.
met RUDOLF VAN ECHTEN, Heer tot Echten , Landdrost van
Drente, liet geene kinderen na. 5. BERNARD. 6. AGNES ,
getrouwd met SMELGER ALBERDA Hoveling tot Grimmerflon in
de Groziinger Ommelanden. 7. WILLEM, Kapitein. 8. HEN-.
DRIK Kapitein, ongehuwd in 1646 overleden. 9. JOHAN,
in meij 1651 overleden.
BENTINK (HENDRIK) , Heer tot Werkeren, een zoon
van WULPH en ANNA VAN HAERSOLTE , was Drost van Zalland , Kommisfaris decifeur vgens de Verenigde Nederlanden ,
jlierf te Mastricht ; huwde met N. MAATENS, vrouwe van Atnel en Dorgel , en verwekte bij haar de volgende tien kinde.
rens
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fen. r. ANNA ELSABe BEATIIIX Kanonesfe van Ainetur)
overleden in 1715, 2. MECETELD HELENA BEATRIX , Kano.
nesfe van 't adelijk Stift Gennep. 3. WOLF, Ritmeester, oven
feed zonder hinderen. 4. KRISTOFFEL , Lt. Kollonei en Ritineester onder de Guarde , overfeed in 1706 zonder kindei en.
IIENDRIK WILLEM, Lt. Kolonel. 6. HENDRINA WoLTE.
RA, Kanonesfe to Weerzelo. 7. BERNARD Heer van Arler en
Lt. Kollonel, getrouwd met SOPHIA AGNES TER
BRUGGE , dogter van Wittenflein. 8. KRISTINA SEINA, ftierf
in 1707, ongehuwd. 9. GERARD DIDERIK , Kapitein , Therf
in 1716 in Schotland , ongehuwd. 10. WILHELMINA JUDITH
AGNES , getrouwd met WILLENT BENTINK, Heer van Saloon-

heten.
BENTINK (HENDRIK) , Kollonel to paard en Drost van

Twente , verwekte bij zijne huisvrouw M ..GDALENA VAN ITTER4SUM, drie

do tern.

I. ANNA AGNES,

getrouwd met WILL:EU

Schponheten. 2. MECHTELT ANNA, getrouwd met
LAMBERT JOOST HAMBROICK , tot Arendshorst. 3. JOHANNA
ISABELLA , getrouwd met JAN ZEcER VAN WELVELDE, tot Dip
pei,broek.

BENTINK tot

BENTINK (HENDRIK), zoon van JOHAN of JAN BENwas Heer 'tot Leuwenberg en Landdrost van de Veluwe
overleden in i600, hack met zijn eerfte vrouw ELIZABET#
VAN SCHERPENZEEL, ene dogter, SOPHIA genaamd, die kort
na hare moeder flielf; ziine twede vrouw was ERMGAART VAN
ANXTEL, waar bij hij gewon: 1. IYIAIRTEN, Heer tot den
Leuwenberg. 2. KRISTINA, huisvrouw van KRISTIAAN BARRE-,
VELT, Kapitein. 3. CLEMENTIA , getrouwd met HANS SCHARF,
Kapitein en Gouverneur van Rhijnberg. 4. MARIA , getrouwd
met HERMAN VAN VILSTEREN, in Laar4cle. Uit zijn derde
huwelijk, met SOPHIA VAN MOERBEKE , won hij : 5. ODILLA.
6. EVERT, Heer van den Ber,(elenkarnp. 7. ANNA GEERTRVID,
8. MARGRETA, getrouwd met FILIP VAN HOORN , Kapitein
g. ALIDA, jong geitorven, zo. loam, waar van bier bene.
TIM ,

den.
DE*

BENTINK. (HENDRIK) (HENDRIK ADOLPH) 2E40
BENTINK (HENDRIK), was de derde zoon van ALEXANen JEANNE VAN ZUILEN ; J. W. TE WATER en
anderen, noemen hem Drosfaart van Woudrichern en Kuilean.
burg , en menen dat zijn huweIijk-svermaagfchapping met den
huize van Kuilanburg , hem naderhand gelegenheid heeft ver.
fchaft, om zig in 1566;, bij het bondgenootfchap der Edelen
to voegen. Ook bekleedde hij het ambt van Dijkgraav des
lands van Altena , waar van hij in 1571 affland deedt; wor.,
derde daar in op last van ALVA , door PIETER VAN CLOOTWYK opgevolgd. - MARCUS , Sentey2tien van den Hertog VAN
ALVA , 14. 433. 484. J. W. TE WATER, Hifi.. van 't Verbond
der Edelen, II. Stuk, bl. 191.
D-ER BENTINK

BENTINK (HENDRIK) , zoon van JAN WILLEM BENwierdt na dode van zijnen varier, door Koning GEORGE DEN I. in 't jaar 1716, tot Grave van Portland verheven,
en voorts tot Gouverneur van yarnaika aangefleld. 14 huwde
met ELIZABETH NOEL, oudite dogter en mede-erfgename van
WRIOTESLEY BAPTIST, Grave van Gainsborough , waar bij hi)
twee zonen verwekte. 1. WILLEM, Marquis van lich11.1d,
en 2. GEORGE, dus-genaamd naar den Koning.

TINK,,

BENTINK (HENDRIK ADOLPH), tot Beverfierde, Drost
van Tsfeltnuideli, Hoofdfchout van Mastricht, Raad en Relate.
meester generaal der Beden van Braband, geboren-den 12 december 1678; hadt ten vrouwe MACHTELD ANNA VAN WEL.
VELDE , bij wie hij twaalf kinderen heeft verwekt. H,j flieri
den 3 januarij 1734. Een zijner zonen ADOLPH KAREL BENTINK, Heer van Beverfderde en Nijenhuis, geboren in 1721 is
geweest Generaal-Majoor van de infanterie; deze huwde in
1762 aan AGATHA VAN SLINGELAND , welke den 1 februarij
1'775 flied, en hij volgde Naar in 't graf den 17 junij 1784,
nalatende pen zoon, ADOLPH KAREL BENTINK, Heer van Be.
verf-jerde en Nijenhuis , geboren den 20 augustus 1764; is ge.
trouwd den 26 april 1789 met MARIE FRANCOISZ VAN AERSSEN , geboren den 22 feptember 1767. JOSINA MECHTELD
ANNA , ene der dozers van HENDRIK ADOLPH , is geboren den
II. DEEt.
I4,
T

Ock BENTINK. (HENDRIK FREDERIK) GAN)
14 junii 1726. ZiJ huwde den 16 jtinij 1761, met ALBRECHT
Heer van Voshoi, Lt. Ga.
Deraal van de infanterie; geftorven den 23 maart 179o, na
is kinde,ren ter wereld te hebben gebragt; waar van ene
clogter MECHTELD MARGARETHA VAN AERSSEN, geborgn den
6 januarij 1766, op den 20 januarij 1795 is gehuwd met
HEMERT, toen ter tijd Burgemeester te
FLORIS v
Campen; hebbende een zoon in leven, geboren den I C) november I 79 R.EINDER WILLEM.

NIKLAA$ VAN 1 ERSSEN-BEYEREN

BENTINK (HENDRIK FREDERIK), een zoon van Jo.
was Heer van Genswaart en Barlehan z; hij
651,
met ELIZABETH KATRINA RASEHOORN , die
I
trouwde in
in 1652 overleed; waar na hij, in het volgende jaar, beitrouwde met LAURENTIA HOEN , bij wien hij Brie dogters en,
enen zoon verwekte. I. ANNA CHRISTOPHORA.' 2. PETRONEL.
LA. 3. ELIZABETH. 4. ERMGARD.
!IAN BENTINK,

BENTINK (JAN), JOHANS zoon, werdt in x465 beleend
met . Berrinkhuizen; hij verwekte bij zijne vrouw N. N. afkomitig nit het Brabands geflagt van BERME*, twee zonen, HEN,
r RUC en ALBERT.
BENTINK (JAN of JOHAN), werdt in /503 Heer van

Berrinkbuizen , en tevens beleend met de Tienden in Engeland ; hij was Stalmeester en een groot guniteling van KAAEL,
Hertog van Gelder, die hem de Heerlijkheid 't Loo vereerde
en ook beleende met het ambt van Erfjagermeester van de
Veluwe , nit aanmerking zijuer grootmoeder , die afkomiti
was uit het bids van Heukeiot n , door Welk geflagt dit ambt
jaren Lang bediend was. Hij halt tot vrouwe JANNE, dogter
van den Heer van Appeltern, een der eerfle familien op de
Veluwe. Hij verwekte bij Naar vier zonen en vier dogters:
I. HENDRIK, overleed in X530. 2. MARGARETHA, was Prig
resfe van het klooster te Zutphen. 3. FENNE, Nonne in het
klooster te Tzendoorn. 4. ADOLF , bier voor. 5. JAN, Proost
van ArnhAn en Del= van Deventer. 6. ANNA, gehuwd met
Zs-

(JAN WILLEM)
l van A.
ZEG E R VAN ARNHEm; wierdt in 1548, na den doo
Veluwe,
doch
weike
bejagermeester
van
de
DOLF BENTINK,
diening hij nog in dat zelvde jaar afftond, aan FiLlP VAN LA..
LAING , Grave van Hoogfiraten. 7, ALIDA gctrouwd met
FILIP VAN VARIK; en, na den dood van geinelden ADOLF, be.
leend in 1548 met 't Loo en Westerhof. 8. KAREL, die in
1536 ongehuwd geflorven is.

BENTINK (JAN WILLEM), cen zoon van rERNARD
BENTINK en ANNA VAN BLOEMENDAAL, plaatfte men al vroeg

als Pagie bij WiLLEAI DEN 111, Prinfe van Oranje ; en werdt
kort daar na door denzelyen tot Kamerjonker bevorderds In
1675 won hij door een bedrijf, dat zo wel znen mocd,
zijne liae en trouwe voor den Prins op 't levendiglie aankondigde , de hoogfle achting, welke die vorst immer aan
iemand zijner gunfl&ingen betoond heeft, en geen wonder
ook , want BENTINK V.1s toes ziin Kamerheer en Dro3t van
Liven zijncle, verliet hem fiat gedurende den tijd dat 11 aan
de kinderziekte krank lag, fchoon hij zelve de potties nog
/jet had gehadt. tlij was nagt en dag bij deszelvs
hem alles wat hij begeerde met eigen hand toedienencie,. en
wel met zulk een onvermoeitheid ei vcronagtzaining van zig
zelven, dat de Prins naderhand verklaarde: „ niet te wedat
„ ten, of BENTINK geflapen hadt of niet; maar
„ in zestien etmalen, niet hadt geroepen, zDnder door duel'
„ trouwen dienaar , vaarcliglijk , beantwoord te worden.”
de Prins was nauwlijks herfteld, Of BENTINK florae inDoch
de zelvde ziekte, en genas, met \ reel groter gevaar, rchocin
fpoedig genoeg , cm zijne Hoogheid, niettegenflaande- zijne
vriendelijke verinaningen cm te huis to blijven, naar 't
te verzellen. Dit, en meer andere blijken van opregte aankleving en toegenegenheid, veroirzaakten dat de Pins zo
grote achting voor BENTINK kreeg, dat hij hem, na dat hij
Heerlijkheden van Druinmeletz en Rbooiz verkregen hadt, in
1677, fchoon buiten Holland geboren, zelvs voor den Heie
van Vooricheten, dien men gaarne de voorkeuze gezevea halt,
T

ir

t9t

DENTIN& (JAN WILLEM)

th dc orden der Ridderfchap berchrijven deedt. Ook hieldt
hem als zijnen geheimften vertrouweling en eerften
tEr; waar vari men de blijken ontwaar wordt, in 'zijne zenalit door dien vorst naar Engeland in ‘ 1617. en 1685; in de
onderhandelingen die" hem toevertrouwd werden in' 1688 zo
met de Heren van dfinfteldam, den Keurvorst van Brandenburg,
dc Hertogen van Lunenburg , Zelle en Wurtenburg als met dQn
an rigrav van Hesfert, wegens bet groot ontwerp van den
eiVe..ttogt naar Riige7and, waar in hij allergelukkigst flaagde,
Niet minder . ijverig toonde hij zig in*zijne handelingen met de
.5inglen , zelvs na dat Pans WILLEAil aldaar geland was.
OP Alljg lconing gêrorden zljnde, 'werdt BENTINK tot Pair vati
rilk vefklaaft ,' en met de tijtels van Graav van Portland,
Victitite vari Woodjtok , in het Graavfchap van Oxford , en Baron van Cirencenster `beictionken ; 'zijnde hij reeds het jaar to
kidien; tOt eerfteh Edelman van 's &ming§ kiwi-- en bedkamei
benbemd. hi* 160 "Wer'c,l t' BENTINK door Koning WILLEM ,
afgevaardigd, 'om als lid der Ridderfchal4, zitting
inde i-etaclering der Staten van" Holland te nemen; ten dien
cfnC1,6 inrArri hij . den 18 januai ij in 's Hal e , en twee dagea
flier ' veircheen hij in der Staten vergadering. Ten zelvden
level-den de • Afgevaaraigden van Anfteldaln een befluit
lifiniier*Vioedfchap, op den ilden genomen ter vergaderingo
over 'waar in verklaard werdt : „- dat, Burgemeesteren
acbtbaren Raad hebbend6 aangediend, dat- de Heer BEN.
van Portland, alle *uren, uit Engeland verwagr
x,
aarfchijnlijkheid , 2itting nemen
naar alle
werdt,
zoit, in hunner Ed. Gr. Mog. vergadering; men hadt goedgevOnden 'mar' te zien, wat bier omtrent, in vroeger tijd
vo-orgevallen - waie, ' en bier op bevonden hadt, dat de Sta„ ten , in 't jaar i86, befloten hadden, dat niemand in
hunne vergadering verfchijnen zou, die in eed of dienst was
,, van remand ander§, dan van wien hij ter dagvaart - was af,', geionden. ' Dat Holland, den Heer HEismg. Ix VAN DE KA?ELL I
in' -den fare 055; gezogt had i te doen
TOE
tvi; zeivs uit de vergadering der algemene Staten, oin dat
hij

BENTINK. (JAN WILLEM)
gehouden Werdt.voor een befchreven lid der Riddeirchap
•
;, van Kleve. Dat die. van Holland nog in den jake i669,
pogingen hadden gedaari om de algemene Staten te. dooii
;, beiluiten, dat nieinand; in vreemden eed of dionstfide,
„ zou toegelato wOrden , in derzelver vergadering; dat
• om, de Graav vAN' PORTLAND , als zijnde in di:613st ei mt
;, ener uitheemfe Mogendheid, en , hebbende 't -Mgt ,(7an in„ boorlingfchap en zitting in 't Parlement in Engerand ver„ -kregen, onbevoegd was , om zitting te nemen ter vergacht„ ring van Holliznd.” Doch de Ridderfchap yr] indere
toonden zig ten, hoogften te verwonderen , Over dez6 verklaking der Itad Aniteldám. Zij merkten adn: „ dat de Graav
„ VAN PORTLAND zijne Majefteit van Groot-Btitdnnien verze,ld
„ hadt, in enen togt, die met kennis en volkOmen' toêlleN1„ ming van ddn Staat, on-dernonien was, en Waar van
„ goede ultilag geoirdeeld werdt te moeten ftrekken, tot L.1-,
,, veiliging van den Staat ; den godsdienst err de vlijheici.
Dat zi hierom verwaTgt hadden dat de genciemde Graav
„ van zulk een' togt te rug kerende, met a.11d beleefdheid
„ dankbaarheid, zOu zijn ontvangen geworden in der Staten
„ vergaderinge doch dat zij daarentegen, met de uiterfte be.
„ vreemding hadden vernomen, dat men hem uit de vergadc„ ring weren wilde, our dat hij door zijne Majefteit tot de
,, Gravelijke waardigheid bevorderd was Dat van °lids ' , on.• der den adel en krijgslieden dezer landen , zeer gebruikelijk
„ geweest was, zig in vreemden krijgsdienst te begeven; man'
• nimmer was . verflaan, dat de waardigheden van Hertoge,
;, Grave,. Ridder, of enigd thideren, welken zij, door treffe„ lijke daden mogten verkregen hebben , hen onbevoegd
„ maakte, om de voorregten te bezitten, well;e zij voor .11111''
„ vdrtrek uit ddze landen, bezeten hadden. Dat zulks, in
„ tegenwoordig geval, te minder behoorde plaats to hebben,
• om dat de togt naar Engeldnd, :mar geenen vreemden, maai
voor enen togt der Staten . zelveri te bouden ware; en dcl:
,, zijne Majefteit van Groot-Britanje, als Kapitein- en Adlpilaal
• der verenigde gewesten, en als Stadhouder van HolI2(;,
T3
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„ ene zeer nauwkeurige betrekking hadt tot dezen Sue;
„ nende ook zulke waardighcclen, als de Graav VAN PoR.r.
3) LAND verworven hadt, zeer ftrekken , om het oncierling
„ goed verfiand, tusfen andere Mogendheden en dezen Staat,
1) aan te kweken. Wijders , was de refolutie der Staten Van
„ Holland van den jare 1586 niet in gebruik gebragt, ten op.
„ zigte van bun, die gewoonlijk * ter dagvaart vericl-even;
„ zijnde, onder dezelven, dikwils zulken geweest, die in eed
„ en dienst van anderen waren , of aan anderen, zelvs aan
uitheemfen, hulde en manfchap gedaan hadden ; waarorn
,, men moest oirdelen, dat deze refolutie zag op tijden, zeer
3/ veel verfchillende van de tegenwoordigen; of, gelijk men in
)) 't jaar 1658 , fcheen begrepen te hebben , alieen gepast
VP moest worden op Staatsdienaars, niet op afgezondenen ter
3) dagvaart, in welken zin aIleen , zij nog in gebruik was;
behalve dat zij ook niet toepasfelijk was op de Edelen, die
))
uit eigen hoofde ter dagvaart kwamen ; daar de refolutie alleen fprak van zulken, die door iemand ter dagvaart waren
„ gezonden. Nog moest men onderfcheid maken r tusfen nit,, heemfen , die in vreemden dierst zijnde , ter vergaderinge
,, zouden willen verfchijnen; en zulken , die reeds gewoon
,, aldaar te komen, zig in eed en dienst van andel en bega„ yen. De verdere refolutien wele die van Ainfteldam aan„ haalden, betroffen de vergadering der algemene Staten,
,, tusfen welken en die der Staten van Holland, groot onder„ fcheid was. 't Voorbeeld van de Heer HENDRIK KAPELLE
„ TOE RYSSEL kwam te minder te pas, om dat die Neer, nog
,, tang na dat Holland gezcgt hadt hem te waren, ter algemene
„ Staatsvergadering verfchenen was. Ook hadt men de Heren
,, VAN DEESEN, VAN TWIKKELO en VAN PREUSTINGEN, we.
„ gens Overijya , ter algemene Staatsvergaderinge en in de
„ Admiraliteit toegelaten, fchoon de eerfte onder de Stenden.
„ van Kaden , de twede onder die van Bentlzem, en de laatfte
„ onder die van Munfter behoorde. De Heren VAN KREITIN,, GEN en VAN PALSTERKAMP waren in Zutfen el; Gelderland be„ fchreven ge\\ eest, fchoon e eerfte ook onder de Stenden
„ van
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, van MutlIter,, de andere onder die van Kleve behoorde.
„ Heer VAN SALK, hoewel twintig jaren onder de Stenden
„ van Munflir befchreven zijntle geweest, was een lid der
• Ridderfchap van Overysfel geworden. In Friesland en in
„ Stad en Lande; worden verfcheide Heren , die oak onder de
Stenden van Oostfrieslaftd behoorden, tot de regeringe
gelaten -. In Holland zelv', ftondt het 1k gevolgelijk ook
„ die van de regeringe, vrij, Lenen van verfcheicten' Mo'„ gendheden te bezitten , 'en desaangaande eed en hulde te
• doen. Ook zou men bevinden, dat verfcheiden' Edelen al„ lifer , deel aan vreemde regeringen gehad hadden: Dc te
,, genwoordige Heer VAN OBDAM was; verfcheiden' jaren ag„ tereen, onder de Stenden van Benthem, befchreven en ver„ fchenen Men zag dan geene reclen , waarom den Grave
VAN PORTLAND zitting en item ter dagvaart geweigerd zou
^ worden, en verzogt 4mfieldanz, zig hier it te voegen met
4, de an4re leden.” Don dit verzoek hadt zo weinig, ingang,
dat de Afgevaardigden dezer Rad, ziende dat PORTLANDmet
der daad zitting ram ter vergadering, Zig gelist verklaarden
om daar tegen op 't ernffigst te protesteren, zij deden.
In de aantekening; die bier van gemaakt werdt; in6rkten zij
deze zitting aan: als inlluitende ene volftrektd verandering
,, der regerinLe; en ene omkering van derzelv' er grondilagen,
„ waaromtrent geene overitemmirg geleden kon- worden: Oul:
hielden zij voor nietig en van onwaaide alias, wat in 't 1)13,
,; zijn van den Grave VAN PORTLAND , in de vergadering der
,, Staten, gehandeld en beflo:en zou worden; en Oth bij d6
„ nakomelingfchap, den naam Diet te hebben, dat zij, in de
toelating des Graa ys bewilligd hadden, zeiden
uitdruk• kelijken last te hebben, om uit de v' ergadering te vertrek-'

ken, zo lang de Graav "PAN PORTLAND , dezelve ZdU bijwo,, nen; •atende daar alleenlijk den Penfloharis der ftad am t6
• horen en te zien.” De Edelen en alle de anderi fleden
1ehielden zig het regt, om tegen dit protest en deziaantekeiiing,- iulk een protest en aantekening te doen, al ijwuden
te rade worden. En; terftond hier op; verlieten de AfgeviardigT4
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digden van Anzfleldam de vergaciering; bunnen Penforiaris Mt;
KORNELIS DORS VAN WAVEREN alleen in dezelve latende blijven. De Koning van .Engeland, midlerwijI 'kennis bekornen
hebbende van de zwarigheid , welke die van Amfteldanz
ten, beide om den Graav VAN PORTLAND ter dagvaart toe te
laten, en om de nominatie van Schepenen over te zenden.
iaar ,Engeland, toonde 'er zig niet weinig verftoord over. Hij
halt den Grave VAN PORTLAND last gegeven om 't vei fchil
over de nominatie te vereffenen, door 't voorflaan van zeiceren middelweg, waar van hij niet gezind was of te gaan.
dit nam zijn misnoegen niet weg op die van Arnfleldam, 't welk
ten duldelijkften blijkt uit een brief met 's Konings 'eigen hand.
aan PORTLAND , op den 20 januarij 1690 uit Kenfington gerchi eyen, waar in zijne Majefteit, onder anderen van deze woorden gebruik maakt: „ Tot bier toe gefchreven hebbende, ko„ men de brieven uit Holland aan. De kwelling, die de 1-1:e„ ren van Anifieldarn u willen aandoen ontftaat alleen uit het
„ kwaad hart, welk zij mij toedragen , en valt mij ten hoog„ ften verdrietig. 1k hoop, dat gij ze te boven zult komen,
„ en dat de andere fteden u de hand zullen bieden. Zo de
„ zaak van de verkiezing der Schepenen afgedaan wordt,, vol„ Bens den middelweg, dien ik u bekend gemaakt heb, en
„ die de enigfte is, welke ik gedogen wil , begeer ik , dat gij
'er in begrepen zult zijn; op geenen anderen voet, wil ik
„ mij verdragen,” Ook werdt federt, te gelijk over de zaak
des Graven VAN PORTLAND, en over die der verkiezinge van
Schepenen, gehandeld; welke beide na veelvuldige debatten,
bij fchikking. gevonden werden. Kort hier na keerde BENTINK
Haar Engeland te rug; en fchoon deze Beer een even dapper
Krijgsman als ervaren Staatsman was, werdt hij door het belang dat Koning WILLIAM in zijne raadgevingen ftelde, meest
in de laatstgenoemde hoedanigheid gebruikt. De Engelfe ge-.
fchiedfchrijver BURNET weidt breed nit in den lof, dien PORTLAND, door zijne getrouwheid aan zijnen vorst, verworven
heeft, gaande dezelve zo vetre, dat de Koning die nauwelijks wise te veizelcien. Die zelvde fchrijver geeft ook Diets
duis-
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&Lister te kennen , dat BENTINK de man was , die , doorej
hem aanbevolene briefwisfeling met den Marfcbalk DE BOUFFLERS , den grond tot den Rijswijkfen vrede gelegd hadt; en, na
't fluiten van dien vrede, werdt hij als Arnbasfadeur, raar
't Hof van Frankrijk gezonden, alwaar hij met al dien lvigter
en pragt verfcheen, waar mede zig immer een Afgezant vêr.
toond hadt; b6lopende de lcosten daar van, in den tijd van
vijf maanden 800000 llollandie guldens ; doch voor deze fomme
werdt de achting voor Koning JACOBUS, aan het Fraife Hof,
genoegzaam geheel verniotigd, en die voor Koning WILLTAm
bij velen gevestigd. J3ENTINK hadt in 't jaar i7oo, grotelijks
zijn aandeel in 't iluiten van 't Traktaat van partage, wegens
de Spaanfe Slonarchie ; waar nit de 1;q ijd in 't volgende jaar,
enige gronden van befchuldiging meende te kunnen tiekken ,
doch de verheven Staatsman wist de opregtheid zijner bandelingen zo duidelijk aan den dag te leggen, dat dezelve
fp. oedig verflomde.
Koning WILLIAM in 1702 overleden zinde , Verliet BENTINK kort daar op het Hof, en begaf zig naar zijn landgeed
Bic in Burkshire , alwaar hij is o Tkrleden. BENTLyisf is
twemalen gehuwd geweest ; zijn eerfte vrouw was ANNA,
dogter van den Kidder EDUARD VILLERS, zuster van EDUARD,
Grave van jetfij , Staatjuffer van Koninginne MARIA, en voor
e twedemaal tradt hij in egt met SARA MARIA TETarLE; bij
welke twee vrouwen hij de 14 volgende kinderen verwekte:
I. MARIA,. getrouwd met ALGEROON, Lord-Capel van I-14ham, Burggraav van Malden, Lt. Generaal van de En,c3elie
troepes. Haar twede man was de Graav VAN DARIG. 2. ANNA MARGRETA, getrouwd met ARENT VAN WASSENAAR Jeer
van Duivenvoorden. 3. HENDRIK , Hertog van Portland. 4. FRANgehuwd met WILLEM BIRON , Lord Baron
SINA
ail Rochdale. 5. ELEONORA, ongehuwd overleden. 6 ISAgetrouwd met EVERLYN PIERPONT, HCI'tOg ' en Graav
van Kinflon. 7 en 8. Twee zonen, WILLEM genaamd, beide jong in Holland geflorven. 9. ELIzAtETH. IO. HADRIANA. II. WILLXM, waar van hier beneden. 12. HENRIETTA;
T5
13.
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WAORN. Pint
I 3. KAREL JOHAN. /4. BARBARA:
XIV. D.' bl. 37o. XV. D. bl. 302. 428. 43s. XVI. D. bl:

45 . 53 . 59.
BENTINK (JOHAN), noon van liminfulc JA*sz. ierdt
bij SLICHTENHORST , Geld. Gefchied. bl. 229. gebijnaarnd, ek
Oizbefcheide.ne; Hij en Zijn broeder Ondertekenden, nevens
dere Edelen, als leden van den landdag, die in i436 te Nijmegen gehouden werdt, ene overeenkomst gemaakt tusfen
Hertog ARNOLD VAN GELDER ea de Edelen en Steden; ten
oordele van den lande. Doch in den Zoenbrief ter vereffe.
Ling der gefchillen tusfen den Hertog van Kleef en gemelden
Graav ARNOUD, vindt men dozen JOHAN; met en gezegden
bijnaam ; als den vierden in rang der ondertekeriaars;
halt tot vrouw N. N. dogter uit den huize iv-an Heukeldm, en
verwekte daar bij twee kinderen; i. JAN. 2. GERRARD; die
Hear was van een kasteel; genaamt Bentink ; te Gotfelin; ge.
legen tusfen Deventer en Zie fen, 't welly hij en zijne vrouw,
als zonder kinderen zijnde, opdroeg aan DIRK STAKEBRAND.
BENTINK (JOHAN), bijgenaamd de Beste, t-Wede ioon
van HENDRIK, tiouwde in 1533 met HENDRIKA VAN AVEREUL;
hij was Rentemeester van de Velthive ; en heeft in 1593 ; 't huis
Leeuwenburg gebouwd. Hij fUerf in 1600, nalatende de vier
volgende kinderen: I. HENDRIK ; bier voor befchreven:
2. CLEMENTIA eerst getrouwd met KRACHT-tAN
tot Giinthorst ; daar na met N. N. VAN HAATEVELD. 3. WmLEm, getrouwd met HENDRIKA VAN ANXTEt. 4. GERBERICH;
getrouwd met JAN VAN SCHERiENZEEL ; Regter te Doe:burg;
daar TM met ERNST MOM; en is in 1596 geftorver..;
BENTINK (JOHAN) een zoon van HENDRIK en ER t.
CAART VAN ANXTEL ; had ter vronwe MARGEETA VAN VQORST,
tot Hagen; waar bij hij verwekt heeft een won, HENDRIX
FaD.LIK, hier 'coven vermeld.
BENTINK (KAREL), Landrentmeesrer van de Veiuwe
wierdt in 155Q Heer van Berriaatizen bij KATRINA. VAN
HAN-
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overleden.
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daar overleden. 4.
BENTINK (KAREL) , oudfte zoon van ALEX ANDF.R
ALIDA VAN BUKHORST; was Raad in 't Hof van Gelderk:,-2 ,
Burgemeester te Arnhem, en werdt in 1607, Heer van Alicr
en Berrinkhuizen ; hij trouwde in 1616, met SOPHIA VAN DER
LAUWIK , en won daar bij. I. ALEXANDER, die zij7en vader
opvolgde. 2. WILLEM, Faandrik in dienst van de Republik,
die ongehuwd ftierf. 3. JANNE SOPHIA. 4. KATRINA. 5.
GEERTRUID.

BENTINK (KAREL) , een zoon van WILLEM BENTINK
en LAIVHVIE SCHIMMELPENNINK; was Heer tot Bere7.7,'eL'72p , en
huwde ' Met ANTONETTA VAN DEELEN bij welkehi\.c..--r-vvek,
te. I. STEVEN, die tot vrouw hadt JUDITH VAN STF.ENBER.
GEN , welke hem baarde N. iNT., He e tot den Beregikamp ,
gehuwd aan de freule VAN DEELEN, en N. N. Heer tot del.
gehuwd met de freule SCHIMMELPENNING. 2. LAM:3ERT.
3. WILLEM, Heer tot der Aa, in 1652 ongehuwd overleden.
4. GEERTRUID, gehuwd met FLORIS VAN BRAKEL , Drost van
Leede. 5. JANNE, getrouwd met GERRARD' VAN GALEN, Bur..
gemeester te Hattem.
BENTINK (LAMBERT), zoon van WILLEM BENTINK en
SOPHIA N., is geweest Rentemeester van de kloostergnederen
tan Monnikhuizen , buiten Arnhem deze verwekte bij zijne

vrouwe GEERTRUID VAN HAKVORT, die de Heerlijkheld Bijler
geerft hadt. 1. WILLEM, Hear van den Bieler. 2. BARENT,
die te Utrecht ituderende, door een Pools Edelman dooiftoken
weidt. 3. JANNE.
BENTINK (LEONARD) , de derde zoon van WILLEM
BENTINK en N. N. DE CP,OEF VAN ERKELENS, is gesveest GOLIverneur van Alfen ; en theft bij zn derde vrouw URSULA
VAN ELDEREN verwekt. I. ANNA, getiouwd met N. N.piF3soGp:

gdo
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Kapitein. 2. MARGARETA getrouwd Met jdOST
E. 3. GEERTRUID, getrouwd met ART JAG°, en daar ha met
N. N. DE VERA. 4. WILLEM, hier van beneden. 5. JOHAN,
Kapitein. 6. thtsuLA-; doze beide laatften ongehuwd overieden.
BENTINK (MAARTEN) , wiens vader is geweest HENDRIK BENTINK , en moeder ELIZABETH VAN SCHERPENZEEL ; was
Kollonel in dienst van den Koning van Spanjen ; hij trouwde
aan PETRONRLLA vrijvrouwe van Batenburg en Bronkhorst , bij
wie hi drie kinderen verwekte. FILIP HENDRIK , Havenmeester van den Furst van Nleuburg. 2. HERMAN , Kapitein
in dienst van den Spaanfen Koning. 3. ANNA CHARLOTTE,
ongehuwd geftorven.
BENTINK (STEVEN) , de vierde zoon van HENDRIK BE,N.
TINK en van GEREERICII LERINK , was Burgemeester te Zutfen.
Hij huwde met ANNA SCHIMMELPENNING, en verwekte bij haar

zes kinderen. ANDRIES, ongehuwd aan de pest overleden.
2. GERBERICH, Geestelijke in 't Spiraal te Zutfen. 3. JUTTE,
in 1625 ongehuwd geflorven. 4. HENDRIK , mede ongehuwd
op den 6 oftober 1624 geftorven. 5. WILLEM, insgelijks on.
gehuwd aan de pest overleden. 6. JUTTE;
iENTINK (WILLEM), dé del-de zoon van ALExAN'DEA
BENTINK en JANNE VAN ZUILEN , is tweemalen getrouwd gë'‘:
weest; zijn eerfte vrouw was LAMME SCHIMMELPENNING, bij

wie hij drie kinderen verwekte; en bij de tw.ede , SOPHIA N.
nog drie anderen. i. JUDITI4, eerst juffer in 't Spiraal te
Zutfen; welke vervolgens trouwde' met G. CENTELER , die in
16o1 als Ritmeester in den flag van Flaanderen fneuvelde;
waar na zij hertrouwde met THOMAS VAN DER CAPELLE. 2. /1-5rDRIES, di zonder kinderen in 1584 overleed. 3. KAREL„
Beer tot de Berenkamp , waar van bier boven. Bij de twede
iirouwe, 4. LAMBERT, waar van hier boven. 5. ALEXANDER
C)f SANDER, in 1614 ongehuwd overleden. C.
zelvde jaar als joige dogter geitorVen.
BENT-
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BENTINK (WILLEM VAN' ZUILEN), bijgenaamd de Lange, de vijfde zoon van ALEXANDER BENTINK en JANNE VAII
ZUTLEN; was Rigter van 't Oldebroek op de Velure. 1113 heeft
twee vrouwen gehadt; bij de eerfte JUDITH VAN ZUILEN VAN
i\TYVELT, verwekte hij drie kinderen , en bij de tweede , nog
drie anderen. 1. JAKoB, die ter vrouwe hadt N. N. dogter
van N. N. VAN HOLTWYK bij Boek1io4, waav bij hij ene dogter verwekte , ANNA genaamd , die erfvrouwe was van Zioit.-wijk, en ten man hadt GEURT VAN RHEENEN. 2. ARNOLD.,
jong ove;:le'den. 3. JUDITH, gehuwd met N. N. VAN RUITENBERO. , te Utrecht. 4. JUDITH , ongehuwd overieden. 5. JO-.
HANNA , getrouwd met N. N. VAN PALL.AND, erZAREL 113.
jeugd
b overleden.
BENTINK (WILLEM) , een z,-_,on van HENDRIK BENTINK
en MARGARETA HULS verwekte 1)1 zijne huisvrouwe, N. N..DE CROEF VAN ERKELENS, vijf kinderen. I. EUSEBIUS. 2.
DRIES.3.
3. LEONARD. 4. HENDRIK, die ongehuwd flied. 5.
GEERTRUID, gehawd met PIETER MULERT.
BENTINK (WILLEM), een zoon van WULP
C11 ANNA VAN I-IAARSOLTE; is Lt. Kollonel geweest, en ge.

trouwd aan MARGARETA VAN LAAR, tot Hoherloo , vrouwe van,
Langereldsloo, bij wie hij twee kinderen verwekte. WOLF,
etrouwd met AGNES FLORENTINA HADEWICII VAN WELVELDE

qi Diepenbroek. 2. ANNA, gehuwd met N. T. BRUGGE, E01lonel,

BENTINK (WILLEM), zoon van ANDRIES BENTINK, is
Drost geweest van Emden. Hij is tweemalen getrouwd ge1,-veest; bij zijn eerfle vrouw N. N. VAN DIEPENBROEK, tec.,1Ce
iij one dogter, genaamd BINDELIEF , die de vrouw was van
RUTGER VAN HAARSOLTE , tot Westerveld en Wolislagen ; zij
overleed zonder kinderen na te laten , den 4 februarij 1659.
WILLEM huwde voor de twedeinaal met N. N. GRAWERT, die
hem ene dogter gaf, HADRIANA genaamd, welke in 1651
tfouwde met SIMON VAN HAARsOLTE, tot Bredenlior4 en Zwaivweninirg Ritmeester.
BEN-
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(WILLEM), zoon van LEONARD BENTINK en
URSULA VAN ELDEC.EN, was Kapitein; en trouwde eerst met
KLARA STEKKE , en na aflijvigheid van deze-, in 1597 met
THEODORA VAN BL UM , tot Horsovijk , bij Grol. Uit het eerRe bed kwam voort WILLEM en ANNA , in 1619 met de halve
Efeheder tiende beleend; getrouwd ee?t met GEORGE VAN DE
FELTZ, Kapitein, en daar na met REINOLD HUINGA, Kapitein t dien zij baarde MARGARETA , die ten man halt ALBEIer
VAN DER HEL D Burgemeester te Carnpen.
BENTINK

BENTINK (WILLEM), een zoon van JAN WILLEM BEEwas Heer van Rhoon en Pendrecht , en belchieven in de orden van de Ridderfchap in Holland , is een Staatsman iteweest, die buitengemeen was verkleefd aan WILLEM DEN IV. Hij was de eerfte, welke aan
lien vorst in het jaar 1747, door een renbode kennis gaf, van
dcszelvs aanftelling tot Stadhouder, Kapitein- en AdmiraalGeneraal over Holland; aanmerkelijk was in bet antwoord van
zijn Hoogheid aan BENTINK, dat bij verklaarde : ,, zig zelvea
eerst over zijne bevordering te zullen geluk wenfen, als
„ dezelve bleeke te firekken ter eere van GOD , en tot welzijn van het lieti e vade!land." Ook 't gene bier bij gevoegd werdt: „ dat het grootfte vermaak, welke de Prins, fe„ dent de eerfte tijdingen dezer omwentelinge gevoeld hadt ,
„ ontftaan was nit het berigt, dat alias zonder' ongeluk was
„ afgelopen; zullende bij den Hemel bidden , dat een werk,
,, zo openbaarlijk door deszelvs zegel bekragtigd, in 't vervoig
„ ook, door geene de mime bloedftorting bezoedeld zou
„ worden.". Ter gelegenheid van 's Prinfen inleiding in den
Itaad van State, deedt BENTINIC ene aanfpraak, die zeer opmerkelijk geoirdeeld werdt. Hij verklaaide te hopen : „ dat
„ de herftelling der oude wijze van Regeringe, ook de cen„ drags in den Stag zou berftellen ; dat de -raadplegingen,
„ daar door bij tiids, tot rijpheid gebragt, en met den ver„ eisten fpoed uitgevoerd zouden warden, en dat de ftrafren
„ en belonirigen, daar door , wijsfelij,k zouden worden uitge‘
deeld.
TINK en SARA MARIA TEMPLE,
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P deed. Door deze middelen, en onder heftier der Prin„ fen VAN ORANJE, was," vervolgde hij, „ de Staat gerezen
„ tot dien top van geluk, van waar men dien , onla,ngs , hadt
„ zien nederftorten, tot zo verre, dat dezelve een fpot voor
„ de vijanden, en een onnutte last voor de vrienden gewor7
„ den was. Hij betuigde, wijders, niet te twijirelen, of de
Prins zou de voetflappen zijner voorvaderen navolgen, en
„ inedewerken , om den Staat , die reeds ten dele overrom„ geld was, te bevrijden voor het juk van enen heerszugtigen
„ en trouwlozen nabuur,, die met de goede trouw gn met de
„ plegtigst bezworen verdragen , openlijk den fpot dreef. Hij
hieldt zig ook verzeke,rd, dat de algemene geneigtheid der
ingezetenen tot den Pride, die door geen' tijd noch
,, ftenarij hadt konnen uitgewist worden, bij de uitkomst
„ ken zou, regtmatig te zijn geweest; waarem, hij ten be„ fluite, verzogt, dat de Road den Prins de eer beweze,
„ welke men aan zijnen rang en waardigheden verfchuldig4
„ was.”, De Franfen hielden zig gebelgd over deze aanfpraak,
waar door hun Hof, ten onregte, zo zij waanden, gehoond.
vr erdt. Qok hebben fomrpigen bunner fehriiveren aangetekend, dat BENTINK, wegens de 'onvoeglijkheid van entgen
ijner uitdrukkingen, vermaand door zijne vrienden, geantwoord zou hebben : „ dat hij geoirdeelq halt, bij zulk ene
„ plegtige gelegenheid, this te moeten fpreken, om 't yolk.
„ te overtuigen , dat hi.) gee.n aanhangeling van Frankrijk ware.”
Ben boon, die vele brave Regenten in dien tijd werdt aangewreven. Nog dit zelvde jaar werdt BENTINIC als bui,engewoon Gezant naar Engeland gezonden, alwaar hij ene overeenkomst float, betrekkelijk de verrigtingen van den aanflaanden veldtogt. Ook was hij in i 748 een der Afgevaardigden
wegens dit Geinenebest, tct den vredehandel van Aken. Den
2 augustus van dit zelvde jaar, kwam BENTTNK te
, uit naam van zijne Hoogheid , der Regeringe en
dam ,
Burgerij of te. vragen, of zij hare belangen goedvonden te
ftellen in handen van den Prinfe; doch een der Burgemeesteren kwam hem aandienen, dat men 't befluit der Regcringe
hier
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bier omtrent reeds hadt bekend gemaakt aan den . Prinfe. Van
wege de Gerneente , kwam enen HENDRIK VAN GIMNIG, een
Patroonmaker van Haarlem met hem fpreken ; waar na, uit
zijnen naam, der vergaderinge in de Kloveniers Doele afgevraagd werdt: „ of zij niet begeerde, dat zijne Hoogheid in
„ de 'lad kwarne ? of zij hare belangen niet aan den Prinfe
verblijven wilde ; gelijk de Wethouderfchap aan Karen kant
„ gedaan hadt? en of zij zig, midlerwiji, niet ftil en vreed.
„ zaarn Wilde agen " Alle welke vragen met ja beantwoord. werden ; waar op BENTINK na verfiag van dit ant-:*
woord bckomen te hebben , naar te rug keerde. Ver.dere bedrijven van dezen Staatsman vindt men niet opgetekend ; en , hij overfeed den 22 december 1759. - WAG.
Vad. 1-10. XX. D. bl. 94 . 97, 93. 174. 179 . 284. Memoires pour
l"Europe. Torn. III. part. 2. p. 47.
BENTINK (WOLF) , oudfte zoon van HENDRIK BENTINK
en ELIZiBETH VAN ITTERSUM, wierdt in 1622 Heer van, Werkei:- en ; in i638 „Landdrost van rifelmuiden , en in 1638 Landdrost van Vollenbovb ftervende nog in dit zelvde jaar. Den
g november 1623 trouwde hij met TEXLA BERINGA , die zon,
der kinderen overfeed; waar na hij hertrouwde met ANNA
VAN HAARSOLTE, bij wie hij verwekte. HENDRIK, hier
voor. 2. ELIZABETH, getrouwd met RUDOLF !VAN HOEVEL,
Heer van 1Vijenhuis en Herelliam , Lt. Kollonel. 3. WILLEM,
Lt. Kollonel, hier voor.
BENTINK (WOLF) tot Langevelslo , geboren in i68o
trouwde aan AGNES FLORENTINA HEDIVICH VAN WELVELDE.
Hij flied den 16 april 1726, en zif den 16 aptil 1732, na,
zeven kinderen bij malkanderen te hebben verwekt ; waar van
de oudfte dogter ALEYDA CHRISTINA FLORENTINA BENTINK
geboren in feptember 1716, op den 25 junij 1750 is gehuwd
met REINDER WILLEM VAN HEMERT, Burgemeester te Camper,
geboren den g meij 1711 en geftorven den II fepteinber 1779,
nalatende enen zoon WOLF FLORIS VAN, HEMERT, en twee
dogters. Mevrouw verwisfelde het fterfelijke met hot coil-,
BEN-.
wige den. 3 j't.inT 5794.
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BEN'FINK (WOLTER JAN GERRIT) , extracHinair
Schout-bij-nagt voor het Kollegie te Anfteldagn; was de derde
OM van BERENT HENDRIK BENTINK en vrouwe BONNE ELI.'
ZABETII JURRIANA DU TERTRE , Wierdt gebpren in 't jaar i745,
cn vroegtijdig door kundige Meesters onderwezen in zodania
ge beginzelen der wetenfchappen, die een jongeling van aanZien pasfen , en hem vervolgens in het beroep dat hij gins
aanvaarden te itade kosten kornen. Nauwelijks den ouderdoni
van 13 jaten bereikt hebbende , ,begaf hij zig in 's lands zeedienst, en deedt in 1758 zijil eerften togt als kadet of adelborst,
onder het bevel van Kapitein COETSE , met wien hij vervol4
gens nog verfcheidene togten gedaan , en zig zo voorbeeldig
geiragen heeft, dat hij om zijne vriendelijke thinzaamheid
Diet alleen van grout eli klein bemiud en geacht, rnaar ook
na enigen tijd. Luitenant te zijn geweest, om zijne bekwaambeid en kundigheid in dp zeevaart, tot den rang van Kapf.
win wierdt. bevorderd. Ip deze hoedanigheid werdt hem het
bevel over 's lands fchip van oorlog de Batavier toevertrouwd;
waar mode hij benevens andere zeehelden , onder het bevel
van den Schout-bij-nagt JAN ARNOLD ZOUTMAN, ter vervui.
ling van den wensch van ale regtgeaarde Nederlanders , ter red,
ding van de gefchondene eer der Natie, en te beteugeling
van onzen zo trotzen vijand, als ongetrouwen Bondgenoot,
op den 9 julij 1781, in zee liep; te famen flerk zijnde
fchepen van oorlog, twee fregatten, en nog een kleinder
wapend vaartuig. Men bled tot het einde van gemelde
inkand in zee kruisfen, om en bij den Hollandien wal, met
oogmerk om zig met de uit Zeeland en de Maas komende
fchepen te yerenigen , loch van welke vereniging, geLijk men
weet, door de finguliere dire6tie ter dier tijd plaats vindende,
niets kwatn; Waarom ook het gemelde eskader naar 't Plie te
rug keerde, werpende voor het gat van de haven, de Hone;
port genaamd,, op den i augustus het anker. Op dien zel y
-denaorg,vizldarmethunogfcip
van oorlog, vier fregatten, en drie kleine gewapende vaartui.
gen. De vloot was dus in alles 16 zeilen Reit, die benevenl
U. DEBI,.
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7o koppyaardijvaarcierm , weike zi) onder hunne beicherming
namen; op den zelvden dag uiC het Vile zeilden. Men was
ilego vier dagen in zee geweest, en op de hoogte van Doggersbank 4piiende, toen met het aanbreken van den volgenden
dag, een grote Engelfe vloot, verzeld van verftheidene oor.
logfchepen, waar 'over de Admiraal PARKER, het bevel voerci t De moedige ZOUTZLIN dccdt ten zes uren
de•
s ontdekt
"
rein voor de oorlogCchepen om zig in flagorde te fcharen , en
voor de koopvaardijvaarders om lijwaards at' tc deinzen, met
ige fregatten tot derzelver dekking. 1■Ict cpgeheesfe ylag
gen vgagtte men met brandend ongeduld, dei viand •f, die
met agt zware fchepen, vol zelfvertrouwen van ene zekere
ovg winning, en bet behalen yin enen rijken bait, voor den
wind, af, ftaatlijk aankwam, meer dan zoo kcy_pvaarders, onder de beftherming van enige fregatten loefwaards gelaten
hcbbende; voor dezelve was PARKER uit bookie van het aan.
la' der Hollan die fregatten, zeer bedugt, en blijde dat hij den
wind van de Hollaniffe vloot hadt. Dan niet voornemens zijn.
de, om deze voor de Natie zo roemrijken- zeeflag te berchriiyen , als in zo verre onze brave BENTINI: en zijn fcbip de
Batavia . , daar deel in hebben gehadt; bepalen wij ons, met te
melden, dat ZOUTMAN oniti eat agt men met zijn onderhebben4e fchepen de ftrijdvlag ophees, en niet dan voor de Engelfr. op den afftand van een halven fnaphaanfchoot rpenaderd
waren, van cen der beide kanten gevuurd werdt. Schoon de
moed der Engelfen, behalven door het yoordeel van den wind,
Icon onderfchraagd wordcn door de zwaarte hunner fchepen
en van hun ge-chut, en die beide redenen, omgekeerd, konden ftrekken om dien der Hollanderen te doen zinken, was nie•
't geen naar vertzaagdheid geleek bij hun te ontdekken. De
Bevelhebbers en verdere Officieren haakten om hun moed
ann de Engeife3 te torten en te koelen; het yolk blaakte van
t zelvdc ijvcrvuur, der rnindere magc en het gemis van Let
voordeel de; winds, , zig niet bekreunende, waren zij alleen
bedagt op het vernielen van den vijand, en het behalon van eel
cn voordeel voor het vaderland. Moed vulde de plaats van
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liaindere magt. Van wederzijden werdt allerhevigst en woe.
tend gevokten, en onze zeehelden toonden op dezen dag, nice
ontaart to wezen van hunne roemrijke voorvaderen, en aan
e overwirming door hun bevogten, inoet 's lands redding
twit de klauw der overheerfchinge warden toegeichreven, Onze!
dappere BENTIWK was reeds in het begin van den flag doer
een zwaren kogel doodlijk aan den fchouder gewond. Hij droeg
het fcheepsbevel met manmozdige bedaardheid over , aan den
tweden Kapitein J. L. BOSCH , die in 't naar boven komen
'cans fneefde. Hij zette, door den gewonden Held, bemoecligd met de woorden: dat bij eerder alles moest wage en Vergaxi, dan afdeig2zen! het gevegt op den Batavier tegen d Hin.
faifant zo dapper voort, dat het Engels fthlp, na omtrent anierhalf uur flaags gewcest te zijn, afdeinsde tot op den affland
van een zesponder fehot, blijvende op dien afftand gefradig
yuren. Een vier-en-zeventiger kwam de Ea:21*r dwars op
ziide, en gaf hem driernalen de voile laag, waar door de kruis‘tieng benevens de vlag van het agterfchip nederitorte, cn de
verfehanfing bij het grote wand in brand vloog; deze geblust
zijnde, liet Kapitein BOSCH terflond een Geus opheiskm. Gernelde vier-en-zeventiger den Batavier verlatende , tastte PARKER
al dien tijd tegen ZOUTM AN geflagen hebbende, nu met nog
twee andere fchepen. het fchip van BENTINK , met een onuitCpiekelijke woede aan, doch deze beantwoordde dit fchrikkelilk
y our, en deedt Kapitein BoscH zijne nog bruikbare ftukken
met dubbel fche.rp laden. Het ijslijk your van vier fchepen,
die een hagelbui van gloeiende kogels braakten, vernielde a/
bet flaand en lopend wand, en de zeilen hingen aan flenteren
raa bij raa viel neder, de roerpen brak, en het deerlijk
havend fchip, was een wrak gelijk en op generlei wijze te befturen. Middelerwiji fchenen vijf Engelfe fchepen lust te
gen am den onbeweegliik liggenden Batavier, die reeds zo yea
geleden hadt, aan te tasten en to nemen , en hidden 'cr voor
den wind af na toe. De moedige Kapitein BOSCH , 's yijandt
bewegingen bemerkende, liet terftond het fein van onvermo
gen oin te kunnen volgen reder, en de vlag weder cchalen;
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lit deedt cle vijanden wederom bij den wind opfteken. 1114,
op raikle de Bttavier om en weder bij de vloot, daar het beve ,l ontving om naar de eerfte haven dd beste te zeilen.
Onze gekwetild Held kreeg, - zo dra de vloot op de rede
van - Texel was gekomen, den Chirurgi3n van de Admiraliteit
VAN HOSSUA2 aan boord , die de wand allergevaarlijkst ()Heel de ;* hier op werdt BENTINK naar Anfieldain gevoercl, en ten
Nize van den Tiskaal J. BOREEL gebragt; alwaar de hekwaam,
ft Artzen en de kundigfle Heelineesters , alles te werkfte1den wat de konst vermag, om ware 't doenlijk den zo zeer
geliefden BENTINK te behouden. Maar noch hunne konst,
noah alle onafebrokene zorgen en oppasfingen die hij aan
't huis van zijnen hartvriend genoot, noch alle de voorbiddingen , hadden kragts genoeg hem te redden, en deze jeugdige
Held overleed tusfen- den 23 en 24iten, nog geen 36 jareni
bereikt 'hehbende, en werdt in de Nieuwe Kerk, met cue
zeer aanziehlijke lijkitatie begraven ; een gedenkpenning , die
de Admiralitcit liet vcrvaardigen te zijner eere, en een opgdhangen gédenkteken in het koor dier Nerke, hebben zijneti
niam der Vergetelnisfe ontrukt. Eon onzer Nederlandie Digters , heeft de volgende regels aan zijne gedagtenis toegewij4t.
Wilt gj een graffteen voor den braven BENTINK bouwen?
Fondeer hem met den voet op dond'rende kartouwen,
Bebang hem rondsom met lauwrieren: een trophee
Vertoon hoe Englands magt geblixemd worth uit zee :
Dat Neerlands roem , zo t faxen, geheel en al begraven,
W er 4t wederom herfteld door dien doorlugten Braven,
Die tot zijn euwige eer en PARKERS euw'ge fchand,
De Britten overwon , en flied voor 't vaderland.

Zie ook N. Nederl. yaarboeken, 1781. b. 15 22. '739. Va.
HY/. XXVII. D. bl. 311. 326.
BENTINK (ZENO AREND), Heer van Bukhorst, Zalk
en Vecate n, was de tweede zoon van WOLF BENTINK tot Lane!slo en AG7,`,1ES FLOP,ENTINA IftDIVICII VAN WELVELDE ; is
go'
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gevitest Generad.1-1Vialooi van de iiifanterie, en KOmmandeui
van Mastrichq hij huwde met EMILIA ARNOLDINA VAN WAS.,
SENAAR,. Douairiere HAmBiloicx, en flied den ig maaxi
I 778: zij vOlgde hem hi 't graf den 28 julij 1796.
BENTIVOGLTO (GUIDO); fchoon geen Nearerlataer;
egter als Gefchiedfehrijver One plaats in dit week it bd.;
kled n. Hij is gerpioen ilit een zeer ainzienlijk
ait,
Mgt van 13ologne afkOnaft c.g; zijn varier was Ko .B.Dinii BENTiVOGLIO , Marquis van Gualtie , Ridder van de or' den ' titn St:
die tweemalen den post van LUitenant of Piaatshbude:.'
in Italien wegens HENDRIK DEN II, Koning van Fraiikrijk bekleedde, en naderhand over het leger van ALro-Nsts' als Getxral het bevel voerde; zijne moeder, de twede vrOuw va
KORNELIS , was ISALELLE: Of ELIZABETH f;EN DADEI , de dogter
van I\IIKLAAS
een Edelman van Fardre: GUIDO
*ier,it 111 ueze flail om&ent 't jaar 1579 (,, eboren . , 6n was .de
861%!6 zoos; van zijne weeder. Na eni'ge be -ginzelen van let•
terocfreningen, zoridt men hem naar Padua, ;ilwair hij fnelle
vorderingen in de flaI:6 letreren maakte.. Hij bevondt tg . in.
1'597 in die {lad, toen Hertog ALFONSUS DE H, den 27 October van dat jaar, flied. CAESAR n'Es'r, i]eef van lien Hertog,
beweei de . dat hem het rest van opvolging behoorde, field(C
iig in bezit van Ferrare en hirdde zigte- Ons de banblixeins
Van CLE4ii7DtS DEN vin, dock . zig van het grootiti aantal 2.1jPer bondgenoten verlaten vins'.esIde, en inzonilerheid van
Ding li.5:. ::\T moic DEN IV, gad hij zijn heitogdom aan den Pads'
'Over. Alverens deze bevrediging gerchiedde, hadt de Marquis 11/PPO .LYTUS BEI■T TIVOGLIO , broeder van OuiDo, zig
het hoofd der krijgsmagt van CAESAR geplaatst 't Welk den
Eardinaal ALDOBRANDINI, neef van den Palls, die hec 1-evel
aver 't kerkelijk leger voerde,. in heN; igen todrh tegens hem
deedt ontfleken. De jonge GU' IDO begat gig Van Padua naar
home, met inzigt Om den toOrn van den Kordinaal to doen beearen ; zulks gelukte hem, en hij biagt zefvs y eti toe tot deli
vrede, ivaar over hij met' den Kardinaal BAVDINI bar-tilt-UO.7
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en die reeds in , januarij 1593 gefloten wierdt. Na zulk ent
gelukkigen uitilag, wierdt hij zeer minzaam door den Opperpriester ontvangen, die zig met zeer veel plegtigheid op den
8 meij van dat zelvde jaar naar Ferrare begevai hebbende, hem
de beiiening van geheimen Kamerraad opdroeg, en teffens verlof gaf, om zijne lettaroeffeningen te Padua te gaan voleinden.
BENTIVOGLIO zig vervolgens met 'er woon naar ROM begeven
hebbende, trok tot zig de achting van alle brave lieien.
Lys DE V, die in 16o5 den Heiligen zetel bekiom, plaatfle
hem terftond ondcr het getal der Referendarisfen ; en enigen
tijd daar na , fchonk hem die Paus den tijtel van Aai tsbisfcliop
van Rhodus, en zond hem in de hoedanigheid van zijnen Nun
this naar de Nederlanden, aan het Hof van Brusfel , belast met
een groot aantal belangrijke zaken , waar van hij zig tot genoegen van beide de Hoven kweet, en teffens den eerbied en
liefde van alle die met hem vericeerden tot zig trok. Zedert
ging hij naar Frankrijk in de zelvde hoedanigheid, en deedt
'er zig niet minder door klein en groot hoogachten en bemin.
nen. Hij bevondt zi& uog in dat rijk, toen PAULUS DE V,
hem tot Kardinaal Priester in 1621 benoemde ; dit was de
tiende en laatfte verkiezing, welke genocinde Pa-as kort voor
zijnen dood deed, die den 28 januarij van dat jaar voorviel.
Zo dra BENTIvoGLia naar Rome was vertrokken , verrouwde
hem LODEWYK DE XIII, de belangens van Frankrijk bij dcii
H. Stoel. Die vorst begunfligde hem in 1622 met het Bisdom van Riez in Provence, en met de Abtdije van St. Vaieri
in Pikardijen. BENTIVOGLIO nam van de laatstgeme4le bedieDing bij procuratie bezit den 26 februarij 1623 ; en itondt 'er
in 1627 van af, tcn voordeie van zijnen reef JAN BENTIVOquo. De veelvuldige bezigheden die hem te Rome werkzaant
hidden, hem niet toelatende om te Riez zijne woonplaats
te vestigen , vertrouwde hij het beflier van dat Bisdom aan
LODEWYK DUCHAINE , Bisfchop van Senez, en hij ontdeed 'er zig
van in 1626 , met toeftemming van URBANUS DEN VIII en van
LODEWYK DEN XIII. Die Paus den 29 julij 1644 geflorven
71_,Inde, ging LENTIVOGLIO benevens de andere Kardinalen,
dcii
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iien 27 augustus in 't Konklave; bin hem een apvolgcr to
kiezen ; maar elf nagten dborgebragt hebbende wonder CQr1
'cog te kunnen flaiten; veroirzaakt door de branJende hitte
die "er piaats vondt, ftierf hij 'er den 7 tepiember taar op
tolgende, !:n den Ouderdoni Van 65 jaren, en op - enen tijd
dat men gegronde redenen van hoop hadt, dat zijne verdinsten hem tot de opperfte kerkelijke waardig,heid zouden bobbin
liAhaani wierdt zOnder geder-Akteken htkh
verheven;
rchrift, in de kerk van St. Silvester op Monte 'Cavallö liegravm;
BENTVOGLIO bezit een aller7agta.'artigst en befchaafd
ter; was matig ; kuis , eielmoedig en een warm vriendi 'vdorts3
doordringend van geest, gepaard bij een fchei-p vermin Or/
goed 'oirdeel ;. voeg bier bij buiteiTemene werkZaambeid
váoitvarendheid, en dan aI het niemand verwonderen; dat
h Ij grotelijks bekwaarn was in het behandelen van ftaatszakati,
fluj bezat den geest van bertiéring zo gbed als iernancl, an
heeft door zijn gedrag; 't welk altoos geregeld efi
was , bewezen; dat die g' eest geenzins onbeftaanbaar is met
ene Mannelijke godsvrugt.
Deze geleerde man heeft verfcheidene werken zo iri c t latijn als italiaans uitgegeven; die alle met het ft:Inpel van gc,-.
iond oirdeel gemerkt zijn. De meesten daar van zijn zo
't frans, engels als nederduits vertaald. Inzomierheid
zijne atbaatboeften ban be Pcbcrianbre
daar cinder
bintien gedrukt in Svo. te Rotterdani 1648; 'irolgenS de; vcr:.
ialing van R. CARPENTIER ; en zijne Oeberfaubfe
vertaald door H. GLAZEMAKn. , gedrukt te Anfleidan 1-673i
in 4to; be Hiitoriefehrijver HooFT, noernt hem : ;; den ult.
ftekehden Karclinaal wiens yen de gelukhiglie, in zijntti
„ zin, onder alle de uitheemichen ; die ooit onze zak6n
„ hifforifehen tonele bragten; tig gewaardit ke`eft,
e 'elen arbeid aan eth onvergankelijk werk te befleden; dhlt
„ den nederlandfen naam in 't voorhoofd voert. " Me dit
al , wordt hij door fommigeri van partijdig,heid beichuldlgd
't welk men trag te. bewrj zen , door de minagting die J
vc:or Prins: WILLEM DEN I. betoont, ge-iotgd 1.)),j d 7,7,1"Vgt? 4

riN;
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zing, Mat merle hij de Onrootsfen behandelt. Wel is ttar;
dig men niet kan zeggen, dat hij onzijdig is ; doch men client
in aanmerking te nemen, dat hij zullis in den itrikften
niet konde zijn; redenen van Staat noodzaakten hem hoer toe
als zijnde een dienaar van Romens Kerk; doch dat hij in alio
gevallen zijne partijdigheid zoude hebben doen uitfchitteren,,
is ene volftrekte onwaarheid ; men behoeft flegts zijne wen.
ken te . doorbladeren, oin fpoedig ontwaar te worden, dat hij
den Nederlanderen hunnen verdienden iof n iet oi thoad. ja
maar hij is partijdig tegen den Prins en den Gods' ienst van
den Staat: het is zo, wij bekennen het; maat hoe zo.i hij
toch den ban des Konings tegens ORANJE, voor -nwectig, hebben kunnen verklaren, indien hij zig uit hoofde vat/ zijnea
godsdienst, karair ter en gezantfchap, niet a!s een kerter wilde doen voorkomen ? Ten aanzien van de' ge'ijke za er ,
houde men dan vooral in 't oog, wie BENTIVOGLIO was , en
vergelijke Voorts zijne fchriften met die Ian F. STRADA en'
anderen, want dan eerst gal zijn luister in 't heldelfte licht
fchlinen , en zijne bekwaamheid 't best gekend worden. Ten,
aanzien van de rnagt der Stadhotiders en 't getal der Magiitraatsperfonen in de fleden, dwaalt his] grotelijks, doch zulkg
a^j n van die gebreken, welke aan margel van li,cale kundigheid en ilegte onderrigting moeten toegeichi even worden,
en geenzins onder de klasfe van partijdigheid linnet) gerangfthikt worden s. Daar is een buitengemeen fraaije druk van
zijne Brieven in 't te Londen 1727, in z del,en in 120.
uitgegeven; ook houdt MIR/EUS hem voor den Schrijver van
de Commentarii rerzt,m Ecclefiasticarum a
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M. CHAZOT DE NANTIGNY ,

BENTZMA. BERCHEM:

litter. Tom. XIII. p; 7948. A. PARS, Araelmrol tier Bd. en
Holt. Schrevers , bl. 94. , gooFT, Ned. Hifl. XXII. Eoek.
BENTZMA (PIETER BOETIUS), was van een adeli;k
geilagt, en wierdt geboren te Staveren in Friesland. De t d
wear in hij leefde in aanmerking genomen, maa'ae hij g,,eda
vorderingen in de letteroefFeningen, 1 ij wierdt Paswor
Boxibn, een dorp een uur ten zuidwesten van Leeuwarden gelegen , en hij verkreeg veel gezag. HiSt was een vi iend
weest van PIETER AUKTIVIA maar zig tot de partij Cie) Seine.
ringers begeven hebbende, raakte hij met hem in or.ini,), en
Ynisliandelde hem na zijnen flood, in zijne Cchrifteh. SUFFR iDUS
geeft niet duIderiLik te kennen , waar in die fchriften be=
fionden , Welke in zijnen tijd aanwezig waren ; alieen mel it
hij, dat zij de beroertens in Friesland ten orderwe,pe hadden;
en flat de Schrijver cm been andere reden de pen halt opgevat, dan om aan de - nakomelingfchap een geti-ou‘V tafeleel der
rampfpoeden Van zijnen tijd na to laten. Hij -ritrent
't jaar 1490. - SI:FFR. PETRI, Dec. IX. n. 2. p. 107-113.
PA.QUOT, Mem. litterair., Torn. IV. p. 296.
BERCHEM (LAMBEATUS VAN) , een Godvrezend en
geleerd man, is geweest Gijmnafiarch en Reetor der tr,viale
fcbolen in 's Hertogeaosch. Hij heeft in 't li ght gageven:
1. Leges Scholce Sylveducenfis , typis ToRzmouri, 1603. ire 81.o.
Enchiridion Prcedicationum. Ibid. in 16ino: F. FOP13elg. p. 796.
PENS,
BERCHEM (NIKLAAS VAN), Konstfchilder, geboren in
1624, was de zoon van PIETER IcLAASZE van Haarlem; die
ook een Schilda was, en in het begin, fiat dan visfederde, doch nadelhand kleine .ftukjes, daar door cans een tafeltje in kwam, met allerhnde foort van fdikerbanket, in
ten zilveren fchaal of porceleinen fchotel. Behalven z,:;r1
vader, dat een gemeen konflenaar was, heeft onze BERCHEM
verfcheiden brave meesters tot zijn ondenqzers in de kunst
gehad.t; als JAN VAN GOY N, KLAAS MPJAART, PIETER FRAN.
V3
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JAN WILs; en tan laatilen Zijndn reef
welke alle zig Vereard gehouden hebben,
dat ze zulk een fielder licht in dc konst hebben ontftoken;
gelijk hij op zijne beurt heeft 'kunnen roemen, bp een groot
aantal van leerlingen die door zijn onderwris tot grote macsters Opgekweekt zijn. Hij wierdt inzonderheid, te r) aanzieri
van zijne leerwijze gercemd als made dat hij de ga bezat;
tin de jeugd bijzonder tot river en naariligheid aan te fpbren,
waar toe hij in 't gemeen fpreukaiien vaarsjes aan da hand
als orider anderen dit:
GREBBER

L'ArTIST WEENINX,

rnoet g' u zelf, Cezellen!
1\Timmer
•
Schoon in 't leeren mcei:e fleekt,
En g'er veelqcls hoo-LI me b!eakt;
'Twijl een ander leegloopt, kwellen,
Of het ijv'ren laten fraan:
Denk ik zal meer loon ontvangen
Voor mijn moeite, en roem erlangen,
Wanneer de andere beedIen gaan.
Daar benevens was hij minzaaiii, beleefd, en vafi. een bri,;
befproken wandel; ja een man van uitftekende naarftigheid'i
en met dit al kon zijn have wij'fje, de dogter van den konitigen Landfchapfehilder JANWms wanneer hij in groten river
aan zijn werk fbI zat te aibeiden, en zij geen geritzel van
hem hoorde , forntijds wet met de flok van een raagbol van
onder tegen de zoldering aan bonfen, om hem; zo hij voor
zijn ezel in Ilaap gevallen mogt te wekken ja zij h:eldt
hem doorgaans zodanig kört van geld; dat hij fomtijds fraaije
prenten te koop zende, daar hij zin in hadt, als zijn vrouw
zig in geen gceden luim bevondt, en zig huiverig toonde; orn
't hem te fc'nieten ; het geld van zijne leerlingen daar toe
leende; en wanneer hij een fchilderij verkogt, daar zij de
neus niet over hadt, dan zo veel van de loin ofkneep, om de
gemaakte fchuld buiten haar weten te betalen, en dos alle
onlusten voor te komen. Ook was hij zodanig op konfrige
tekeningen van Itallaanfe en and= meesters vetilingerd, do!:
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hi) geen rust noch duur hadt, dezelve te hoop wetende 5 voor
en al eer hij bezitter van was; en niet minder licfhebberij
hadt hj voor fra:je prentkonst, ja dorst voor een print van
a...0AeL URBINO verbeeldende den Bet13122rbre;2, kirlden-noori
inet den Sparreboom, Co guldens befleden. Dit rnaaktc ook
eat van zijn nagelaten papierkonst, weike kort na zijii oVerlijden te ilnifieldarn verkogt werdt, een aanzienlilike fom
gekomen is.
Zo als wij gezeid hebben, was VAN BEFZCHEM bijzonLr
daar bij vaardig in 't fchilderen, en al 't geen Ilij
jnaakte was meastentijds verkogt , eer hij afgedaan hadt.
jusTus VAN Hu:sum , die in 1665 bij hem de konst leerde,
getuid, dat hij in dien tijd een lange wijl voor een Hear
fchilderde, die hem tien guldens daags gaf, en dat hij van
's morgens vroeg tot vier uuren na den midiag, gemeeriijk
voor den ezel zat, en 't zelve met zo veel geacegen en lust
deedt, dat hij 'er fomw-ljl een de'antje onder Ook getuigen die hem hebben zien werken, dat hij Cchilder,je of hij
'er mede fpeelde, 't geen ook aan de ciartele perneeltoetten
overal in zijne wepken te befpeuren is. Di.taleoven Thekt
het tot verwondering, dat daar hij zijn werk gemaakt,
cm bijna alles te fchilderen, egter elk ding op zig zei ye zo
goed in zijn foort is, dat het efamengevoegt zijnde, een uitN
muntend geheel uitmaakt, en bezwaarlijk valt te beoirdelen,
tot weirdeel van 't zelve zijn penfeel bel:Nraamst was. Dan
bovenal verdient verwondering, hoe dot een Konflenaar die
zo vele flukken gefchilderd heeft, zo venigvuldige veianderingen van fchikkinen en voorwerpen, zo dat gene naar elkanc-lelen gelijken, heeft weLen te bedenken. De Burgemeester
VAN DER HULK te Dordreckt liet hem een greet fluk fchilderen, verbeeldende een bergagtig landfchap, met osfen , keeljen, fchapen, beelden enz.; en te gelijk beflekl e bY1 er een
aan JAN BOTH, belovende aan elk 800 guldens, en een ge-'
fchenk daar te boven voor die zig best gekweten hadt; wanneer zij nu die ftukken gedaan zijnde, dezelve nevens mal.
lianderen vertoonden, ziede hij: elk l'an u heeft zijn vifft _ge.
tooni
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:bola, en gaf aan beiden ene vorering; wa'arlijk- het regtc
iniddl om den ijver in de lionfteniars aan te" vuren.
NixidiAs VAN Btacanf , ftierf den g februarij ic
dri
vierdt den 2 3 in de Wester Kerk te Haarlem beglaven.
D. bl. 109-114:
HOUBRAKEN, Schouwburg &c.
BERCHEM (WILLEM VAN) , een belderstan van geboorte , is eerst geweest Pastoor te Niel , vervolgens Kamm.:
nik\ van de S. Stevens Kerk te ifinegen hij flied in 't jaar
1466, en heeft gefchreven I. Compendium Chronicarip Gelrig3 :
diverfis, ut prcefatur, Chronicis in longum protra&is. Men
vindt in deze Kronijk veel van 't geen andere janden betreft,
inzonderheid gebeurtenisfen in Flaanderen, Holland en elders
voorgevallen ; , het begint met de woordeil: Creator onkniunt
handfchrift worth , te Antwerpen bowaard,
Deus &c.
een verkort uittrekzel daar van, is te zien th de Martini Kerk
te Leuven. 2. Higoria captivitatis ADOLPIII Gelrice Duds, 't welk'
bewaard wordt onder de archiven van dit Hert2gdom,
J. F.
Nijmegen, ingevolge getuigenis Van VAL. ANDR.
J.
D.
peg.
391.
VAN
L4Et
Beg.
y
wEN:, thans'
FOPPENS,
lid der Eerfla Kamer, in Prcef. ad Chronicon
p. 22.
BERCHEM en RANST; zijn de nameh van een oud ado:.
Tijk geflagt , gefproten tit een ionger zoon der Heron van'
Mechelen. Deze was ARNour BARTIIOUT, Heer van Bercheri
en Ranst, zoon van WOUTER DEN II, Hear vah Mechelen:
Zin oildfte breeder, en opvolger van den vader, was Wou:
7X.ER DE III. ARNoUT BARTnour leefde in 3 t jaar 1212. ZiiI
ene zoon, WOUTER VAN BERCHEM , gezogd RANST, heeft door
WOUTER zijnen ouditan zoon, den thin voottgeplant;' deze
trouwde ELISA VAN DER AA, en won bi haar CONSTANTINA
VAN BERCHEM ., die in 1538 Overleden Uit heir is voort=
tiekornen JAKoB VAN RANST, die ten vrouwo hadt JOI-1ANN
VAN LADEGETVI, waar bij hij teolde WILLEM VAN RANST. De=
2e edelmoedig van aart en te heet van hoofd, Oit zig beichei
den te gedragen, in de tegenswoordigheid van hen, die zig;
met flepende procesfen, en handelingen gegrotd op de uievce
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-foering van 's Notings plakaten, ;neester van zijn yaders goedeien maakten, en bovendien cen afkeer hebbende van dq
handelwijzen, die met de Qnrogynfen gehouden werden , be1
zig in 't jaar 1587 , nit de over4erde naar de vrije 1\1e,derlana,
vaar in, en bijzonderlijk in Zeeland , uit hem en zijne geplalinne KATRINA CALVE , vele aanzienli)ke nazaten voortgekomen zijp. Onder deze heeft JAN zoon van JAKOB YAW
geliuwd aan RACHEL DE POTTERE nagelaten JAN VAX
/3ERCIII;,/%1 Ridder, Gecommitteerden in de Rekenkamer
Zeciand, wegens den ecrften Edelen, en begraven in de Franfc
Kerk te Middelburg. JAKOB VAN BETWFIE1, zoon van FIETER,
trouwde in 1621 metwas Hafmeester van Prinfe MAuraTs
Bij
Sigm,LEGANGE
SCHOUWEN.
.1.4-ZADETI1 VAN
in bet gehele geflagtregiser van BECIE.N zic zijne Kroi3;,ik
van,Zeeland , fol. 719, 720.
BERCHT (JOANNES VAN), geboren tc Diest , is Kammnik van de St. Sulpitius Kerk aldaar ge-veest, daar na Geeste11ke onder de Augzistincr orden , in de groene valci nabij
.Prusfel hij was voorbeeldig in leer en wandel en pen weliprekend redenaar. Ook heeft hij gcichreven, doch is ongedrukt
iebleven Commentarios ui Evangeiium Lucre , Fialmos
Davidicos. - J. F. FOPREM Bib!. Belg. p. 578.
BERCKELAAR (JOANNES), nit 's Hertogenbosch van geboorte, heeft gelchreven en in 't Licht gegeven: I. Infirttn
nem brevem de Ratione fantlx Reformationis generalis , d feript7,T1
tol'eaam. Colon. I530. 8vo. 2. Dielionarium Germanico-Latinuni
(fall diverfis Orationum formulis. Anti,. 1556. - J. F. Fop-.
TENS,
Belg. p. 578.
BERESTEYN (PAUWELS VAN), s gefproten uit eer,
zeer aanzienlijk geflagt, waar van heden nog afilammelingen , inZanderheid in de vrouweiljice linie gevonden warden, zo te Delft als elders in Holland. Hij wierdt geboren
in genoemde {tad den 8 meij 1548, alwaar hij ook zijne eertie letteroeffeningen volvoctde. In den otrderdom van 26 jaren,
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Ten, huwde hij den 28 januarij 1574, met VOLICERA NeItCOLAt,
dogter van NIKLAAS ADRIAANSZOON en MARIA DUYST, bij wet,
ke hij zes zonen en zes dogteren geteeld heeft. Onder die
4omen GYSBERT, KORNELIS ell ARENT , bijzonder in aanmerking; want de eerstgemelde , vvelke MARIA PRINS tot vrouw'
gehadt heeft, won bij dezelve eerst ene dogter, die met Mr.
ABRAM OYENS getrouwd, de ouders waren van MARIA ()YEN,
vrouw vn KORNELIS DE JONGF., Heer van Ellemeet Ontvan.
ger generaai van de Unic; en voorts nog een zoon GYSBER'T
VAN' BERESTEYN, Wiens dogter MARIA MAGD.,1.LETYA, trOilWde:
met ADRIAAN VAN ASSENDELFT, C1 -1 moeder is geweest van
AGNIET KORNELIA , MARIA, en GERARD VAN ASSENDELFT.
Des twedens, te weL-en KORNELIS VAN PERESTEYNS dogter, AGATA VAN BERESTEYN hadt tot egtgenoot THEODOOR VALLENSIS,
Raad en Burgemeester te Delft midsgaders Curator van de
Akademie te Leijden , en won bij denzelven JARDB,
us; en KORVINA VALLENSIS, wier eerlle Raadsheer is geweest
in 't Hof van Braband , vervolgens !n dat van Holk;.d in 's Ha.
ge ; de twede Raad en Schepen te Deift , en d3 laat.11-2 met
GERARD VAN BORSSELE getrouwd gewe:st is. Einclelijk de
hadt
derde, zijnde ARENT VAN BERESTEYN, die tot vrou
MARIA VAN DER GRAAF , won bij dezelve negen
wier oudfle ene dogter en SARA genaamd, trouvv-rde
ABRAM HOOGE.NHOEK en teelde ene dogter MARGRETA 1-1,YOGENHOEK, vrouw van den Delftfen Burgemeester HUYG 'S GRAVEZANDE, midsgaders ABRAM HOOGENHOEK, CII MARIA HOC).
GENHOEK, vrouw van Mr. ANTONY WEVERING, Raad, en naderhand Burgemeester te Deft; en eindelijk ANNA HOOGElfHOEK, vrouw van Mr. FRANK YAW BLE1.7SWYK Raad en Sche4
pen, vervolgens Ontvanger der gell1CriC Landsmiddelen , en
meermaals Burgemeester derzelve ftad. PUWELS VAN BERE1TEYN ZCIV , was in 't jaar 1596 geworden Veciti51,Taad der
had Delft ; bekleedde vier jaren daar na het Selepensambt;
de zeven volgende jaren het Burgemeeste,fthapi was de twee
daar na komende jaren Weesmeester ; in 't jaar 16r 5, Thefi:iirier der Itad, woonde in 1625 als lid der Regering van
De0
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Delft de bcgraaffenis van Prins MAURITS bij , en flierf eindeHy,: den 23 november van dat zelvde jaar, in den ouderdorrt
van 77 jaren, dat hij bet geluk en vermaak bath re[-oten
van, den 21 april des voorgaanden jaars, zijne goride bruiloft hoodende, alle zijne twaalf kinderen, dat yrij zeldzaarq
is , en 36 kindskinderen aan zijne tafel te hebben welke leder
;Tict den volgenden befchrevcn gedenkpenning wierden berchonken , en waar van de rand en opichriften in 't 1atjn houdende, wij bier in 't nederduits plaatfen.
Op de voorzijde flaat 's mans borstbeeld nevens dat zincv
gemalinne, welke den 27 feptember 1634, in den oudeniom
van 79 jaren, 8 maanden Cfl
dagen is overleden. Het
randfchrift luidt aldus: PAUVVELS VAN BERESTEYN, mid 7 .:71rem VOLCKERA NIKOLAI , cud 69 farm. 13inren cen flangeroad leest men op de tegenzij.de bovcn twee kraaijcn, die in
haar nest zitten, dit opichrift: De zorg Van 't lads. De langievende eendragt. 1624. Deze kraaijen zijn bij dc Ouden even-.
eens alhier, niet alleen voor het zinnebeeld van de huwelli kseendragt, zo als op enige overgeblevene Roineinfr grafi-tenet/
Ran gezien worden, mar ook voor dat van even langen
voorfpoedigen leeftijd gehouden. Voorts leest men in den.
rand het vervolg van het eerfte randi-chrift: Vilftigjarige Egt-

genoten zijncle, hebben dit ter gedagtenis aan hunne Nakomelingen
agtergelaten. — JOAN. PIERII VALERIANI , ilicrogl. lib. XX.
JOACII. OUDAAN , Rcomiche 34-ogenth, 1)1. 388. GER. VAN LOON,
IsTederl. Hificriepenn. II. D. bl. 161-163.
BERG (Graven VAN DEN) , ook van 's Herenberg genoemt
213n hunnen oirfprong verfchuldigd aan het aloude en vcrmaarde geflagt der WASSENAAREN : vermits JOHANNES DE
TWEEDE VAN WASSENAAR, Heer van Pulanen , van der Lek en
Breda, bij zijne gemalinne MARGRETA VAN DER LIPPE, in (IC
XIVde eeuw, teelde OTTO , den ftamwder der heron of
yen VAN DEN BERG. Deze OTTO , ontving met SOPHIA , eri.
dogter van FREDRIX, en Heer van 's Herenberg, de Heerlijktraeid van den Berg, in 't graavici:ap Z:afen, niet verre van
de
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de {ad Emmerik gelegen. In 1428 overleden zijnde, Het hij
het graavi"chap na aan zijuen enigen zoon WILLEm,
oils
de veelheid zi]ner goeqeren, den toenaam van do Rijke
kwam. Zijnp gemalin was LOKKE dogter van EVERWYNI,
Graav van Bentheinz. Na zijn overlijden, in1464, volgde
tiem zijn zoon OSWALD die, in 1468, of, gelijk anderen
willen , in 14735 dcpr Keizer FREDRIK DEN III , tot Rijksgraav verheven werdt. In het jaar ,1456 was hij , in den egt
getre2en met ELIZABETH , dogter des Graven VAN` MEIIRS ; hij
ilierf in 150,6„ en werd gevclgd door zijnen zoon WILLEM,
die dog den enen DE en door den an(!cren DE III , genoeind wgdt. Daze WILLEM , dien wij PEN II noemen, was
in I 503 , getroial,vd met ANNA , ene dogter van Here JAN VAN
BOKSMEER. ; welke ANNA dezen haven man ten huwelijk aanbragt de Heerlijkheden Boksineer , Haps , St-eyensivetard en Spalbeek ; waar van hij egter niet lang bezitter was; want hij overiced in T511, nalatende OSWALD DEN II , die in 1546 overIced , en drie zonen , benevens ene dogter, naliet. WILLEM
zijnde dp oudfle zoon , volgde zijnen vader op; hij
DE
bads ter vrouwe MARIA VAN NAssAu, dogter van WILL-um,
rave van Nayait, Vianden, Dietz, Dillenburg, zuster van
Prinfe WILLEM DEN I. 1-Iij teelde bij haar agt zonen , en
even zo vele dogters, en werdt opgevolgd van HERMAN, den
ouditen zoon ; deze overfeed in den dienst des honings van
Spayje , in 16g ., en liet na ene dogter, MARIA ELIZABETH
genaamd, over -welke de twee breeders van HERMAN, Fagcn HENDRIK, de voogdij aannamen. Tot huwbare jaren
.gekomen zijnde, trouwde zij met harm neef ALBERT, zoon,
van FREDRIK dien zij Bergen-op-zoon; ten huwelijk aanbragt.
't Is bekend dat HENDRIX lang de Spaanfe zijde aankleefde, en
den Nederlanden iroot nadeel tcebragt. Het Leger der Spanpardon gebiedende, nam hij het Stadhouderfchap van Gelderland
op zig; doch, in het jaar . 163, de Spaanft trotsheid niet langer kunnende dulden, verklaarde hij zig voor de Staten, en
gaf daar van, in enen openen brief, aan de Gouvernante der
Neaerlanden kennis. Zijne eerfle VIOUW Was MARGARETHA VAS
WIT'S

(W-Lven- VAN xEN)
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WiTskrud; • in 1630 hertrouwde hij met ITIERONTIVIA KATR1.
dogter van GEORG FREDRIK . , Grave van qpalar, waar
viif dogt.ers verwekte. Hij. flied in 't jaar nal-ateik
de,. behal\ei gemeide dogters, nog een onegien won HE11,1;
MAN genaamd, die, door den Koning Van Spaje , genaturalifeerd en met vele vooiregten befchonken - werdt. Oswun,
"Tiede een , brooder van HENDP, /IC werd in den- flag bij‘470.rongen, in i585 doorrchoien. FREDRIK , die v6-Or
Gouverneur van Gelderland gem-est was, was mede iii dievat
•des Konings, werd 'Udder van 't Guide Flies , en,,overleed-sin
3618 , natatende bij FRANCISRA RAVANEL ogter van EusTiv.
ene dogter
CHIUS VAN RATIGNY , een zoon , als
Paamd ELEONORA KATRINA FERLONIA. Deze trouwde in 1,634,
met- PREMIX" MAURITIUS DE LA TOUR D ' AUVERGNE ,--FIC) tog van
Bouillon, en flied den 14 jonij 1657. Zinn zoon ALBERT was
de eei fie, die tot den Gravenfiand verheven weidt;_hebbende
in den jate 1,653, een memorie op den Rijksdag te,Akc.gensurg
inge l everd, waar in aarget–ond werdt, dat: het graavich-ap
Berg, voor meer dan 400 jaren , voor ene afzonderlijkc Ree.
fchappij erkend was; waar op dan ook zaa zjn verzpek voj
daari werdt. In een twede huwelijk verwekte hij een' ?con:,
OSWALD genaamd die- zrinen broeder ALBERT opvolg,:e.. De
ze in 1710, z3nder kindeten komerde te ovcrlijden, hadt tot.
erfgenaarn verklaard FRANciseus.WILLEm, :Graav van Hohen.
:wire, een kleinzoon zijn cr 17:1..1StCY MARIA KLAR A , cue gehuwd
geweest was met MAxIxnuAAN, Giaav van Hohcnolr,e. TRANCISCl/S WILLEM gcboren in 1705 , verwekte, bij zijne gemalin M ARIA, -KATRINA , dogter van Grave JOHAN •i.-RISTOITEL
TUCHZES INzELL , \in 't jaar 1724 , cen zoon ;GRAN
BAPTIST JOSEPH OSWALD FRANCISCUS genaarnd werdt.. Deze
volg!e zin vader, an zijn dood in 1737; volgens den
laatilen wil ciesie1 ven , gioqst 4ç Bfch opp win Roerwonde in
yoogdijfch,p
w,4rd.t,
,4er,tid help ten voogd
Dezq
fiqn .40(4
Gijn
mgeder
dpox i- &gays grootzipeack,,, joq
V4LI D/19,N7(7,90AT „Dppgricq, VAN
IloHENzoLRE ,den ;Di,dc,hgp bptp Het pl.pces; dvir over

DEEL.

X

vAN
,:s1'..i..tann, is , n;lar en zet, aan dcn filijker blijven hangep,
al;erfle112 ichots van dit gellagt gegeven te hcbbcn
nog van enige bijzondere Mannen diberoclhal
ht
verflag (leen.
(Grac:-ki HENDRIK ',TAN DEN), C211 der zonen.
htcit
zip) vader, in dienst des Keilin;
5:spanj! begevu, 71.1 ht jalr Ca werth Eike/ens, doo"
bij vcrrasfing ingenonin, en bij
.171;.-257Fix
•Lr,t;.:Icgelleid,
zc Gra.,..v HENDRIK Z1211 nc.:efi3 gevm:s,enc,
broader FZEDRIK dio mede in dienst NTT,' pal; V,,U(:
TI--31-11, ter wrake hier over, een aanflag op Aardenburg voor;
e0 ,.-.1 hot vel-aad ti;dig an:dckt zijnde , flop zijn aanflag te
ftraffe. Na
d s2 verr2ders onty '.ngen hunne
gevangnis ontthgen was, fcht:ssn het geluk
S47.1 ricer gnnflig te zijn. van alio zijnc vcrrigtingcii niei;
tes z, ,znx,ragc,n, zn7gen ivj allecnrIjk, dat hi'! in 't jaar 162i , naal'
Reiile In;r\ enomcn te hebben , het beleL; voor
hij bij verdlag innam, zo als hij ook, in t
't
fchans rape127/ts benvigtigde. ln 't jam.. 621
dee:it 1-1.i] ccn inval
fcre:lge vorst
!-1 r ive i.?ilin Het vlugt:en der dorpclingen, d:e nict
=ten, wad:: algemeen; duct] d ftrenge koude
tnr,t don vdand °oh veel. nadeels toe. D011 21 februarij verzcidc:de het weder fpnedig: dus hij zig genoodzaakt vond ,
everook! &.! Velirwe to verlaten, 't welk men teen den Spav;.
Vaste;7,-a.,v,vc . noe:ncie, bij welken naam nog heden con
ITIloricprctiltcn van dicn tijd bekcnd is. On den voorctrv...
ran Gr-dav ELNDRTiC 11271r Holland te beletten, had
zig hi perfoon naar Utrecht begeven , en oide f4eflr..;:d
ornbten der rivieren , tot aan den zecant toe. Do
vijarid vertoonde zig we! voor Arnhem, doch onclernam geene
ilelegc;r:ng, Van !neer voordeel voor hem was zijn aanflag
op c.':cr Staf-:,n leper in 626, tusfen E. mmeTik en Rees; doch
flya h:t,tzcive op de been was, vond hij zig gedwongen, na
te hebbn ) te rug to keren:
Toon
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BERG. (Graav HENDRIK
tOC11 Pri FREDRIK Iikstanc,

VAN DEN)

ill het jaar

1629,

32
It‘beleg

%Poor 's Hertogenbosck geflagen hadt, begaf Graav ITENam 'VAN'
zig, in de maand -mcij, aan het hodde flieri het
Spaanfe leger, op' weg, 'met oOgnierk om de 'tad te ontzetten;
ilaande hij zig te Turnhout neder. Zijne magt beflond uit
30,000 Knegten, en zeventig Kornetten paarden. Dort daar
na legerdq,hU zig te Sptang ; doch hoe meer de Graav nader-,
de, hoe sneer de Prins op zijne hoede was. Vrugtloos deed
VAN DEN BERG verfcheidene aanvallen op het Staatle leger,
en zag dus alle zijne pogingen verijderd. Den Bosch nowt
zig, eindelijk aan den Prinfe overgeven. Geiukkiger flaagdc
de Graav in zijnen togt over den Isla , en deed daar op een
tweden inval in de Veluwe, bemagtigde Amersfoort , en and=
iterkten; doch het innemen van /Veld deed hem de Vellnve
Wgderom verlaten.
Graav HENDRIK VAN DEN BERG, in het jaar 1634, den Koning van Spanje een veertigjarigen di nst beiwczen hebbende,
begon, uit misnoegdheid over het gezag , dat den Spaijaarden
in de Nederlanden gegeven werdt, een afkeer van dien dienst
te krijgen, en werdt t rade van partij te veranderen. Door
den Giaav VAN WARFUS6 liadt hij reeds in het voorjaar, in
het geheim , met den Prins VAN ORANJE doen handelen. Na
bet overgaan van Veizlo en Roermonde, begaf hij zig naar Luik,
van waar hij, van'dit zijn voomenien en befluit, bij bijzondere en openbare brieven, aan de Infante en aan het gerneen
kennis gat. ; nodigende al het krijgsvolk, dat onder hem, of
onder de Spaanfe Veldoverften gediend had, tot voorfland van
den Roomfen godsdicnsc, zig bij hem te voegen,, om de Spanjaardm te verjagen; dan 'er vielen hem minder toe dan hij ge.
dagt hack. De algemene Staten befloten ook, op 's Prinfe*
raad, op zijnen naam enig yolk te werven. Te Bruffel begreep men , dat de Leuvcnaars, door _hem te ontvangen, de
onzijdighe:d gefchonden hadden; doch de Graav erkende open, dat zij van zijn voornemen geen kennis, gebadt hadden.
IIij werdt te Brufel voor een Iandverrader en muiter ver.
ldaard, en ene beloning beloofd aan elk, die hem in handen
X 2wist
ZEN . BERG
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ist te lai.igen. In het volgendeTjaar werd hij, betiettns het,
vOik-41'at hij verzameld bacit; bij :-vookraad,-4n ecd en.dienst
'di rirenigcle Gewesiten, aangenomen. Op deze wijze was
het, 'dat de zoon wederkeerde tot hun, die door den vadet
verlaten waren. - WAGEN. Vad. HY. TX. D. hi. 226'.
X. D. bi. 422. 445 . 486. XL D. bi. 36. 93--95 . 97. 16o.
BERG (Graav WILLEM VAN DEN) , was de ()Wife zoon
OSWALD DEN ; II ,' en door huweiijk vermaagfchapt aart
1!)rinfe WILLEM DEN 1: van 'Ora* ; door welice gehoorte en
htiwelijicsvertriaagi'chapping hij under de eerflen van den lande
gcteld werdt; welke eer, 'hij egter, door zijne , onfland,Vastige
niet weinig ontluisterd heeft. In den aanvatig der
beroerten had men -reden te vermoeden, dat hij een even ge.
trouw vooritander der vaderlandfe vrijheid zoo geweest zi.n
aIs zijn behuwd broeden want hij verzette-zig niet aildea
tgen GRANVELitiE, mad oinhelsde ook de leer (I& Ilervomp
den , fchoon het niet zeker is dat hij huntie belijdenis anderi*end heeft , hoewel velen dit uitdrukkelOc meidah.
iikia4 an van de 4:oo Edelen, die het Verbond andefteken4
den, en keurde de verrigting der Bondgenoten, ten., aanzien
Vn het overgeven van 't fmeekfchrift, goed. Hij vetvoeg-,
de zig, den volgenden dag; met hun ten Hove, om hulp,
:thiddelen, ter bereiking van hun doelwit, te beramen. De.
Penfionari.s WESEM3EEK vermeld „ Den vierden april hebbehre hare zaken , gereed geniaakt, maar fijn nog .niet ten
'Hove gegaali7 alfo zij feiden nog te velwachten':de
;.!
yen VAN DEN BERG ' ende . CLILEMBURG , die 'loch filet gekti.;.
„ men waren; den -vijfden ten Ho yt gegaan zijnde, kwameii
, don zesden weder, in de order alsdays te voien; de leIe
,;inde met die genet, die boven genoeind fijn, de Graven
„ VAN DEN BERG en'etaLEmBuRG, di& iniddelertijd gekomen
waren en geUgevonden hadden bet gene gedaan was."
In deze gedagte 'bleef hij valharden ,, tot op de vergadeTruijen , en deedt, telijk meer anring 4er &leen te
flot Heel Of Hek veifierken, en in Raat van
te4
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tERa (Gy^c-,civWihM-reeN')
tegenweer itellon- Dan hoe intinndlijk h 'zigi 't earn lehe'eri
te gedragen, toonde hij egter, wel haast
want hij was een der cerfteri, die zogt, zo -dra- fchet,
ring onde: de Edelen ontftond, 'en 'er zig ene vrees Voor. de
Landvcogdesfe , op l eedt , met den Koning te verzoe:nei
biddende zelvs Vreems, met de vleijendite woorden ; zije.
Vooifpraak te willen zijn, met belofte van een gctrouw dienaar
ees Konings te iullen zijn en blijven. Hier door g'e:nakte
aehting bij de Edelen in 't voetzand. .13i ALVA, wiens
VoOrnaamfte . 00gmeik was den Adel eit t rceijen , vond
seen heul, voor dat hij vernederd was; Want, tie trOuwloze
Jertog, In plaats van aan zijne beloften gehoor te 'geven
deed hem openlijk indagen ; bij niet verfchijnIng; bannen , el
2ijne goederen verbeurd verklaren. 7ig dus door z3jne oil
fikndvastigheid in enen wanhopenden fthat gebragt ziende,
Iceerde hij zig weder tot ORANJE, die hem den last t(A:
werven van krijgsvolk aanbetrouwde, fa ,zelvs ene
briefwisfeling rnet hem waagde. Men moet 'Cot 2i3nen log
gen ,,-dat hij van dien tijd af tot in 1-572, den land vele
dienflen deedt, door het innemen ran vele fteden en ilerkten
in Gelderland Frieiland, Overijsfel en 't Stigt. Dan' te ras wordt
xnen'ontWaar, dat' zijne onffandvastigheid weder den meester
sever hem fpeelde ; verlatende hij; op eênmaal, niettegenffaattde zijn aa-nbod om "den vijand het hoof& te bieden; alle de ie.,
geriomene fleden en fterkten , en met vrouw en kindere'l
en met alle zijne roerende goederen, de vlugt nemende naav
Westphalen. Men kan ligtlijk vermoeden, dat de vijand
o fpoedig meester van, maakte, dat die van Friesland dhar doer
j.n den grootflen angst geraakten , en die van Zutfe'n en Naarden duizend redenea hadden, orn wraak over VAN Ilt1NT 13F,Pc;
te roepen. In den aanvang fchreef men zijn gedrag toe Rati
lafhartigheid en kwaad beleid , waar door hij zo ieer H deit
haat van 't gemeen verviel, dat ORANji, die geen kancs
de Noordhollanders tot de aanneming van SONOY' te does be;
*Hagen, bun, geveinsdelijk , den Oradv . VAN i3EN BERG,
Couverneuk, veerfloeg;" dceh .zij. verkiauden Ilia op , hog
X3
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liever. den weerbarifigen SONOY, dan den lafhartigen 171111 vtlif
BERG to willen aannemen ; waar niede ORANJE zijn oogmerk
bereikte. Engeland werd hem ontzegd; in Nederland achtte hij
zig niet veilig; dus vondt hij , in 't jaar 1577, zig genooci.
zaakt, den geveinsden te fpelen. Door twee Afgezanten gaf
hij den algemene Staten kennis van enige geheime pogingen
der vijanden ; doende tevens zijnen dienst, lijf en goed , ten
beste van het vaderland, aanbieden. Weinig had het gefaalt,
of hij zou het vertrouwen der Staten weder gewonnen hely•
ben , en , benevens. de Graven VAN HOHENLO , tot 's Prinfen
Luitenant aangefield zijn; doch een kwade pas dien de Gei:derfen deden, gaf hem gelegenheid, zijn verraderlijk karakter,
ten nadele der Nederlanden , in vollen dag te ftellen. Graav
JAN VAN NASSAU, over wiens aanftelling tot Stadliouder van
Gelderland hij zig zeer gebelgd toonde, ontiloeg zig in 't jaar
1581, ter oirzake van den handel met &limy , van dien post;
waar op de Graav VAN DEN BERG in deszelvs plaats werd
gekozen. Te meer v rwonderde men zig daar over, om dat
die van Arnhem verklaard hadden, Graav WILLEM LODEVVYK
zijnen vader te zullen doen opvolgen. Men kan niet ontken.
nen, dat ORANJE hem , op zijn verzoek, brieven van nor*
fchrijving verleend hadt; doch hadden de Staten van Gelder•
land die brieven wel ingezien, gij zouden begrepen hebben,
dat ORANJE die verkiezing eerder berispte, dan goedkeurde.
,, Mijn zwager (fchreef de Prins) biddende om aanbeveelin.
„ ge tot het Stadhouderfchap, heeft mij verklaart zijne grote
,, lust en begeerte, tot den dienst der gerechtige zaak des va
„ derlands. 1k mogte wenfchen dat hij die wat eerder bewe„ Zen hadde. Doch beter fpade, dan nimmer." Hoe weinig
aandrang dit fchrijven ook in zig bevatte, werden 'er, egter,
cigen belangs hal/yen, gevonden, die zijne verkiezing door.
drongen. Met den avond, kwam hij binnen Arnhem, en ,aan•
vaardde zijn ambt. Het Iced niet lang, of ..zijn verraderlijke
hander met PARMA werd door BARNEVELD en ALDEGONDE
ontdek't, en hij, op 's Prinfen last, gevangen gezet, dOth
2onder ftraffe ondergaan te hebben, weder losLeiaten; this
I114.:11
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itien g verwonderen moet, ho‘7, hij den clo,:zzi8dgittl
hceft kunnen misleiden of men Most den Prins v te gyc
toegevendheid omtrent hem verclagt hoaLrL Graav VAN' Dri,;tT
BERG fthroornde nit; de alierplegtigfte belofte te don, citf,
Staat getrouw to zullen zijn ; no,9,thans deed h1 kort
blijkcn dat bij cen' veurader cen eed van vveli,4 ,, botang
IIj verklaarde zig openlijk voor de part.i; du, Een : iiL,s, in wict:af,
dienst h13 en zijne drie zonen zig begavcn, en daar in
volhardden; uitgenomen Graav HENDRIX; die
_
der Staten zijde begaf. Met fl i er ter ncdergefFd zal voicotil
cm Graav WILLEm als cen trouwloozn Laaza-tt.ig Krijgsbevelhebber onwaard , g Siadhc,u,-i- 2 evoor can
Man, die van WILLEM DEN 1, zo v EL'Ll aic
de duisternis verichilde, te doen lz.ennen - IVA6v,L,
VT. D. hi. 368; 369. 402. VIL D 1)1, 5°4, SQ5.
Vad.
bL
t9r,
TE WATER, Verbondfch?ift do . Ea7a- . 3 IL
17o.
Mucus, Sententim van ALVA
BERG (JAN of JOHAN VAN DEN), was can dot Gevo!znagtigden, die in 't jaar i7c9 en vervolgens, door de KcenigdeNecleric.
ninginne van Engeland en de Staten der
dci; ware-a a.angefteld °in de Spaanfe Nedolandei:, in zo verr
g e him in handen gevallen waren, fchoon fg; naam van Ke711. .7 -,g KAaEL te dam beflieren, zij vergaee-iden to BL asJèl en
vertoonden gezamentiijk de opperile magt diet landen, !la 2-41j
taaaktm . fointijds zelvs verandering in de Rege..T:ng, herfleileit:=
de ander anderen, in 't begin des jaars i7og, den geheimm
oftol).t:
Raad, die to voren afgefchaft was. Ook was
des jaars 1711 eon niarcv regiment gcmaakt op do Regering,
getekend door den Grave VAN ORRERY en 0I12,e.31 IGHAN VAT;
DEN BERG ais Gevolmagtigden, 't welk door (:n Raad van
Staten der Spaaqc Nederlanden, aangnomen was;, o veNz
Let met hunnen godsdienst en der landen voorrtgteri ovv:eenkwam. VAN DEN BERG nam dozen post van Ge.voltriac;,,
de waar tot op bet fluiten van 't Barrio i-a;',La.it in 17
9 t j52.1" 17: 7 wrz-i-dt
Purgellit.'stc,r
2S

3

VAN'

CIZAAri7 \IAN

2725, Dijkgraav van Rhi ',Janes?. In 1748 bekleekie hr; norf
de B,rgernee , tellike waardigheid, en doordien hij tot (3t 211
iladhoudenaarfe pal ti)behnorde ; w:erdt zijn h,,is door 't
ftangevallen, en met mocitc door dc fthutterije
zeive van 't itad,huis wierdt door 't kamiijeor
licaZciijk hejcgcnd eii icedre : gd; en ondcrginc; cc; tang het ict
met zo vL-le andcie brave Regerten, van door den Stadliciader,van z1:7)-,cn post verlaten te warden, fchcon Eij reeds tc
ikrea.ontfL.i 2: hadt verzogt van z: .:]ne Eedirjrg. - WAG.,
VR1.44,141, 10,71ii. D. bl. 436. XV.al. D. bL 74. XX. D,
M. -322.
EERG (JAN vuN DEN), Yorstithildcr geborcn te
27..,(,7, was van der jeugi faau tat de kc.,:st grieigd en
werdt bij
GOLTZTUS
daor in op vastc 01 en cridq.rwczn te wotden, beaeld; GOLTZIUS zijn vadcr een
ithoolmeester nijnde, die met ' Cl" woon naar Braband vet.trok
ken 1,va ,;, most JAN aiS o:r}oning, met de plA het 3 ijk
der lerunde jeuzd een tYA irg helpen befiieren, en het pen.
feel Fool de pen verwisfe l en; egcer narn,bij i i zijn tusCent0
de renfeeleefreniug flaarftig war, t.e iner doordien hij ge1P RuBbEics te vell;eren, die den
genheA oi t om bij
ijer tot do 1.--,onst hoe langs hoe nwer 1 liem a21 1\71.111T de. j..tr,T
ook. zcdanig in do gunst van dezen ami ten Kon.
wist
dot hero die tot Rentemeester n opzigter
fendar
Over Zinc landgoederen ftelde üic well:en houfde ,hij zig.
MuCSt te TPcreil inocs onthouden, daar lii ook ove:edwa
- A. HOCTIRAKE,N SChOUTbii,rg , IL D. ble
. BERG (IZAAK 'VAN DEN) Iecft 3el ee31 in het lao.trie ge.
deelte der XVIidc ec:w. Het bilikt dot hij in de- llegtcq
heeft geitudecrd en tot Meester in die wetenrchap is bevor.
derd; otlk dot hij enige jaieo als Kopice;ii zi]n vader'land,
Alderlanale Republ , heeft -gdienci; doch Inot eon Coeval nan
de voclen bezogt zijnde, ge: aakte IIij buiten flaat om
n
fa„TmA to kunrien dcon en gar zig in no veil(); xes', c,
bc

13171.G.\ (MATECiS

egnfultatien en Advijfen Van voornatne Neciertanfye Regtszt
reeideri 'bin veramelde' , en tile in 1. 69z door del tiruk
onder den tijtel van Nederlands Alvijsbock gerneen maakte,
4. delen in
daar hij nog een vijfde bijvoegde, ('nder Ocl
Dit weak 't welk oth dcszei\-2, •nut
MI= van Dort
gernecn getrokken wierdt , was cgter om zo te fpre1cn
met drukfeilen,- die genoe;:;zaarn hetzeive op ex blaciz*,,_;:r:
fchrijvcr Oczcs, een twain
Ontcierden. In '1782 , ga^
gelieer,verbeteld, van de vccIvuldir,y..-.
Naar van in 't
cliUkveilen gezuivetd, en met nctalele AciviiTcn is veray-ciderd ',"en waar bij nog- daar , te boven, agter icder der 4
een ultväelig- register is 2eplaatst, teffens tct Kcrt grip van
Opdragt g eplaast 'von. Lt I. Dee
weik velftrekkende.
BERG (MATHYS VAN DEN) Konsticiii;der cen ZOOTI,
v:an JAN ., is in het jaar 1615 le geLoi,-„,i; in 't eerst,,
leerde hij de karst bij ,zijnen vader, die ge1,26-1.1,,,ekl. vomit oar
hem bet ,onderwijs van RUCnEIcS te bczor,en, waar van
keen der geringile leerlingen wercit. IVI WU:VS bath can vaste
hand van tekenen, , en was onophoudelijk bez : g, tot ir)„
zijn ouderdom, met naar 't leven en de beste fchilderi:en, die
hem voorkwamen , te , tekenen. Doch zijn vern, ft door 't
Radig naarvolgen van an_ r eren, als 't ware,ftomp geworcien,
vexarekte tot een beletzet„ om jets van eigen vindi-g te ver.
vaardigen; immers men vincit wel van hem eon, overvioed van,
konflige-namaakzels, maar zelden cen fink van eigen ordinan.
Veelmalen teke,nde hij bet afbeeldzel van zij nen vader,
allerhande fund en kieding, waar van fommiLe telieningent
order de konstminnenden . berusten. IIkj wierth den i augus-Lukas-glide te Alkmaar • en over-:
tus 046, broeder van . het
HOUBRAICEAT Schoovturg, IL D..
le,ed aldaar in 1687.
hi. T5.,

(THEODOOR KORNELIS VAN Dr.11/41) is geweest
Iteaor der latijri f-'e-fehoien te Utrecht, en heeft door ziji e ge.
leet-Oheid, tot eer- van zijrie vade:flad vei Poet; men Leeft
vn hem in :ciruk Trq)kpoi*atn eaflifti‘
corrieriti Belgii.
7,C 5
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typis . HERM. BoRcuthir.
F. rOPPENS,
eruditum p. 27.

827. J.

TEN)

VAL. ANDR.,. Th1

;Bag. p. I

C.
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BERGE (RUTGER TEN), fleet zijn nadm en di 6 van Al.;
ne makkers beroemd gemaakt in 's lands gefchiedenisfen, doordien hij benevens i so jongelingen; die gedurende het beleg
van Groningen zig aan het Hogefchool aidaar als Studerit6n be.
Vonden hunne boeked daar latende; naar 't voorbeeld
s repen; en Aldus uii
die van Lezjden , het geweer in de hand g
bijionder
een
c
orpS..wierdt
opg*ërigt;
deze dappere jeugd
hun midden tot Kapitein kozen WiCHER WicHERS; onzèri
RUTGER TEN BERGE als Luitenant , en ScAT6 GmucirloA , tot
?aandrik. Van dezelve kwam dagelijks een derde gedeelti
gedurende het gantfe lifeleg, in de wapenen, aan wier klokinoedigheid de bercherming, r tñ dat d onderwalt
't welk in de konst Fausfe braie wordt genoemd ; en dat 't
incest voor de vijandelijke aanvallen bloot lag ; was toeverirouwd; en Met ene Onvertzdagde dai)perheid viierdt verde.
digdi zuiks men dezelve des nikts veelmalen op de bortst-ivering brandende fakkels heeft zien planten; om te. beter
ligt op de vijandelijke werken te hebben waar op zil fomtijdt
ehele la* given: WairOm Cutateuren der HogerchOol;
dat het beleg opgebroken was, den betoonden heldenmoed dei
in de wapenen gekomen jeugd willende vereeuwigen,
Hoeglâraar MENSINGA geboden, vah al het voorgevallene ene
iarfpraak op te ftellen, welke den 8 november' dezes
t koor der Akademie-kerke gedaan ‘wierdt, Warden& ook,'„n'
't eindigen derzelVe, de lijst der in de wapenen gekomeneA*
denten opgelezen, en 'in de tegenwoordigheid van den Magi..."
flraat, de Hoogleraars en van andere genodigden; leder Stu.
dent ia dankbare erkentenis; zijner voor de ftad betoiMdé
trouwe, metail zilveren gedenkpenning -befthonkejl; waar
vap op het vOorituk , en boven het *aptilfchild der liogefchole, zijnde een opengeflagen Boek; p 't welki het fchild
van Groninz en tri de Omnielanden gellegt is P.M,LM de BeC6iertn-
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rthermgOdin der Wijsileid ftaat, tusfen verfcheidene cor1ogs7
'wapenen, en ter wederzijde: UNITA, VIRTUS. De Tereende dapperhe:,7d. Het ruggeftuk heeft geene verbeelding, ulaar in het
midden dit opfchrift: IN MEMORIAM OBSIDIONIS, ET LIBERATIONIS GRONINGJE, CIVIBUS ACADEMIZE AB ORDINIBUS OB BEINEIVIERI7
TA DONO DATUM.

Geichenk, tot gedagtenis van het beleg en de

verlosfing van Groningen, door de Staten aan de ieden der HogePole wegens hunne verdienften gegeven. Rondom welk opfchrift op deze, en de befchrevene verbeelding der andere
zijde, in de randen tot omfchrift ftaat: CURATORES ACADEMIA;
GRONINGIE ET OMMELANDLEi CUM DEO, AD UTRUMQUE PARATI

De Beflierders , der Hogeirc.hole van Groningen en de
nelanden
met
Gods hulpe , tot beide gereed. in 't jaar 1672.
Onn
•
V.ALICENIER
Verward Europa, bl. 783. Ontroerd Neder....■•••■
I.
D.
bl.
352.
363. 376. G. V. LO0N i Nedeth Gedenkp.,
land,
ANN() 1672.

III. D. bl. zoz.
BERGEN. (ADRIAAN JANSZ. VAN) zie ADRIAAN
JANSZ.
BERGEN (DIRK VAN) , Konstfchilder , eeii Haarlemmei
van geboorte, kWam ter wereld omtrent 't jaar 167o. Hij
behoorde onder het getal der brave leerlingen welke ADRIAAN
VAN DE VELDE door zijng konstlesfen geteeld, nagelaten heeft.Zijn gewone werk was het fchilderen van osjes, koeitjes.fchaapjes, beeldjes en landfchappen, gloeijend en helder ge
kieurd als die van zijnen konstrijken =ester doch zo uitvoe.
rig niet, ook de bomen en 't landfchap wat zwaarmoediger
getrost; maar met dat al, vindt men- beesjes in fommige zijner ftukken, die ongerneen fraai en natuurlijk getekend Zijile
Onze DIRE deedt een togtje naar Engeland, doch de fortuin hem daar niet gunitig zijnde, kwam hij fpOedig in Zijile
geboorteftad te Tug, daar hi redelijk wel voor zijn konst
timid wierdt. Hij was 'e'en zeer wel ,gemaakt man, daar bij
buitengemeen goed befpraakt, vriendelijk en gut, vol grappen , en altijd lustig en vrolijk, waar door hij bij elk cen
vnind, en in alle gezelfchappen met vermaak gezien wierdt;
,11::•04;

BE it GE IC. (tIER ARTAIS ' vk&J (LODE W

v

aart maakte dát M Veeltijds gelde
loos was, en het fpreekwoord volkomen- op heni paste zt
telt,07then zo verteerd; want als hij geld ontvangen hadt toot
een !laic fehilderij, kost hij met den opgeruimd harte i het*
zelvt, op ene reis met ej ne makkers verteren; zijnde dan
doorgaans zijn zeggen Inen moet niet zorgen Voor den morgen,
nit maakte ook , dat toen hij flied 'er- zo veel niet over was
cm hem behobrlijk ter aarde te beitellen, waaroni ijiie goede
Vrienden. in alle herbergen daar hij gewoon waS te verkeien ,
daar toe opzarneling ,.--n van penningen deden. - A. Hou,
D.
91, 92, J. C. W.E10ERMANi
NRAK. , • Schouwburg ,
bi. 258.
Leven der Schiiders , III.
BERGEN (GERARDTJS vA-N), is geweest cladsmedicijne
Doktor ' te Antwerpen ; hij fliSeif den is feptember '583, ell
heeft geichueven : i. Comment. de fierba Panacea. 2. De Prce-

fervatione & Curatione morbi articularis , E5-9 Calculi , typis PLAN',
thNI, r563. 8ro. 3. De Pestis 1/1'41"Vatialea. Ibid. .1565. 80.
apud BELLEII.3M,, 1587. I 6'112o. 4. De confultationibut 111-2di-=‘
rnethodicce Febrium curationis , commentariolum. Ibid.
forum
J. P. FOFPic.NS, B11)1. Belg. p.
1586. 81,17.
BERGEN (LODEWYK vAN), Was in ,het jaar 1569, door
Prins WrILE:,± DEN -I, aargefleld 16t Onder-Admir"aal der.
Coot: Meer andere IVIanrierr van dezh - naarri ohtm6et men
in de Vaderlan(ife Gefchiedenisfen ; orderanderen,4\kree gebro&
tiers, JAN en KORNELIS VAN -BERGEN, die zi-g l in het jaar 1488
in dienst. van MAXIMILIAAN; ilOoMsch Konin bevonden, en
door . wien tegen‘FILIP VAN KLEEF,- , t beWarilige van
Pleekelen , waar in ziju zoon Frt.T p s zig be y ond, afgevaardigi
werden. Zij volvoeiden inlet alleen - den last, maar namen
dok Vlvoorden in, en verflerkten bet tegen- die van Brusfel
dat in de magt van den Klevenaar was. Doeh al hun bedrif
:was niet in flaat 0111 MAXIMILIAAN 'nit zijne
te redder. In het jaar 1491 vindt\men-KOKNELts galled on,
Cier die genen, welke de ifad Sluis can-dc landZijde bezetteden, en in het land van Kadza7;t cen clerkbethverk oprigtten;
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-'eit egter niet toereikende ,was„ . om de magt..va.n
te inuiken. I het jut- •IIDo be yond Her JAN vAN
zig tegenwoordig bij den dobp vn KAREL ,
pn-bekend als de- Viya van, dion nun. Freer vTAN' BEllOEN bekleed-Oe toen de waaidigl ieid van Afg-ezant des Hpfs van
;13rabond. Under alle de gerchenken, die de vorst ,ontving,,
was geen van de minften het Gouden Zwaard, dat,hern.,door
dezen Heer VAN BERGEN vereerd werd. Bij de huluiging van
IARGRETA, Iaatst weduwe van den Hertog van Sareije, 'als
Lar4voogdesfe, in 't jaar 15o7, beyond liij zig onder de E.
delen te Dordrecht: zo als ook een van dcze broedeis, in het
volgende ' j'aar; tot een der m6deuitvoerderen van den la attlen
Via der Landvoogdesfe. aangefteld werdt alle waarfehijnlijkheid, Heer JAN zal gezteest'zijn, 1,7tmnits 14,
wens anderen, als Raad en Kainerling der Voogdesfe; m:ar
Engefrnd werdt afgevaardigd, om de dogter des lionings van
dat Rijic, vcor barer' neef KAREL, ten hulvelijk te
In 1513 was hi') een van die, welke bet Verbond ti:sren MAxr-ZELIA AN en den Hertog van Gelder,, uit naam van dii ccrit.
gemelden , ondertekenden. in 1525 werdt hij genoemd. WI'
:ran 't Guide Viler, waar toe KORNELIS mede, in 150,I, cri
yen was, bij de ondertekening van 't yerdrag, , geflotep tusfol
de KoniEginne moeder van Frankrljk „en de La.pdvoogdesfe der
Nedcrlanden dat te Breda tot Rand gebi agt was. Waar tilt
men 2• :ct dat hij, tot ie gewigtigfie zaken van het land g ,zbruikt isl.geworden. HARIEUS, 4nnales Brabt, Tom,
J. fol. 520. D e Excellel2te .Kronijk van Flaanderen, fol. 29;-%
1VIEERBELac, Kronzik fol. 3 . Groot Plaliciobock, IV. D. fol. 16.
,EERGH (FRANCK VAN DEN) , gebooig van p6tt- ,
cerst Raaisheer geweest in bet Hof van Hollai:d, en /lacierhand in den groten Raad te Mechelen, in welLe ftad hij in
1559 is ovelieden. Hij was een zoon van, KLAA- S 141,RICENS21”.
VAN ',DEN ,BERGH, die in den jare 1511 nenige volgenden
Schepente Dgift_i.geweest. FltANCK wordt oncig-,de 44sp,,
kcjrcitr. drfiac1 Djj
der geleel.d, lieden‘ geraugCchil‘t.
BERfolio , hi. 669.
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BEGHE (ELIGIUS VAN DEN) Haar den tijd waar in MI
ieefde, voor ecn geleerd man gehouden, is geweest Kanunnik prebendaat op 't Hof in den Hage. Hij ftelde zig bij afle
van den 2/3 jun',j '557, boige voor Heer JOHAN BLEECKERT
Oak Kanunnik prebendaat in de domestike Kapelle van de Co.
Malt. Grave van Holland. - J. DE RIEMER Befchr. Van
Gravenhage , I. D. 14. 260.
BEIWFIEN (ANTONY VAN) , is geweest Abt van St. Ber.
thins. Men leest in de Kerk van die Abtdije dit graffchrift,
het weik hem genoegzaam zal doer kennel': Hic facet bone.
memorice Rever. in Christ. Pater. , Doininus ANTONIUS DE. BERGIS
primo Mantis S. Marie in Burgundia, deinde S. Trudonis
4andtm hujus S. Bertini , Monajleriorum Abbas , qui obiit
anno 1531 22 januarii, poliqu,am huic ./Edi prcefuit annis 3`8
ntenfibus 5, diebu.s. 26, atatis flue anno 76. Hi heeft gefchrey en: Htiftoriam Ordinis Equitum Aurei Veileris , a PHILIPP.° Bo7
o, Alsce Burgundie &c. anno 1429 , - J. F.
FOPPENS, Bibl. Belg. p. 70."
BERGHEN (MAXIMILIAAN VAN) , uit een doorlugtig
geflagt gefproten, is eerst geweest Deken van St. Gummarus,
vervolgens Kanunnik te Mechelen, Brusfel enz., vOorts Aartsl
Kamerijk. , Hot, volgend grafichrift in de Hoofd--bisfchopvan
kerk te Kamerijk geplaatst, zal hem voldoende aan onze
zers bekend maken:. D. 0. M. S. MAXIMILIANO A BERMS
primp , Archiepiscopo, Duci Cameracen Coda Cameralefii, Sacri
Imperil Principi, qui anno MD.LXV. Synodo Provinciali habita,
Concilii Tridentini Decreta Primus in Belgia promulgavit , deinde
a Co;nitiis Imperil' Augufle Pindelicorum reverfus , alter= Synodum
Diocafanam habuit, Fidem Catholic= advelfus ,aulcentes hvrefes non
minus feliciter quam firenue. tutatus efi,feditrOforum izoininum mom
tibus , fumma przidentia in limine compresfis. Tandem cum ex celebri comitatu Anne fluitriacx Philippi II, future conjugis in Hi.
fpaniam. proficiscentis , ipfe Bergis ad Zomam fecesfisfet, apoplexia.
correptus IV Kalendas feptembris Anno M.D.LXXX. Archiepisco.
patus fui XIV, jubito occubuit , ?clam hue dYunUi corpore.
Di*
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ejus futesfor F. C. Ti p anime , !ccJ.
F. FOPPENS Biala Beg. p. 83L
bane
pt:ecare.
tor,

VOVIC 'US DE BARLAIMODtT

BERGHEN (PAULUS V.AN) , is te Nijmegen geboren, was',
rriester van de orders der Jefuiten, en is lange jaren Zende.
ling in Ilolland geweest, het laatst te Leeuwarden in Friesland,
alwaar hij is geflorven. Men heeft van hem: liDeDcriegocubc
illatabiOnntli I gawk te nocrtnanbe in 1666, - I
FOPPENS, Biol. Bag. p. 939.
BERGHEYCK (ARNOLD vAN), bij enigen bekend onder
*en naam van het griekfe koppelwoord Orydrius , het Welk berg
en eijck betekend; heeft zijn naam ontleend, van het kleine:
gehugt Bergheijck, in Braliand, vier wren ten zuidwesten van
Eindhoven gelegen, alwaar hij op 't einde van de XVde of in
het begin van de XVIde eeuw ter wereld kwam. Hem bezielde van der jeugd af aan een fterke drift voor het beoefrenen der fraaije letteren ; en nog maar een kind zijnde, lei hij
zig met ijver toe op de griekfe taal, waar in hij het onderwijs
genoot van JAKOB Re&or in 's Hertogenbosch, en vervolgens van RUTQER RESCIUS Profesfor in het koilegie van de
Brie Talen aan he* Hogefchool te Leuven. Zig in die taal zo
wel als in de latijnfe bekwaam gemaakt hebbende, ftudeerde
hij in de Philofophie, en maakte 'er naar de eeuw waar in 11
leefde, goede vorderingen in; vervelgens wierelt hij een tame:
lijk ervaren Theologant, ingevolge het getuigenis van zinc
vriend DOMINIKUS SYLVIUS, die omtrent het jaar 15/4 en vervolgens, gemeenzaam met hem verkeerde. 1,3ERGHEYCKVO0I1de enigen tijd te Gent bij een Abt van St. Pieter of van MontBlond z, waarfchijnlijk om hem voor Schrijver of Secretaris te
dienen. Hij verliet dit huis in 1530, en opende te 1^/7„vtien
ene fchool tot onderwijs in de fraaije letteren, waar in bij con
groot aantal aanzienlijke iongelingen tot Jeerlingen bekwam.
.Zijne onophoudelijke werkzaamheid, matte zijn lighaam zoda7)ig af dat zijn leeftijd 'er door verkort wierdt, en hij in 1533
in den bloei Van zijne jaren ten grave daalde. Wij hebben van
hem: Suntna lingua Grace ut;lisfitna Grammaticam Grcecam
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fpicantibzis;, per ARIIOLD1.7M ORVDRIUM Parif. CIIRIST/AN..WE,
CH1IUS, 1538. 4to. ,De uitgave van slit weikje wiedt bezorgd,
door DOMINIKUS SYLVIUS , die aai deszelvs hpofd ene waarfchouwihg - heeft geplaatst, geciagtékend Ilk het kollegie van,
Beauvais te'Parijs den 4 mei.) 160r , waar in hij beloofd ineei
,
weilen van.. ORYDRIUS ' in 't licht te zullen ge'ven, ivelker, zgt
bij ,.'ten jte zzdien ji-rekkeil l van zijize diepe geleerailleid eiz bipui
•Ge ddelijk vedtanci. ORYDRTIIS ' wijdt het zijne toe , '. aan GERARD
CULSBROYCK , Abt van illont-Blondin , door enen brief, gedag:,
tekend: 4 ludo 7zostrQ Aisgiano, 1531. ;'- waar in hij van, enige
'Geleercien van Gent fpreekt, die hij noeint; eruditislimps ;47
ros ..
. JOKINNEIVI GAUTERUM LA.1.1,0VICUM 1\14:4DACII2M
BI,ASERIUM,
Senatores; Jo ANNInf CORTIUM Pfiln2e.
4dvocation ; AVDC$NA4UM EDT/Gum , Sonntus clo5.tisfinzum
Scribam,' ; GLJLIELMUM VALUM ; G2RARDUM 11,YMIUM , 7;11T3C7/
helirLicè doaisfilrilorz, berevens nog en groot
santal andeien. Aan het .fiat van dezen Brief, zijn. drie griek,
fe graffchriften ,,eplaatst , voor UiTt,Nii0VEN 1-,et
eerie is van DESID. ERASMUS, het twede van ORYDRICS het
detdc vmn Lxvivus AMMONIUS ; bier is nog bi:gevoegd, ,de
tinfe vertaling van JAN CONSARD.
Fs, SWEERTII, AL la,
Bib!. 134,)1g. p. 85. ,PAquoT, AI"
P. ,144. VAL.
litter. Tom. VII p. 131.
BERINGI-TEN (RUDOLF, VAN) ontleende zi3n naam vai
het kleine Beriwgen in Luikerland, alwaar hij . in 't laatst
der XIVde ceuw geboren wierdt. N zijne eere_.tetteicire,
ningen volvocrd tc hebben, leide . hij zig toe r.:,t ) cic
, en•wiercit Meester in de vrije konthi;
de Theologie en het kerkelijk regt. De dodola,:t.
in die, laatile wetantchap bekomen hebbende,
Hi, de
pastorije van Eps, cen dorp ancierhalf iiur tun van
Leuven gelegen. In 1428 vertrot.iwd hem de Rni ng Vari
die itad, een Ieeiftoel n bet. kerhelijkjegt, a:h1„de, fifq-op.‘,.epe
gerchool,ruiq ; cep jaar tevtgen aidaar
*-42rwcdde van ,56 irrtmtitakken , Plocken geriaainds
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kelijk van Haft.leT2 ep van EMERENTIA BISSCTIOPS, van Rotterbij wien hij = yen kindei en teeide: JUDITH, LUCRETIA,
HENDRIK, JOHAN, GERRIT, MATTI-LYS , en EMERENTIA BERK.
M. BALEN, Ibid.

dam,

BERN zoon Van JOHAN BERK en jonANNA
yAN: piami , is geweest Secretaris van de Weesktrner in
1635, wierdt Griffier der Munte in 1636, Raad ill 1 638, in
1643 Schepen, en in 1653 Bun-emeester van 's ile ens'veten
te Drdrecht. flij trouwde den 6 nokembei 2635, •me :pHAN1■14nz ROOV:ZRE,- clogi-er van Pop,Ejus DE RO0vRE , Schout
van Dordrecht , en van MARGARETA Muys VAN HOLY, w g al bij
vc),,ende agt kinderen , yerwelae r. Fen dogter geboien
!dell 4 december 1036, ftief kit na de gcbooite. 2. MAR.
GARET4 BERK, geboren den 16 janualij 1638; ovelleden den
6 meij dam: op volgende. 3. joriANN,A BERN, geboien den ick
april 10 9 trouwde in 1658 met. Mr. ENGELBERT KETTLER ,
Raad van GEoR9. ERISTIAAN ,.vorst van Oostfries47;d; welke
den ii meij 1676 oyerleed, na iien ldncieren bij haar verekt
te hebben. 4. TompEjus BERK. 5. JOHAN BERK, vroegtijdig
geftgrven. 6. JOHAN BEER, die volgt. 7. MARGARETA BERK,.
geboren den 7 meij 046; trouwde in fep:ember 1677 met
PIETER LIENS, Bailjuw en Dijkgraav van Oud- en Nieuw, Vos!
Inaar , ie bij haar een zoon met name ADRIAAN verwekte.•
8. DIRK BERK, jong overleden. - M. BALEN , ut fupra,

942.
BERK (GERRIT), derde zoon van DIRK BERK en EkKgillitAAD VAN BERKENRODE , is Secietaris geweest van de Admiraliteit te Rotterdam; hij huwde met LID:A # VAN DIEMEN, dogter van PLE,TER VAN DIEMEN en van MARGARETA VAN BEAUMONT, ij wie hij negen Idnderen verwekte: 1. MARGARET4
gelrouwd met PIETER BASELIERS , te Midc'eiburg.
DIRK BERK, in 164o Raad in de Vroedfcliap te Dordrecht,
ongehuwd. overleden. 3. EMERENTIA BERK. 4. EmEltENT14
BErtic. 5. JAK03 PERK. 6. JOHANNA BEER. 7. LUCRETIA
.113graz , -getiCiuw d geweest met Mr. WALTHERDS VAN DER POOR.
TE A

PERK. (r-MYBERT) BERK. (JOHAN)
Welke drie kinderen bij haar verwekte.
9.

M. BALEN,

ERKENR4AD
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8. JAKOB BERC

ut Apra, bl. 944-

BERK (HUYBERT), .de twede zoon van MATTHYS BERK
trouwde te Middelburg in Zeeland , aan
JAKOMINA SCHOONENBOOM, en verwekte bij haar agt kiudew
en WTLHELMINA TAK,

ten ;

J4KOMINA, WILHELMA, MARIA , ANNA , JAKOB , HUY-

4ERT, MATTHY$

en

JOHAN BERK,

M. BALEN

ut fupra

bl. 950.
BERK (JOHAN), de twede zoon van DIRK BERK en van
wierdt in 1607 fubftituit Secretaris, in 16r3 Griffier der Munte in Holland, en in 1622
Schepen en effe&ief 'Secrera:-is van de Weeskamer, in 1633
Thefaurier, en in 165o Bur:emeester der ftad Dordrecht. Den
5 meij 1607, trouwde lllet JOHANNA VAN DIEMEN, dogter
wan JAN VAN DIEMEN en van MARGARETA VAN BEAUMONT, bij
wien hij agt kinderen verwekte: 1, Mr. DIRK BERK. 2. JAKOB BERK. 3. EMERENTIA BERK , sWelke den 29 feptember
638 huwde met KRISTrA AN SNELLEN, Tiber van Werke/J{1am.
4. MARGARETA BERK, trouwde den 12 odober 1640 met JoHAN HAT,I,INC7 , die eerst Raad, vervolgens Schepen, en in
1664 'en 1668 geweest is Burgemeester der ftad Dordrecht.
5. LUCRETIA BERK, jong overleden. 5. LYDIA BERK, insgeMks. 7. Nog ene LUCRETIA , mede zees jong geflorven. 8. ExRENRAAD BERK, den 27 februarij 1646 getrouwd met Mr. JO.,
M. PALEN, ut fupra, bl. 941.
HAN B...ErELAAR.
ERKENRA AD VAN BERKENRODE ;

BERK (JOHAN) , zoon van DIRK BERK en JOHANNA
ROOVERE geboren den 28 augustus 1643, is geweest Contrarolleur van de convoijen en licenten te Hoorn; is tweemalen
getrouwd geweest ; voor .'t eerst, op den is meij 068 met
zijne nigto JOHANNA SNELLEN, dogter van JAN SNELLEN en
EMERENTIA BERK, bij wie hij twee dogters heeft verwekt,
JOHANNA .en EMERENTIA BERK; zijne twede vrouwe was MARisARtrA MASIER, bij wien hij geene kindercii heat verwekt.
944.
M. BALEN, ut fupra,
Y*
BERT
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BERK (JOHAN) , eerite zoon van MATTHYS BERN en \rag
WILT1ELMIN4 T.AK, is te : Dordrecht geboren in 3635. Hij beideeside in zilne vaderilad van de jaren Is9r of tot in 1622
ingefloten de aänz'.erelijke waardigheden van Secretaris,
Scrleoen, Penfionaris enz .. In 1607 Penfionaris zijnde, werdt
N jAtcoD VAN MALDEREN , bekledende de plants van
den eerie Edele in Zeeland , als buitenLewoone Gezanten naar
Engeland, gezonderi; zij deden aan Ironing 'pucon, die -Van
Staat der Verenigde Gewesten nader berigt verlangde, bret
OQ peening beide van dc ' magt en inkomfien-, die thans 0,111tretit ' tien millipenen in 't jaar beliepen, en van de lasten van
den $taa.t; yeitonencie tavens, hoe veel 'er naar 't pirdeel
-.van 1VILLEM DEN I, pride van Oranje, en van den Raad van
§tatep, te kort fchoot, om den oorlog met hoop van even
pecipq uitflag, te konnen voortzetten. De liming gal ht in
algemene bewoordingen te verfcaan, dat hij de zaak zijner Boncigenoten ter haste zou nemen; dan gaarne zou hij geziew hebben, dat zij geen verdrag begerende te fluiten naar
.zijnen zip, ,nog.p.*en tijd in oorlog gebleven ware-n.
1),evioecide ;igtelijk, dat hipr van zijn eigen veiligheid en de
keiwucienis van Ierland, grotendeels af.hng, zo fang hij 44;
niet' nader verbonden hadt met Spa*, ; dock bij begreep teyens, dat het den Staten meest pntbrak aan iced, weld Iiij
Punatot nog toe, nimmer verftrekt hadt, en oc14.. tegenwoor43
%pia wilt te bekpmen; hij zag derhalven wel, dat het hem
kwaiijk yoeg,en rnoest, to radon tot den oorlo g. Naderhand.
bekleedde de Dole P,mfionaris nog andere gezantfchappen,
als naar Detteliarke'n , Engeland en' de republijk van ,Venetiêla.
is tweemalew getrouwd geweest, het eerst met ERKENRAAD
'VAN BERKENT(ODE; weduwe van zijnen neef DIRK BERK ; de
-twede was MARIA BUYSEN, dogter van Dr. KORNELIS . BuySchepen te Breda en Lijfmedicus van Prinfe MAVRITS
van Orarje; en MARIA MAN'EK4PS. Bij de eerfte vrouw heeft
Eli vier ' kinderen verwekt, a1 '1. MATTIM BERK. 2. Do.
R017-1. 8ut4,.g!trouwci. met JOSEF KOEIMANS. HUYBERT
BERK ! Ridder van St, Markus en -Kapitein ‘ te. VenotiM, naderhand

I3ERK.

I3ERK. (MATTHYS)
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htnci Sthepen te DdroliAerht deri 26 Inei.1 1t^10; ongehuvM
bverieden; 4. AGmET 13E1vc, is getrduVid gdweest met PiETEti
VAN DER BuR6, Scliepen efi Secretaris te Middelburg in. Zee
land. Hij Ilia j atigustus 1627; 'Dud zijnde 6t jar,01/
en ruin 3 inatuidek, zlindein de flaats zijner geboorte in het
miliegraf van BEitt begraVen. Orlaer zijne afbeeldi4; iiic
irit Italiaans !harm& gehouwen , lest men dit ond6ifelitift:
R' !t'od es fui fuM 4tiod ec lls. En op eert zivarte Dinantfthe iibet•
ilenen tafei, Jn vergulderi
Hic fitu;ss
;
generk

hails. ; fed fanitho i'irtuto que tbbWOr , JOANNES BERKIUS ,
lii Urbe hac dtzl .Ann. XXIII. Pi-inius a Canfiliis Syndictoc
Secretis: t4iniz
kee`c bblit 'PreepoCentiunt Foedeiatai
Belgith Or,-finum ter ad Regd legatfts; bis d fei'vnisfitinan, MagPa Britannia Règem jiicomixr. A lute virtuiis ego ; E4iieS auiatur creams
Atque iterum legatus ad CIIRISTIERNUM IV;
•.
/Dania Regem. Post
Postea autem, in Hollandia Cza.. ix Senator defigha
Et ad 5'4erti:yirna6 Veneioruni ReifipUb.. leglittEs ^iìo4 per
Uncle Paice fubrum `ainore din dkfiderata ;
4fite postulata rèdeuildi recc4sa pi)teitaie VII' Aug. An.M.DC.XXVIT:
Pethix. yzieunda LiberOrzim miticorumque eattitationi ; fiannicque
tiviim -tipplaufit; ex`ceptits'.' (Thu brave gaudiuri9 die xvni ejus.:
dim Menfis Ingienti fitorion at Civiu mo'erore tei+cii i-eliquit.
hatui LXIL Meifes Dies XV. - BM:al.:4; Bec';
farifv. 111117/ aercirecht; bl. 134, 135: 945. WAGEN.; Va. Hifi:,
IX. D: bl: 274, 27'5:
BERK (JOtIAN), zoon van MATTHYS BERK en ALIDA PI*
ROOVERE , is opv() gelijk Schepen, Seeretaris en Penfibnris
gedurende de jaren 1650 tot 1655 ing'elloten van de fad
sbQrcirccht geweest; hij trouwde met LUCRETIA t.LiISCH,
:verviekte bij bar geene kinderen. - M. BAL.=
bi.
BERK (MATTHYS); erudite' on van Ridder JOHAN tErtIC
ED'ERODE , is ook Ridder geweest eii
ERKENRAAD
Cecithcilk-Oird, vbbrts Setten; char
ViiMeer v
ttris en eindelijk h 1534 PenConiris der Aid D6rdirkig /16
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trouwdp met ALMA DE RoovEAE , dogter van romPtru g tit
ROOVERE , Schout van Dordrecht en MARGARETA Mu g s VAN
HoLY,.bij Wien hij negen Idnderen heeft verwe r. ERKEN■
ILAAD BERK , vroeg overleden. 2. MARGARETA BERK, go:
trouwd' met Mr. JoaAN VAN DER BURCH, Heer van Niemands.
wiend , Burgemeester te Dordrecht. 3. Mr. JOHAN BERK,
4. ERKENRAAD BERK, jong, overleden. 5. ERKENRAAD , jong
overleden. 6. ANNA BERK , jong overleden. 7. ARENs
BERK, jong overleden. 8. POMPEJUS BERK, 9. ERKENRAAD
BERK , trouwde voor de eeritemaal met Mr. ADRIAAN SNOUK,
in 1667, Veertig der clad Dordrecht, voorts Welgeboren of
Mansman van clan Hove en Hoge Vierfchaar van Zuidholland ;
en voor de twedemaal , met HUGO VAN ARKEL , Burgemeester
ea Bailjuw van Schoonhovenv -----• M. BALEN , Ut fupra,
bi. 948.
BERK (POMPEJUS), jongile noon van IVIArrysts 1EIt
en ALIDA DR ROOVERE , is opvolgelijk Agt, Schepen, Veertig en Burgemeester der ftad Dordrecht geweest; voorts Dijkgraav van Mijns-Heren Land van Moerkerken , Goudfclialkoird enz.,
Hoogheemraad van de Alblasferwaard, Gecommitteerde in do
Admil aliteit te Rotterdam, en meermalen ter vergaderinge van
de Staten van Holland. In , de verfchillen tusfen, de Regering
der flad Dordrecht en Prins WILLEM DE III, hieldt POMPEJUS
de zijde van den Stadhouder. Dit verfchil bath zijne. oirfprong*
over het maken van ene nominatie van Agten ; om bier van
enig begrip te geven, achten wij niet ondienftig onze lezers
to berigten : dat voor de revolutie van het jaar 1795 , de
Vroedfchap of Oudraad te Dordrecht uit 40 perfonen beflond,
bij welken nog agt wierden gevoegd, die door den Stadhouder,
oft een driedubbel getal , welke door de Gildens plegen be.,
noemd te worden, verkoren werden, of om op zig zelven,
of liever nevens de 40 Raden , de Gemeente te verbeelden;
voornagen te doen ter verbetering der ftad, en te ilemmen in
de verkiezing van Burgemeesteren. Zij droegen den naam var.?
Goode guiders van .Agten, en bragten (amen twaalf fternmen
uit,

N. ( Po PIVJ US)
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nit, dat zi in oude tijden t'at t-„vaalf p2:rionen, p agten te
belaln. De Gilden die 32 in ge:al waie , i, hadden tip r`;'(...b.
ber des jaars 1684; de gewoonlijke nom:natie van 24 pelf°.
oor '1 Gefegt den P, info toegezonOen was 9
Bi en of:Jan;
nit
tigten
te vekiexen; dan zijne Hocgheid, door
Fill?
en
SAMW,
..i.;
FOMPEJUS BERT:
;: 011d-PL).1gerneLiei s
gurchrifte,
verwittigl
zijnc'e
van de crgeregeldhedeii; die
lj
unnes oil . deels,; in 't darn der noninatie begaan was, da. g. 1, de
Prins als Stadhouder het i-egt te hebben, Om tot onderzoek
ene kominisfie nit her. Hof val Holland naar Dordrecht te &tenden dan de Regering van de ilad het 1;701 houdende, rnoesten
zij tot tweeniaien toe onverriL.,,:ter take naar 's Ilage te gig keIon. Loch Prins WILLEM zo gemakkelijk zijne heerszugtige
inzigten niet iatende varen, w r ist ha ingenomcm advij's
waar van de mc=;este leden van zijne hand vlogen , 1-)ct
dat nicttegenflaande cie zaak voor
zbdallig te belegpen
Staten was gebidgt , 'er ten derdenmalen else Corainisfic; van
er'.e itdaRleren en 's Hofs Giiffier naar Dordrecht werdt g6zonden en tegens de wille en het gelibeH„Len der Regering
Ian, bet vobigenonien Onderzoek deden , en het zodanig
leiden ; dat de Stadhouder volkomen zijnen zin kleeg. Incifen
then het beloop der voorafgegane zaken , weke door 's lands
6echiedfchrijveis van die CO ieeld worden, TrK:t aandagt gadeflaat, zal men zonder vermetel te zijn, natumlijic
toeten befluiten, dat de voorgewende ongoregeb311zden, e12
bet doer) der non-dna:le tot de verkiezing der C-:oede Luiden vaa
Agteo te DordrecL, enkel een opgeworpen balltstjc was , 0111
het bepdaidz, ontwerp van WILLEM DEN Ill, ten Code zig
van fommige Itegenten, pie eed en pligt betragrenc!e; niot
zijne maatregelen wilden tleden, uit den weg to ruiin
Inen; want kort geleden,- hadt hid op ene
wijze
negen laden d'e hem nie: aangenaam waren, lilt do Vro6dfchap te Utrecht ontzet; en aiiIangeiing(,:n van heal
voor
in de pints. dangeffeld; en zo als hij te Dordrecht ge:iandeld.
bath, deedt
gelijktijdig ock te Leiit/e7,,
de vier perfogn tot Scheivnen,
cL.,;
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imigen verhalen, dat de Raadpenflonaris FAGEL , geen genoe-,
gen fchepte in 't gene zijne Hoogheid te Dordrecht onderno.
men hadt, en dat de Prins bier toe voornamelijk aangczet geweest was , door den Here VAN HALEWYN , die op eigen bevordering bedagt, Burgemeester ARENT Mugs VAN HOLY, op
wien zijne Hoogheid misnoegd was, oin dat hij in gemoede,
iterk voor 't Befland geijverd hadt, zogt te doer ontzettera
van de Regeringe; en die voor zig zelven op 't Raadpenfiona.
xisfchap zou gevlarnd hebben; ook voegt men hier bij, dat
MUYS that gemaakt hadt, dat hij door WILLEM vastgehouden,
en naar Loeveflein gevoerd geworden zou zijn, en dat hij zig
des getroost zou hebben, indien 't gebeurd ware ; doch of
men dit niet Borst wagen, is onzeker; .doch vast gaat het eg- ,
ter, dat 1\1 IJYS , ter voldoening van wraak , het volgende jam
tit de Regering wierdt gezet.
Wij keren na dezen ultflap to rug, tot POMPEJUS BERK , cm
te berigten, dat hij is getrouwd geweest met zijne, nigte, MARGARETA DE ROOVERE , dogter van PIETER DE ROOVERE , Here
van Hardinxvelt, Bailjuw van Zuidholland , en van SOPHIA DE
BEVEREN , bij wien hij tien kinderen heeft verwekt. Negociat. du Comte ,D' Av Aux , Tom. IV. p. 115. I I 7. 121. 123.
248.. 307. Tom. V. p. 232. WAGEN. , Vad. BY. XV. D. bl.
a5g--279. M. BA.LEN, Refchqving van Dordrecht, bl. 950.
BERK (NIKLAAS VAN), lid, der Regering van de itad Ut's Hage met
Spaanfe
Gezanten,
over
het finite?)
en
de
vier
andere
SPINOLA
van ene vrede of beftand te handelen; in 1 611i werdt hij nit
bet lid der Gekorenen ontflagen , en zedert buiten bewind gehouden, tot in 1618, wanneer Prins MAURITS' hem na 't afdanken der Waardgelders de Utrechtfe Regering veranderende,
twin in RUzenberg tot Burgemeester aanftelde. In 't jaar 1619
wierdt VAN BERK onder de befchuldigers geteld, die tegens OL.
PENBARNEVELT en UITENBOGAARD getuigden; dan deze laatfle
beeft hem op., de voldoenendtle wijze wederlegd, en middag*ar getoond, dat BARK zig zelven hceft tegngefproken. In
de

recht , was in 16o8 een der Gemagtigden, om in
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tê Historie der Regtspleging van OLDENBARNEVEtt leest
men, dat deze BERK ellendig is overieden , en dat zn affterten, kort voor de uitdaging van UITENBOGAARD, voor Christus regterfloel , dus jammerlijk zou gevolg ,1 zijn. Lerw
Tan LTITENBOGAARD, bl. 253. BRANDT , Hiliorie der Regtsp:Pging &c. bl. 322. WA.GEN., Vac4 Hifi. IX. D.
321. I'
D. bl. 234. 349. 352.
BERKEL of BtRCKEL (ENGELBERT FRANCOIS tr\f`,,
broeder van PIETER JOHAN VAN 13EacKEL, Raad en Burgemeester van Rotterdam, en eerfte Gezant van de Bataaffe republilk bij
de verenigde Staten van Noord-Anerika , is geboren to -441-eldam
den 8 oftober 1726 , nit cen aanzienlijk Hollands geilagt. Hij halt
tot vader ENdELBERT VAN BERCKEL, die geweest is BUrgelliCCSter en Hoofdofficier van ifinflels grote koopftad, en Bewindhebber der Oostindliche kompagnie aldaar; zijne moeder ene
lfitammeling van de aloude fainilie der HOGENDORPEN , droeg
de voornamen van THEODORA PETRONELLA. V Jizi BERCKEL
oeffende zig in de grondbeginzelen der letterkunde en talen
aan de latijnie fcbolen van zijn vaderlLad, en _malice dam in
fpoedig zodanige vorderingen, dat hij nog zeer jong naar hat
Hogefchool van Utrecht trok, om zig aldaar verder in het beoeffenen der fraaije letteren en wetenfchappen te bekwamen.
Ook ftudeerde hi.] met zo veel ijver en noeste vlijt in de
regtsgeleerdheid; dat hij met een uitftekenden roem, op (=,en
15 augustus 1748 tot Doktor in beide de regten wierdt gepromoveerd. Hier op verkoos hij 's Hage tot zijn woonplaats,
ten einde aldaar voor de Hoven van Juflitie de praktijk uit te
oeffenen. Het duurde, ook niet lang, of VAN BERCKEL maakte
als Advokaat veel opgang, beijverende zig ongemeen om zijr_e
Clienten wel te dienen , en daar bij ene proefhoudende eerlijkheid in agt nernende. De lnipperuren, die hem van zijne
praktijk overfchoten, befteedde hij met de uiterfte nauwgezetheld om zig verder niet alleen in de regtsgeleerdheid, maar
ook in de flaatkunde te bekwamen, in welke beide vakken ,
men getuigd vindt, _ dat hij zeer ervaren W4S en uitgemuntY5
heeft.
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heeft. Ook wierdt zijn naani bier door bcrcem zo dat
itegeerders van Ani7 Warn ham in augustus . 61; tot haien
rdnfion4ris aa: ftelden; in weaken rivaarWttigen post; die' nice
zOntier onaangenaamheden 'en htrdernisfen voor hem is ge;
weest, doh daar hij zig altoos met mannenmcw.,1 heeft doorgeivorfteld , hij is verbleven tot in 't laatst van.feptember 1787,
als wanneer hij kort na de voorgevallene reVcAutie, daar voor
fleet bedanitt.
Een ieder die geen vreemdeling in is lands gerchledenisfen
Is; weet; dat wanneer in 1778 de Noord-Amerikaanfe Stated
door Prankrijk voor een Onaihangelijk demenebest waren ver4
klaard, en een verdrag met het telve hadden gefloten, dezenieuwe Repubrileiren ook zogten, onze Gewesten, door eel'
verbond van vriendlchap en koophandel aan zig te verplig.
werdt tot dien einde als hun Gezant
ten;
wauts gezonden, om daaromtrent voorflagen te doen; welke
daar van opening deedt aan den 21,4-eldamfen koOpnian JAN
DE NE.I1F6tLE, weDe hier van kennis gaf aan Burgemeesteren
van die ftad. Dezen btgrepe -; aan de ene zijde dat het oninooglijk was; dewiji Noord-Anerikanen , door Engeland
nietcegenAaande de toenmalige ondei handelingen tot ene verzodning voor geen onafhangelijk yolk erkenci waren, enig
*(Toorffel ter vergaclering van de Staten van Holland; tot het
aanvangen van eigenlijke onderhandelingen over di t ituk te
doen doch zij hidden zig van de andere zpe ; niet min 0vertuigd ; dat het nit overWeging det dagelijks toenemende*
naijver; ten aanzen van den hand& en zeevaart dezer land;
den , hun onvermijdelijke pligt was, van de' openingen door
den Atnerikaanfen Kommisiaris gegeven; zOcianig een. gebruik
te waken, als de gefteldheid van zaken gehengde en in hun
vermogen ftondt. Overeerikomftig hier mode ; gelastten Bur-;
gemeesters hunnen soudften Penfionaris, onzen VAN BERCEEL,
om aan LEE te verklareh dat bijal Hen de: aangevangene"
,, onderhandelingen tusfen Engeiand en Aro Ord-Amerika; geen
„ uitfluitende bedingen ten hadele' van de' Republijk
hebben , Burgemeesters als dan van bunne zijde-,. zo dra deon.
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0 onafhangetijkheid van Nord-ilmerika, door Engeland etkend
;,, zou zijn, alles 4,c)114en aanwenden, wat in bun ventogeti
„ was , om bet Ommercie-traelaat, zo als het zelve dan brit„ worpen en ,goedgekeurd zoude zijn, bide verdere Bondge1, noten tot-vastheid te helpen brerigen.” tOok was door VA74
13ERCICEL met kennis van Burgemeesteren, , JAN DE NEUFVILLE
te werk gefteld ., om de handelingen met WILLIAM LEE vooit
te zdtten, en met nzelven een ontwerp Van een coMmerciletraelaat -famen te ellen, het welk zo dra de erkentenis Van
de onafhangelijkheid der Amerikaanfe Staten door Engeland, daar
zou mogen zijn, tot een voorwerp van overweging der Staten'
van Rolland , door de kegering van Ainfteldanz zou kunnen
svorden voorgefteld. Dan ene zeer onvoorziene gebeurtenisi
deed dit geheim ten tweden jare aan den dag komen. HENRY
LAURENS namelijk, gewezene Voorzitter van het Anerikaanre
Congres, uit Amerika helvvaards overflekende, wierdt door een
,Engels fregat genomen, en fchoon hij een . doos met papiereri
over boord hadt geworpen, wierdt dezelve door de Engeireg
opgevist, doordien bij mangel van geen genoegzaam load daar
aan gehangen te hebben, de doos te Mgc was am te kunnen
zinken, en het was in deze doos dat men onder meer andere'
papieren, oak de onderhandelingen van JAN DE NEUFVILLE
met, WILLIAM LEE vondt.
Bijster veel gerugt maakte deze zaak in Engeland, en het
rnangelde aan de zijde van deszelvs Staatsbeitier,, aan geen
zware klagten en bittere verwijten tegens de Vennig* Gewesten en derzelver Beflutirders ; men wilde d2ar aan de gedaante
der misdaad van gekwetile Majefteit des Konings van Engeland geven, en als ene fameLfpanning met de wederipannelingen der Britfe krone doen, voorkomen. Hadt Amfleldam van
den aanvang der onlusten af aan, zig minst naar de inzigten
van Engeland Nvillen fchikken, de Regeerders dier clad kon
men nu brandmerken als aan ene hoofdmiEdaad fchuldig, en
de ftrafoefFening eniger leden, onder bedreiging van enen oorlog vorderen. VAN BERCKEL hoewel hij klaarblijkelijk, flegts
als Minister de bevelen zijner principal= hadt volvocrd,
r ii:itit
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wierdt egter perioneel het voorwerp; tegen 't weak de Vera;
gramde Stadhouder en het Engeife Mirrifterie, hunnen Vutleri
zwaider YoRKt de Eng:elle Gent ; leverda
op den to noVernber t 780, een vertoo'g in ter Vergadering
van Hun Hoog Mogenden; Waar in ene opftapeling van al
wat nijd en tomeloze kwaadaartigheid kan verZinnen; wag
te vinden. Ook wierclt onder andereif, van wegert den Eft-;
gelfen Koning Diet minder gaist : dan dat de Penfionarig
,, VAN BERCKEL fl deszelvs medepligtigen; bpenbaar zoudert
5, geftraft worden, als verftborders van de algemene rust en
„ fcheurers van het regt der volken." Men vondt 'er zelvt
flier te lande , zo fel op den P:thfionaris en die verder.
band in deze zaak gehad hadden , gebetOn, dat zij beweerden
„ niets beters te kunrien witdenken , dan die *nen,- welkd
,, deel hadden in het berarnen van dit ftrafwaardig ontwerp,
„ naár Engeland over te zenden, op dd ,. de Koning naar wet,.
5, gevallen, met die fchuldigen mot handelen." Die inboezemingen, zfilke , en foortgelijke verregaande gezegdens , wa-:
fen voorlopers van 't gene YoRkE vender fn de gemeL4 e meiriorie aan Hun Hoog MOgenden inbragt ; want naar gdwoOdte 's Konings vriendfchap jegens deze Gewesten, tot walgen'S
toe opgevijzeld, en den natuurlijken vijand van Leiden ,
hij Frankrijk noemde, op 't hatelijkst afgefthilderd hebbende,
iTaart hij op dezen lieftigen en dreigenden toon , diis voort:
„ Heeds een gefuiMen tijd geleden, hack nine Majefleit oti„ telbate aanduidingen gehadt, van de waarlijke oogunerken
per tomeloze Ca&ale. Maar de papieren Van den Neer
„ LAURENS , zogenaamd Voorzitter van het voorgewend Con=
gres, hebben de ontdekking gedaan van een contdot , waar
,, van geen voorbeeld te vinden is in de jaarboeken van de
5, Republijk. Het blijkt wit deze ISapieren , dat de Herod
„ van Amfladam reeds in de maand augustus des jaars
ene heimlijke yerilandliouding hebben aangevangen Met de
Atnerikaanfe Weerfpann'elinged, dat 'er lastbiieven en volmag„ ten door bun zijn afgegeven, betrekkelijk tot het fluiten
een verbond van onverbrekel,iike vrieLdfthap hiet die

„
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• Weerfpannigen , fchoon onderdanen van een Souvereln,
met wien de Republijk, door de dierbaarfte verbintenisfen.
op nauwst vei bonden -is. flat aanleggers van dip coinplot 't nict locheaen, .maar integendeel erkennen , en het
tchoon vrtigtetoos tragten te regtvaardigen. Het is in doze
„ omftandigheid. , ,dat zijne Majefteit, zig verlatande op do.
p billijkheidl van hun Hoog Mogenden, ene Nitdrukkelijk.e at:.
keuring vordert yan eery gedrag zo ontegelmatig , ea niet
minder firijaig met hunne geheilligate verbintenisfen dan
„ met cie grondwetten van de Republik-. Op gelijke wijze eist
zijne IVIajefteit ene fpoedige voldoening, gavenredig,d aaa
„ de belediging, mitsgaders dat de Penfionaris VAN BERCKEL
:„ diens Meclepligtigen, openbaar warden geftraft, als veriloorders
,, Tan de algemene rus$ en felienders ran het l'egt der irolken. Zijnp
„ Majefleit houdt zig verzekercl, dat 't antwoord van bun Hoog
,„ Mogenden fpoedig, en, in alle opzigten , voldoende zal
;, zijn. M,aar, zo bet tegendeci mort gebeuren, zo hun Hong
Mogenden weigerden te voldopn aan een zo regtmatig, ver.
„ zoek, f zelve met ftilzwijgen tragten te leur te fiellen,
•„ Been als een weigering zal aangezien worden. In dat ge.
„ val, kan de Koning niet anders doen dan de Republik aan.
,„ zien als goedkeurencle de aa4flagen, die zij weigert af
,, keuren, en te ftrafren. Door ,dusdanig eon gedrag zal de
„ Koning zig gedrongen vinden tot het nemen van die maat.„ regelen,,,.welke de handhaving van zijne waardigheid, en
„ der wezenlijke belangen zijn's yolks, van hem vorcleren."
Met zulk ,een boon en aantijginge bezwkard, fleet VAN
BERcxgra den volgenden winter, zijner onfchuld zig ten vollen
bewust, oircleelde hij het geleden ongelijk niet lan‘er te moeten verkroppeP. Op den , 4 meij 1781, vervoegde hij zig met
een utvoerig vertoog, de kenmerken van zijne kunde en braaf.
,beid di:agenda, bij de Staten van Holland, verzoekende om vrij
gefproken te worden van dien 'aster: Wel hadt hij, die
I„ reeds omtrent negentien jaren, als Penfionaris van Amfiel,; darn,, de vergadering van Hun Ed. Groot Mogenden hijgeleden der Hoge Regeringe
• woond hacit, opgemerkt, dat
„ cien
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,, den buitenfporigen lap des Engeifen Ridders, met iti1zwi.
geri en veragting, hakiden bcantwoord; en was hij ook
„ negen geweest die zaak op de zelvde r wijze .te behandelen;
„ inaar zig van alle perfonen, Yo/pcs vertoag.voorkomen„ de, alleen met name genoend en berchreven vindende ale
„ boon alle fchuldig , en het hoofd van een complot, be„ greep hij, na ripen rade, zo verregaatd ene luvetzing
,, van zijne eer Diet te kunneri gedogen, en verpligt te zijn,
zig voor 't gemeen en 'de nakomelingfchap, bij Welke hij be„ ledigd was geworden, 'van zodanig een Taster , hoe eer hoe
beter , te moeten zuiveren ; ene handhaving van zijnea
naam te noodzaqklijker gewordenr , dewiji men na de ultga,
ve - van dat fthendend vertoog, Diet hadt nagelaten, allerlei
,, nadelige gerugten , ten' zijnen opzigte uit te ftroijen, en
,, zelvs in 'de nieuwspapieren te verfpreiden. Reeds voor
,, Iang zou hij zig ten dien einde bij Hunne Ed. Groat Mog,
„ vervoegd'hebbben, clan hij hadt deft uitflag -hunner raad„ plcgingen wilien :afwagten, in welken tusfentijd YORKE Op
nietiw `dellrafoeffening; finder •zeer Iterke en 'gants onge„ hoorde bedreigingen vaiderde.”- Voorts betuigd den Pen„ - dat hij na ene bedaarde overweging, het tot be„ reiking van zijn oogmerk bet best hadt geoirdeeld, zig bij
„ punne Ed, Groot Mog. te vervoegen; om aan de ene. zij
„ op de overtuigendfte wijze te doen zien, dat ,hij zig geen.
„ tins= aan het ftrengfte onderzoek van zijne daden en gedragi,
„ poogde te onttrekken , indien tegen alle verwagting, door
,, deze of gene `befcheidert, van Wegens den Engelfen Staats„ raad ingeleverd, Hun Ed. Groot Mog. in 't b.egrip mogten
,, gevallen wezen, -daVer zelvs Inaar enige fchijn was voor
„ de gegrondheid der befthuldiging door den 'Rld scler YORKE
tegen hem aigegeven, .of aan de andere zijde, bij ontftente„ tenisfe van dusdanige bez1Varende befcheiden, van Hun Ed.
„ Groot Mog., zodanig ene verklaring van zijne onfchuld
verwerven, als hem tegen alle , vermoedens icon dekken, 'Fe
meer hadt hij tot het doin , ivan clepn flap, befloten, dewill
dat de bekende billijkbeid van Hu”
„ hij zig. verzekerd
h Ed,
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nodige ordres
?„ Ed. Groot Mog. geenzins kon toelaten ,
niet te ffellen, om een Min ster van een der aanzenlijkfte
• ftede!) va Hokland behooi lijk te regt te doen ftellen om,
,, ten vow beelde van ai s.dele:), gelb aft te wcrden , indien hij
r O e n gepleegd of vermoedens gewekt halt, van zig 'zo verd
ten gegaan te liebbe:1 ais hem wierdt ten Taste ge„ re te
ie.;d; of ,wel , in tegendeel , ,:at Hunne Ed. Gr. Mog. anZouden makers, hem ere ver taring
1 , derzins Been zwai
, we e hij , in den bij‘ondei en z' a„ Tan orfi lad te
„ menloop van omilard'he.fen, wa-r in doze zaak. zig be„ vondt met des '!e freer iegt fcheen te mogen vordeien , Om
dat zijne berchuldig .is b,,iten het beieik van de ordinaris
landen
hij in de cninoogli3kheid
„
„ was, °in , door dat middel , e: e hehoollijke voldcening,
veiwerven.'' Het was data
• wegens die bele.ligirg te
ten
flott.
verzogt
:
dat in 't e2.ifte
op de e gronden dat h,j
geval, de befcheide.) re') fpcedigflen mogten overgezonden
„ worden aan den Hoof:Joinder der Clad .4mfleldon, om
,, refit van de Hoge Overheid desaargaande tegen hem te kun„ yen waarremen, en aan hem aldus de gelegenheid te ver!
„ fchaffen , ojn zip gefchonde eer, voor 't oog der gantfe we„ veld, door miidel van de ordinaris Juftitie te kunnen yen:.
• dedigen ; of in het tegengeftelde geval, wanneer Hun Ed,
3, Gr. Ma”. geene bercheiden ten zijnen nadele ter hand ge„ field waien, nod) er hand gefleld hadden kunnen wcrden,
,, hem daar van verklaring te yeller en ; ten einde daar merle
• al.e lasteiende gefpiek en, en invlegtingen in de nieuws„ pa eren , k'ragtdadig te kunnen tegengaan.”,
Het !iep aan tot in het laatst des jaafs 1782 eer aan deze
verdrietige zaak een eind a werdt gemaakt. Anzfleldansfe Kooplieden tiokKen z'g dezelve, ten langen laatile aan. In april
des genoeinZien jaars, ene zamenkoinst belegd hebbende, namen zij in dezelve in overweging, om aan de Regering hunner
clad veizoekfchrift aan te b e den , dat de Heer VAN BERCNEL, in wien de !?ears van Hoi3ands grootfte koopftad zulk een
gewond , vertiouwen &Me,' in de enderhandelingen met
den
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den Here ADAMS Vlogt gebruikt warden als mede, dat hij
ten dien einde , voorhepn, de Staatsvergaderingen van
Holland zou bijwonen ; en dat, indien 'er zig onverhoopt zwa,
Tigheden bier tegen mogten opdoen, de Regering der itad cid
volkomene regtvaardiging van den Penfionaris wilde bewerken. Pit oogmerk, zp vol blijks van hartlijke genegenbeii
trier Koopliecien voor dien brawn Staatsman, welken zij, 20
gaarne in dp waarneming van zijn post herfteld zagen , bleef
onuitgevoerd; doordipn men begreep, ene zaak van dien aart
aan het wijs belluur der Regeringe te moeten overlaten, en
dat het herflel van den Penfiona.ris, zonder de allerminfte.tusfpnkomst der Burgerije, veel luisterrijker ,zou wezen, Intusfen verwekte bet lang verwiji dat VAN BERCKEL, in de voile
bekleding van zijn Penfronarisfchap tradt, met in ',s . Hage ter
dagvaart te verfchijnen, niet weinig gemors; men dagt, dat
Amfieldain hier aarzelende, in den eerst betoonden ijver verCapte ; ja de drift floeg over om te zeggen ; ,, wordt vA/T
,, 11E4cREL t'huis gehouden, dan moet hij fchuldig zijn, en is
hij fchuldig, hoe veel te meer dan die gegeer4r , op wier
„ uitdruklielijken last hij alles verrigtte?" loch dit morrenki
pisnoegen zwepg, en de wens der Kooplieden wierdt ver,
vuld , toen de Reg-cling van Am/le/dam in november 1782 befloot, dien penfionaris de Statenvergaderipg wederom als bunnen Gelastigden te doen bijwonen.
Zedert dien tijd heeft VAN BE,RCKEL Heeds getrouw Ran
zijee loffelijkg Staatsbeginzelen, geen gering aandeel gehadt
jtn de : pcgingen die van tijd tot tijd wierqen te werk gefteld,
om het Stadhouderlijk gezag binnen de ve'reiste paler te rug
e brengen, en andere wederregvlijkheden, die hij voor Staat
en vaderland fchadelijk oirdeeldp, to beteugelen; het was dus
ook geen wonder, dat men in T 787 , na de revolutie door het
inroepen der Pruisfifche heierbenden te wege gehragt , zijnen
paam.gemeld vindt op de lijst der Staatsmannen , wake 'onder
den naain van fatisfaaie aan den onbegrensden flaatsiugt en.
wrede wraaklust van de Princes, huisvrouwe van den gewe.
2t n Stadbouder mown weplen opgeofFerd. Net dit
hart
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•ieeft hij nog tijdig vrijwillIg afftand van zijn post als Penflo-,
naris gedaan. Men vindt 'er , die van oirdeel waren , dat
ambtsontzetting niet het enig kwaad zoude zijn , welke men
voor hadt hem te doen ondergaan , maar dat zelvs zijne per.
foonlijke veiligheid met enig gevaar gedreigd wierdt. Zeker
is het immers , dat VAN BERCKEL vele aanmaningen, doch
alien naamloos ontving, dat hij wel zou doen , orn de Itad
en het land te ruiinen. Met dit al befloot hij te blriven , en
hadt zedert moeds genoeg, om zijn gehouden gedrag, in flads,
en itaatszaken, openlijk te verdedigen , in een ge rthrift tot
tijtel voerende : ali§fibe ban J. E. F. VAN BERCKEL out)
gienfionarv,S Der Ilab Illnifierbatn I aan ben *ere N.
banDenbe antiuoop op cenig gebpagbe elutibarien
ben ittottb ber Dlemorien ban ben Parc Vr. JOACHIM
T
RENDORP. Vaaricin I 793. ill 8tio. Deze Anfieldatnie Bur. gemeester, met gants andere beginzels bezield dan onze Pen.
fionaris, badt hero in zijne bekende lifemorien , op ene on,
beta wijze zeer hevig aangetast, en onugrond van verfcherdone wandaden befchuldigd. 1VIannelijk en op ene allezint5
overtuigende wijze wederlegd hij in deze Misfive ale de hen/
aangetijgde bezwaren, en deze kleine brochure, kunnen wij
met ruimte ter lezing aanprijzen.
VAN BERCKEL is twemalen getrouwd geweest; zijne eerfte,
vrouwe was GERTRUDA ROSKAM weduwe MUYSER, deze
huvrcle hij den Is meij 175g, en zij overleed in junij 1782;
in meij 1783 trad hij ten twedemale voor het echtaltaar, met
JAKOBA ELIZABETH VERBEEK weduwe WEVERINGH. Bij gee
ne van deze beide vrouwe;) , heefc hij enig nakroost vers.
wekt ; en , hij overleed aan ene waterzugt, die verzeld ging
als gewoonlijk met een venial van kragten, den 30 'maart
a796, in den ouderdorn van 6g jaren en ruim 5 maanden.
VAN BERCKEL was gezet van postuur, en van een iniddel.
rnatige langte, zijn wezen was vriendeiijk en tekende gul.
heid ; ook was hij een warm vriend, en van een vroli3ke,
gezellige verkering. Ene burgerlijke vrijheid op gronden van
orde gevestigd, bqverde bij harteliik, en ene voiltsregering
IL I) E L.
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t-, ;91 cre,pre'rtntat ;..e, was bet dee' dat doze brake vadtrianciL1
Qngemeen liverig was hij oak ter onderfteunin4
van al he #:, gem den koophandel en zeevaart tot bcf,,:tinfligi,m,,
In een wooed, VAN BERCKEL was ecn ectlrk e!'!
Staatsnian, die den post waar in 1 ,:ij golleld was, alto 'y
heeft beklee..1, bet .11e:1
trol:s voor one chere.11. do vuige kwaadaartighcid waar me.
p p rid-7,vet
mannelijke dapperbeil
de hij 4:oniwiiin is aange y :Illen,
ie ft to kca r g:.-g22.11 en overwonnen.
Nieuwe 1Vi.)d,.)r,
Vad, ilijI, XXVI. D. ht. 422.
17 o. hi. 212. 41").2, t rerZatneing van Staatsfi. 14/ Qin.,
XOT, II., D. 1)1.. 6.
EF,RKENBODE, is de naam van een aloud aciolijk.
to Haarlem to huffs horende, waar van JAN
-LARLEu de earfle was ; doch deze zo wel als zijce nakome11, A,
lingen hebben den naam van HAARLEm verlaten, om, die van,
BErKENRoDE aan te nemen , naar het land of ituk lands , hua
gc5-±onken, voigens inhoud des Leenbriefs van Giaav FLop rC3 ha het jaar 1284 vericend, en to vinden in het Charter.
tz'; rat AITERIs. Wie do fligter van het liuis of kasteel daar
op !laaml.e., gcwcest zij , kan met geene zekerlieid bepaald
e. r ordon maar wel
'or voor de Reforniatie in die 11e2:banal
aan
Agatha gewijdt, die doot
Pastoor bediend wierdt. In 1573, wricrdt hot gantie gcbouw ten enemalen door de Spanjaarden vcrnield; doch
veel grootfer en heerlijiier weder opgebotrivd, pron1.2:Kie :net en ,:n Icaliaanfen gevei; dan dit onderging de noocl.
.r.711):) van 's nagEs tusfchen den 4 en 5 lneij 1747 ten
c.calalpil :lour de lilammcn verteerd en in con puinhoop
wordc:n. De is leCr LESTEVENON varier van den
hezitter, deedt hetzeive uinnen korten tijd,
? y ?gtig-cn- dan het voorg:13.11dc hcrbouwen. Dan keren wii
JIN"
EM te rug, deze overfeed in 1305,
Ai=171.1 VAN BERKENRODT. wiens verdere geflagt-lijst
VAN LEL'jVEN Lan nazien, hij Wien
;3;-2
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ook aangetekend flaat, dat in 't jaar '559 HENDAnc VAX BER.
*ENRODE met die Heerlijkheid verlijd werdt, als mede dat hij
ter vrouwe hadt MARIA VAN PERSYN. Onder sneer andere
beroemde Mannen van dit geflagt, Wier namen in de vaderlandfe gerchiedenisfen genoeind worden, count nit GERRIT,
its zijnde het deze, die in 1572, met HANS KOLTERA1AN en
PIETER KIES, oirzaak was, dat Haarlem aan de zijne der Staten °verging, en ALVA tot vijand verklaarde. GOEDELA VAN
BERKENRODE - ene der dogters van HENDRIK en MARIA PERSYN,
fluwde in 1618, met hared neef FLORIS VAN ALKEMADE, aan
wien zij, onder andere goederen , ook BERKENRODE ten huwelijk brigt. Hun zoos HENDRIK VAN ALKEMADE, verkogt in
1649 deze Heerlijkheid, aan BENJAMIN POULLA , Ridder Baronet en Schepen der ftad Arill-eldanz; Welke in 1691 door de
Staten van Holland daar mede verlijd zijnde, dezelve bij zijn
dood in 1711 overliet aan zijne vrouwe ELIZABETH THIELENS,
die na dat de leenverhef$1g gefehied was, in 1712, in een
twede huwelijk trad, met JAN TRIP , Burgemeester en Raad
der find ifinfl-eldam, aan wien zij bij haar overlijden, zonder
inderen na te laten, in 1725, hare goederen en den tijtel
van Heer van Perkenrode , gedurende deszelvs 'even ten erve
naliet, en na zijn overlijden, aan MATTHEUS LESTEVENON,
haren agterneef, die in 1746 Schepen van Angeidanz, daar
na Houtvester van Brederode, en in 175o Ambasfadeur, van
deze Republijk aan 't Hof van Frankrijk werdt ; zijnde on.
fangs overleden , en de Heerlijkheid Berkenrode op zijncn
won overgegaan. - S. AMPZTNG, Befcln'. van Haarlens, hi.
7. 16. 27. WAG., dad. HO. VI, D. bl. 367. 412. XX. D.
lal. 376.
BERKHEIDEN (GERRIT), Konstichilder, is geboren te
Haarlem, in het jaar 1629. Zijne lotgevallen zijn zodanig
verbonden met die van zijnen broeder JOB, dat wij 'er hier
niets adders van zullen zeggen, dan dat hij zig bijzonderlijk
bepaalde tot het fchilderen van aangename gezigten, van hui.
zen, grote gebonwen, kerken, als ook dettrgezigten van de
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flere en Keizersgragt, weder2ilds met bomen bepiant, eh
met allerhande kleine beeldjes opgefiert , welk hij alles naar
't !even aftekende , en daar na konflig en ukvoerig op taferelen bra!-,,t. GERRIT kwa.m ongelukkig aan zijn einde, wane
den oucielLdom van 70 jai en hereikt hebbende, liep hij in dent
avondifond van 't gezeifthap komende, in de Brouwersgragt,
en verdronk op den Io augustUs 1698. A. HouBR,
Schouwb. III. D. bl. 197.
BERKHEIDEN (JOB), Konstfchilder mede van Haarlem.
geboortig , was de oudfle broeder .van GERRIT , en werdt,
Apen opgefchoten jonge zijncle, door zijnen vader op 't bockbinden ' befield , doch hi kreeg daar ras tegenzin in , en
wilde een Schilder worden; de ouders waren hem bier in te.
iUe , en zogten een braaf meester voor hem op, bij wien
hij de grondbeginzeen van die edele konst leerde. Jon beijv' erde zig met zo vcel lust en vlijt, dat hij binnen korte
jaren al een fraaij ftukje koste fchilderen; welk zn breeder
3ERRIT zodanig bekoorde, dat hij insgelijks de handen aan
die konstploeg begost te flaan, en de ene -om 't zeerst tegens
den ancieren ijverde, doch elk in cen bijzonder yak, daar
meest toe overhelde.
ijn geneigtheid
Jon op eigen wieken denkende te kunnen drijven
zijn meester , zette zig aan den rlii.jnkant 'leder, en maakte
zig bij de dorpelingen tusien Leijden en Utrecht bekend, daar
bij' vele van voor een geringe prijs uitfchilderde, zig daar
floor naar 't leven oeTende , en van 't model nog geld toe
ed9r1g. Hien mede gedaan werk krijgende, begaf hij zig
Weder tot het fchilderen van moderne beeldjes, gezelfchappen,
boer tj es en ,dergelijken, tot dat de lust hem bekroop am te
gaan reizen ; hij floeg zijn broeder GERRIT zulks voor, die
aanftonds gereed was , en zij befloten een togt naar Duitsch!and te doen. Te Keulen orthieden zij zig enigen tijd, cm
iige kleine medegenomen ftukjes voor geld te verwisfelen,
welk bun gelukte; bier door gettaakten 'zij onder anderea
in liermis met en geestelijk fusie , die kort geleden barer/
brae-
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broader die Priester Was door de do3d La It Verloren; z1 ivas
bier innerlijk bedroeft over ; en floeg aan en2e Schilderg
voor, of zij niet in that zo , ;deri zi]n haar da,ar een afbeeldzel
van te vervairdigen op de befchrijVing die zij 'er vn ztludd
Oven ; vrecrrid Monk huh dit voorftel in de oren; Jo g keek
op GERRIT , en deze weder op joa; eindelijk zeide (36
hatite, na zig enigen tijd bedagt te hebben, dat hij zalla
l: annam; zij togen aan 't werk -; en volvoerdeii bet tot genoe'gen van de Begijn, die zij mee afichilderden, en ruhti dof
haar betaald wierden. Van Keulen trokken zij naar
hog; alwaar toen ter tijd
Keurvorst van de 'Paz zijhe
hofhouding hie,dt Doordien die Vorst dagelijks met eeu
grote floes ter jagt ultreed i namen de beide bioeders die
legehheid waar ; om twee fchilderftuliken te Vervaardigen
waar op de bee,dtenis Van den Ke.irvorst, Commige vooTname
Hovelirgen, a1 niede den Opper-]agermcester, viiJ aartig en
gelT:ende afgebeeld waien ; dan geen harts genbeg bebbende
om die zel yen de fi Vorst aan te bieden , bedagtent--?,ij de von d
om die op maikan ern ‘ e bind , en in ene gallerij te 7:et=
ten , dien hi altos doorkwam wanneer hij ter jagt ging; zij bad
den 'er iernand bij geplaatst, die last hadt; QM wanneer 'er
gevraagd moot worden, wie heitelVe daar neergezet hadt, t6
antwoorden; dat het Ma iers waren, en hi zodanigen herberg
te huis lagen ; waar op 7.i been gingen ., De Vorst bier
voorbij komende, viel 'er ftraks z:jn o6g op, deed de rot
lostnaketi, 'en 'bel,-.eek de fcliiideritukken inet verwoncierthg'
té meer doo:dien eigen afbeeldzel er dita.ian
vei fcheidene ziiner fiovelingen in ontdekte, ilij Het firak8'
de Malers roepen, Fees. grote4iks bun konst, betaalde fijkelijk en befchonk hun daar te boven mnt ten' gbuen pen
ning; Straks werdt ook aan elk van hun eon paard gebragii,
om de jagt te verzellen; hoe Weinig lust zij 'er ook toe had,
den, dorSten zij het niet weicren; dan het bragt hen in de
rootfte angst; doordien zij het paardrijden ongewoon het als
cen middel befehouwden om den hall breken; _Of, de
raarden geholpen i'Ljnde5 zagen ZLJ telUi4
Vi/it
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wie 't eerst zandruiter zou worden ; zij kwamen 'et nOgthang
heolhuids af, doch droegen wel zorg om in 't toekomendo
Been deelgenoten weer van dit adelijk vermaak te zijn..
Na een geruimen tijd hun konst aan dit hof geoeffend te
hebben, kregen zij eindelijk een tegenzin in het hooffe leven ; en JOB zeide op zekeren morgen tot GERRIT : „ Broer
„ wat hebben wij 'er ook aan, altijd onder vreemde ogen te
„ zijn ? als wij in Holland waren bij ons oud gezelfchap,
„ hadden wij fomwijlen een vermakelijk praatje over de konst,
,, onder een finakelijk pijpje." GERRIT beried zig niet lang,
maar gaf ras zijne toeftemming; en zij fpoedden zig eerlang
naar hunne geboorteflad, daar zij met ene zuster huffs hiel.
den; en van waar zij , wanneer enigt fchilderflukjes in ge•
reedheid hadden, naar Anifteldam trokken om die te verko.
pen, en een vrolijken avond met de konstoeffenaars door te
brengen. Op een van deze partijen gebeurde het, dat iemand
van 't gezelfchap ftofte op zijne doorlugtige afkomst en de
beroemde bedrijven van zijne voorvaderen. JOB, dat een
koddige ziel was, gaf hem niet toe, maar verzon een gantfe
legende van dappere daden door zijne voorvaders verrigt, , en
rekende eindelijk uit, dat hij van koninglijken bloede afflamde, doch voegde hij 'er bij, het is van JAN BEUKELSZOON VAN
LEYDEN , die zig te Munfter lies kronen; hier op ontftond een
hartig gelag, en M. CONSART maakte dit tweeregelig versje;
fie Munger was eertijds een Koning. JAN VAN LEYDEN ,
Een voorzaat van 't geflagt der geestige BERKHEIDEN.
GERRtT was bezadigder en ook meer ingetogen van cart;
dikwils vermaande hij zijnen broeder, om zo los en ruw nie:t
been te praten; tefFe.ps betuigende, dat het hem verveelde,
wanneer zij te famén in gezelfchap waren , te moeten ho'
ren, dat hi.) alleen uit potzigheid, de menfen een partij leugens voor wairheid zogt op de moues te fpelden. Wanneer
bet dan gebeurde, dat hij met zijn broeder naar 't gezelfchap
ging, maakte hij alvorens beding met hem, zeggende: „ boor
„ ;OD , als gij al te grof liegt, zal ik kle hand op mijn borst
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leggen , let 'et' op, dit zat een teken 2ijn; dat het hoop
), genoeg is , hou .. dan op." Voor 't overige heeft inn eld2aam twee broeders gezien,
zo veel van thalkandei
ben.
Wilde
,
was
den
anden
den, dat de:
23
november 1693: - A. HOMMAKEN,
filed den
burg. III. D.
BETiKHOUT (ADRIAAN TEDING afkoinitig van
eel oud en aanzienlijk geflagt in Holland, is Raadsheer iii deli
Hove van Holland geweest; en wierdt door Bun Hoog Mots'
beneVell§ KRTSTOFFEL BIESMAN; Burgeimester van ei;
en ADOLF DE WAAL; Beer vtgz MOcrsbergen; in I6IS tr<tai
Leeiiwarden in "corrunisfi6 gezonden ; Om de ontflani gefchiliOn
over het kiezeri der Regering in die clad, tusfen de Burg. crij
en de Regering ontftaan , ware 't inooglijk te beflegten
te beviedigen. Het ging in die glad zo hevig tegels
dat töên de tijd der jaarlijkf?. verandering van de Re-.
gering daar was ; de Gemagtigden der 13urgCrij 'er tegen
iesteerlen; We vervolgens in hegtenis genothen, en flier. gtilaakt werden; voor dat zij de nieuw aangefteIde Magifirui
moor wettig erkend hadden; dat egter niet zoncie: groat rn6ften toeging. De Staten op den Landdag in febrdarij ver&- an
derd; nanien 'er kennis van, en magtigden den Stadhouder;
tie Gedeputeerde Staten en I ls et Hof, om den twist door ite:
iioeglijke wegCn , te ftillen. Men tract in Onderhandelink met

Wethouders, doch kon. 't niet eens worden. diaav
en de twee Kollegien vonden derhaiven gra:
den, zig van de magt hun verleend, gebruik tewaken, en
flelden vast: ,, dat de tegenwoordige Wethoudeis in 't 11614.riiid
„ zouden blijven, tot den i januarij nadstkomende,
„ de. StadhOuder; de Gedeputeerde Staten en- het. .I-16f, vd di
;, deze reize; een nieuwe Magiilthat en Vroecifehap.
zouden; waar na de wet jaarlijks,. zou veraiiderd word&
;, in deter voege: dat namelijk de dienende Wethouders, bp
;; deri nietiwjaarsdag; eerst i2 perfonen noemen z6titeri
. nu openiijk Iii a larke ,
'e
zo als dez ei iv
herijorm'de
de
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geleerd werdt, toegedaan, en vaste goederen in de flail 13,5„ zittende : dat zij , daarenboven , nog vier perfonen ncemen
doch niet uit de Vroedfchap, of uit de 20
7,
„ luiden en 1Faandriks der Scilutterij; dat de Vrciedi-cliappet
„ en Burger-Officiers bij dezen vier , elk nog vier pert-men
,, zoaden voegen; welke 12 nog 6 anderen tot zig kiezen,
daar na hun
bij lotinge, tot op de heft, dat is
11)
„ 9 verminderen zoucien; welke g Eledeurs of Kiczers der
„ nieuwe Wethouderen zouden zijn, en de plaats van enen
„ Burgemeester en twee Schepenen , die jaarlijks zouden af„ gaan , nit de eerstgenoemde 12 perfonen vervullen." De
tegenswoordige Regering voorziende , dat men haar uit het
bewind Kellen zou, viel klagtig aan de algemene Statei;
die hies op bewogen , meent men, door den Raadpenfionaris
OLDENBARNEVELD enen erniligen brief naar Leeuwarden lieten
afgaan, waar in het gezag des Stadhouders en der twee Kolleglen , naar fommiger oirdeel veel te laag gelled werdt; ook
werdt toen de bovengernelde Commisfie naar Leeuwarden gezonden, waar van alle de drie leden den remonitranten toegedaan zijnde, de veranderinge der tegenswoordige Regering
zogten te voorkomen. Doch tegens het einde des jaars , ontliondt 'er zulk een geweldigen oploop , dat men voor een
bloedbad begon te vrezen, waaroin BERKHOUT en zijne mede
Gecommitteerden, 't bevorderen van hun oogmerk moesten
opgeven. De Staclhouder, benevens de beide Kollegien, yen.
anderden de Magiftraat benevens de Vroedichap , ftellende
drie Burgemeesteren aan, die voor 't jaar 1610 in 't bewind
waren geweest, nevens enen der tegenwoordigen; waar na
zig alles begon te fchikken tot rust.
'Het is bekend, dat . den Raadshet2r BERKHOUT in 1618, bezevens nog iemand, bij den Her OLDF.NBARNEVELD daags
voor de gevangenneming van dien edelen grijsaart kwam,
om hem te waarfchouwen, wat 'er in CI was, en dat 114
zittende op zijn koelvat, met zijn flokie in de hand, zeide,
't zijn boze menfen, daar bijvoegende, onder 't ligten van zijnen hoed, wijne Heron, ik tedank u Ivor de waarichouwing
n cg-
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nogthans vondt hij niet raadzaam te vijken aft BERKHOUT
een groot vriend van OLDENbARNEVELD ;1 -soet geweest
blijkt nit de vieze, die hij hadt, weens en zjjner
ten, door hem udt Friesland an c:te:3 Advo-aat gezorden; een
gelchrift, dat volgens het eigen zeggen van BERIC'HOUT te
zeer naat vriTheid fthaakte. In de Ilii iorie der ReArtspleging
vindt men, dat het fchrift, 't eik iijne b2kommering veroir,2aakte , hem door ALBERT BRUININK zijnde een van die,
welke de papieren van 's Lands Advokaat verzelerd hadden,
weder ter hand was gefield gevvorden. – v. D. SANDE
Ned. Gef. V. .Boek, bl. 69. WAGEN. Vad. IIW. X. D,
bl. 83-92.
BERKMAN (HENDRIK) , Yoristichilder, was tit de
Vd1) fthermutrelir,
gen en hleine battailjes, maar hark mcelte OM dear mede door
de wcreld Le geraken, waarom hem joR waat. van Lij
een tiidgenoot was, en dus in de XVe eeuw heett
zig tot het groot ischilderen te bei8een; 1,1j deedt
en 't gelukte; zig ten dien chide in Zeeland Le_riettencle,
1aar hij ook geitorven is. – A. Houma., Schozoth. I. a

Mundell geboortig; hij was een ScUider

bl. t58.
BERKUM (HENDRIK VAN), is geweest Pastoor van de
Roomsgezinde Gemeente te Schoofthor n, en is na zijnen dood
van hem door den dr.:k gemen geLnaakt:
fc
iiii Der
ILL 1762. m 4. met platen ver/ _Ca
la b ,boonfloten
c
Dit werk bevat een naawkel7rig vcrhaal van .-reilot!!_1...
e flad, derzelver grond, wacerfiromen, bevolking, o ,
hand esten , keuren voorregten , hand& , hooft-neringen,
ambagten, brand, oorlogsgevallen, watersnode.1, aanz:enlijke
vergaderingen, ilerkte, gelegentheid, geestelijkc en wereldlijke gebouwen, geeerde mannen, oude en nieuwe
verwisfeling ha kerkeipe en wereldlijke zaken en zedzaarnheden. Nog heeft men van dezen zelvden Schrijver :
Pauthheuriqe bcfclAbing tcv be Watertierbra rn Z44KI,ctz,
Miscig/ Wad crt
km/ bcroirputlit boa! ben
<tiott=
Z 5
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ileicoa 1757. Si
.A.13KOUbEcii ARiENBERGi Arcitimrie.
giver, druk van 1773; bl. 41.
BERLAIMONT (FILIP), geboren te iluij in is67;widt
fit Thaar i 4 jaren oud zijnde, in de orden der jeluiten aan.
genomm Hij is een geleerd Man geweest, en buitengemeen
beKwaam oni de jeligd tot deugd op te leiden, en in yee1.
letteroeffeningen te onderwijzem Hij Ieeft uitgege.
yen : 13 aradifuin Puerorum, in quo primevth honestatis , totiusque

tueritice reEle informatce exempla Continentur, certo ordine difiributa;
Daci, .typis JOAN: BOGARDI,i 1618: J. F. ForPENSi
Bibl. Belg. p. 1023.
BERLIKOM (ANDREAS vAN), fchijnt geleeft te hebben
hi 't midden der voorga,ande eeuwe; hij is mij niet verder
ekend , dan door ene natuurkundige verhandeling, welke tot
i,ejtel heeft : ANDREIE VAN BERLIKorill, Elementorum libri

motzi, loco :
tie rerum naturalium gravitate , pondere ,
tneitcum &? affionum caujis; rationibus ac modis. Roterod. 1654.
112;
PAQuOT , Mem: litter: p,
4tof.
11E11.1E0M (BOODEW1* -) gekortig uit 's HertogentOsch i of misfehien van het dorp Berlikom 't welk anderhalf
uur oostwaards van die ilad is gelegen: Van zijne jeugd af
*an, ivierdt hij tot de beoeffening der fraije letteren
berchikt, en hij maakte ongemene vorderingen in de latijnfe taal en digtkunde; daar bij was het tulk . een kundi
Itegtsgeleerde, dat enkel zijne bekwaamheid hem tot den
post van eerften Griffler - van het Hof van Braband in 's Hage
deedt bevord-eren, op , welke plaats hij den 20 meij mos'
is overleden. Men heeft van hem Hieroflichon ; five
carminum,. ex libris facris , ecclejiastici s tnetaphrali Poetical
concinnatorunz libri IX. BALDUIN0 BERLIKO1IIO Sylveducenfi
auffore. Lugdb: 1593. in met ene opdragt aan de alg6Inene Staten, gedagtekend 's Hage: Nog heat men een loS
ftukje van hem', in de Delicice Pat' arum' Belgar: Torn: I. pt
SWEEIVi. 4th. Beige pt 115.
565.
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97: 1. F. FOPPFNS Bibl. Belg. p. 116. Butgel .
B
icENs , Troph. du Brab. Supp. T. IL p. 384. EROURHUS. ad
Sannazar. tp. no. PAcztiorr Mon. litter. Torn. IV. p.
BERLO of BERLOO , vas , een der ondertekenaren van
't Verbond tier Edelen. De geleerde TE WATER , is van oil,
deel, dat hij afkomftig zou geweest uit het edel Bra-.
lands geflagt van dien naam, 't welk aldaar in de XIlltie
ceuwe, in groot aanzien was, en ook gebleven is. Dat zi]n
Ed. in die. gedagte te meer verfterkt, is de verbindtenis van
dat geflagt met die van MERODE MONTAYE enz. jammer is
het intusfen, dat al de vlijt, door die onvermoeide nalpoortier aangewend, tot nog toe vrugteloos geweest is , om ons
dezen, zo wel als BERMEL en BERNAN , of Bi AU , en nicer
anderen, nader te doen kennen. DE RoucK,
later.
bl. 340. gewaagd ook van dit geflagt. Het zou, naar 't
y en van fommigen, afdalen uit de Graven VAN Loo. Wat
bier tan zij, deszelvs oudheid en hoog aanzien is onbetwistbaar. Zie LE CARPENTIER , Hft Geneal. des Pais-Bas. Part:
III. pag. 269. 390 . 584. 602. 791. en vooral 8o8. CHRIS.
TIN/EUS 7ur. Her. Part. I. pig. 165. 2po. De Baron VAN
BERLO is, in 't naar i668 tot den Gravelijken ftam verheven.
Nibiliaire des Pas-Bas, Tom. II. pag. 448. In deze ceuvre
s BERLO vermaagfchapt geweest aan 't huis van WA 'SENAAR
volgens deszelven ftamlijst. Niet onwaarfchijnlijk is de Graav
VAN BERLO , die in 't jaar / 690 in de flag van Fieurij tegens
tie Franfen, fneuvelde, een afftarnmeling van dit geflagt.
WAG., Vad. Hifi. XVI. D. bl. 105.- J.
TE
TER, Hifi. van 't Verliond Edelen. II. D. bl. 209.
BERNARD (JACOBUS), Hoogleraar en Predikant in de
Walfe Gemeente te Leijden, is geboren den x feptember i653
te Mons in Dauphine. Zijn vader was SALOMON BERNARD,
Gereformeerd Predikant, en zijne moeder MAGDALENA GALATIN van een aanzienlijke familie te Geneve. Hij leide de gron.
den zijner ftudie in een itadje van die zelvde provintie, daar
one Meine klogefthoQ1 was; bier oeffende hij zig inzonderLek]
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hail in de PhiloCophie en- wiskunde wear na hj zignãa
Geneve begaf, daar hij met zijnen wind en bloedverwarit
CLERC , onder den vermaarden CHOTJET in de philofophie,
en onder FILTP MESTREZAT 2, FRANC. TURRETTIN en LODEWYK
TRONCHIN inzonderheid in de the3log:e oeffende, lerencla
teiTens het hebrecuws hij MICHIEL TURRETTIN een neef van,
kRANCISCUS. In 1679 zijude het 2ofte zijn's ouderdoms
Veldt hij Pi editant in t Dauphilaeefe daar hij eerst op het
dorp Venterol en vervolgeis op dat van Vinfobre pred.:kte, (loch
ij wierdt verpligt in 1683 bet 4k te ruimen, begevende
mar Geith,e, vervolgens naar Laufanne, en voorts naar Hol-;
land, alwaar hem zijn bloedvriend LE Cl...14.:RC bit ee' man van
aanzien aanbeval, die hem te Geuda Cell jaaige:d be)rge:
Ter laatstgemekle plaatze in 't huwe1ij getreden zijnde
gaf hij zig ter woon naar 's Rage , a ,t waar hij zig onledig
hieldt, met het onderwljzen van jonelinen in de philofDphie
en matematifche wetenfcliappen 5 pi edikemie ook , nu en dan aldaar als merle te Gouda , tot dat hij in i 705 in de hofplaats
Van Holland, als Predikant in de Walfe Gemeente beroepen
werdt. De lesfen die hij aan de jeugd voortging t6 geven;
waren zo wel ingerigt, dat ze hem niet alleen veel roeni
en achting verwiervea, maar ook gelegenheid gavel), dai
toen Profesfor DE VOLDER het emeritusfchap werdt vergund
BERNARD dien post als Le&or gedurende zes jaren voor heni
waarnarn, ten einde van welken tijd de Hoogleraar overle.ien
,ijnde, hij in zijne plaats werdt aangefEeld: Hij las ongemeen
veel, doch niet anders dan goede boeken, en in een aaneerielchakelde orde, wetende ook met veel vrugt g-ebruik van
Let gelezene te maken. Men wil dat BERNARD niet tot de
eerfte klasfe van die verhevene wiskonitenaars bdhoorde, welke
door een diepzinnig onderzoek, ondekkingen doen die huh
beroemd maken; maar met dit al, wist 14 de grOndbeginzelen
van die wetenfchap en verdere vooltgang daar in, op ene zi)
vette en duidelijke manier to onderwijzen en te verklateni
dat het al een grote botterik moest zijn die hem niet koste
bevaiten. Jnzonderheid waren zijne lesfen over de nattmr.
irtit1-1
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Lunde te geli1 nauwkeurig, en teffens door voorbeelden op.

geklaart, ongemeen bekwaam om de aandagt gaande te houden,
en ass t ware den geest in te dringen. In zijn wijsgeiige
leerwijze, v.olgrde hij grotencicels het fistema van CARTESIUS,
doch na dat hij in zijne laatfte jaren de werken van NEWT014
met ingefpannen aandagt beoeffend hadt, begost hij aan fainHuge Cartefia.anfe ftellingen te twijffelen , en volgde in vele
opzigten d leerfiellingen van den laatstgenoemden Wijger.
,Ontwijffelbaar zoude deee geleerde man fneller voortgang,ea
in de wetenfchappen die hij leraarcie gemaakt hebben, ,warm
bet niet dat hij door zijne grate bezigheden daar in te rug gebouden was geworden ; want behalven de zorgen, die enetalrijke jeugd weke zijne lesfen kwam horen, van hem vortierde, en het waarnemen van zi*Ji leraarsambt, dat hij met
alle zorgvuldighcid en liver deedt, fchreef bij het vervolg vary
de .Nouvelles de la .RepubliFe des Lewes , een werk waar mede de vermaarde BAYLE zo veel rooms verworven both;
voeg hier nog bij dat hij nog uren van zijnen werkzamen tijJ
afzonderde, om aan verfcheide jonge Franfe Godgeleerden,
lestbn te geven, dienftig om hen in de christetijke weliprekentbeid te oeffenen, en voor den le,erft el bekwaam te maken;
waar van ook vericheidene zijne mocite volkomen beantwoord
bebben , en de geheugenisfe van BrRNARD aan, vele Kerken
-ciezer landen heeft dierbaar gemaakt. Denkelijk hadt BERNARD
nog nuttiger voor de jeugd geweest, indien men hem de profesfie in de theologie hait opgedragen, want het is onbotwistbaar, dat in die wetenfchap zijne bekwaamheid inzonder.
'held uitmuntte; de nauwkeurigheid am zijne denkbeelden in
behonrIike orde te fchikken, die hem zo eigenaartig was, en
die nog opgeklaart wierdt door zijne oeifeningen in de meet..
gevoegd bij ene diepe kundigheid in de oosterfc talon,
tnaahte hem ongemeen bekwaam om in den zwaren zin der
gewijde fchriften 'door te dringen, en . daar van- de nauwkeu.
xigfte denkbeelden mede , te delen ; tot getuige h:er van , veratekken fommige trekken nit zijne leerredenen , in welke hij
!neer op leerzaamheid enduidelijk betopg decide, dan em
tee.

BERNARD. (JACOBV$)
toejuichingtn van welfprekentheid te erlangen; hij Nide a1.
zijne pogingen te werk om verhevenfte waarheden, zelv;
voor de eenvoudigite klasfe van menfchen bevatbaar te ma/ten , en zulks door zijne duidelijke leertrant en eenvoudigheici
van zonder dat evenwel de bekwaamfte toehoorders reden
hadden, om zig de tijd die zij in zijn gehoor doorbragten te. be.
Itlagen; het is v.rel waar , dat hij dezelve niet verrukte, door fijn
ultgeplozene en vergezogte redeneringen of door een beval.
lige zwier van uitdrukkingen ; maar teffens is het ook waar,
dat hij zijne toehoorderen nimmer ledig wegzond, maar dat men
altoos pit zijne predikatien naar huis keerde met ftigting, en
Verligte'denkbeelden over de ftoffo dien hij hadt verhandeld;
ja zonder grootfpraak kan men zeggen, dat
een der
beste modellen is geweest, voor die genen, welke vcrlangen
ware christen redenaars te worden; ook was zijne gewoonte,
om de leerredenen dien hij uitfprak, in haar geheel te fchrijyen en van buiten tE leren. Denkelijk hadt de Akademie en
-Kerk langer genot en dienst van dezen waardigen man genoten , ware het niet dat ene al te oninatigen arbeid zijne
vensgeesten uitgeput, en naar alle waarfchijnlijkheid zijne
dagen verkort hadden ; ,door zijn geftadig fpreken en redeneren, wierdt zijn long aangeftoken, en daze borstkwaal ver,
ergerde zodanig in maart 1718, dat hij den 27 april daaraanvolgencie, in den ouderdom ,van 6o jaren, zijn nuttig leven
eindigde, malatende cue weduwe met een zoon en twee
dogters.
De voornaamite werken die hij geichreven heeft zijn
1. Epiflola de Tolerantia, ad_ clarisf. virum T. A. R. P.7'. 0. L.
BERNARD

A., fcripta ad P. 4.0. 7. L. A. ,Gouda 1689. in I 2°. 2. Trai2. in I2?: 3, De l'Exelti de la Repentance tardive, An/.
lence de la Religion &c., 2 vol. AM.11. 1714, in 8vo. Voorts
nog behalven de Nouvelles de la Republique des Lewes, waar,
I 7 T.

het vervolg gevan hier boven gefproken, heeft
fchreven van de Bibliotheque univerfelle, van 169,1 af tot het
einde toe. Ook heeft hij gewerkt aan het Supplement du DOM!.
in den jare 171d uitgegeven, welkers
wire de L.
greetBERNARD
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grootile gedeelte nit zijne pen is voortgekomen; nog heeft hij
het Receuil des traiEez de ,?aix, de Trêve, de Neutralite,, de fus-

penfions d'armes, & d'autres Ades publiez, &c. faits
entre les Empereurs , Rois , Republiques , Princes, & mitre
lances de l'Europe, & des autres parties du monde, depuis Ian cle
C. 536. jusqu' a prefent; le tout redigg par ordre chro7!ologiq-iq
acromp agnè de notes. La Haye 'zoo. 4 vol. in ; in Gis_'a
gebragt, en met cen Voorreden verrijkt. Aan de Ilifioire abregee de l'Europe heeft hij mede gearbeid, en vervolgens aar
e Lettres ,ffiegoriques , waar van hij de ;Trite jaren gefchreven
p. 1o79.
Catal. Bibl. BUNAV., TOM. I. vol.
heeft.
SAXI, Onoinast. literar. Pars V. p. 374. NIcEr.o-s, Mem. Tom.
1. p. 13o--138. PAQUOT, Mem. litter. Toni. VI. p. 351-358.
7ournal litteraire de 41211. 1718. Tom. X. pr. partle. Doekzaal
;718.

bi. 632.

B ERNARD (JOHANNES STEPHANUS) , gcboren te
lerlijn in het jaar x 718, is med;cijne Doktor geweest. Hij

heeft het grootfte deel van zijn leven in de Nederlanden doorgebragt , en lang gewoond te Amileldam , te Hai-deny! jk. en
laatst te Arnhem, alwaar hij in het jaar 1792, in goeden ouderdom, gefforven is. Ilij heeft zig in de geleerde wereld
bekend g,emaa' kt, door vele uitgaven van Griekfe Schrijvers
wer de Genees- en Heelkunde , als DEMETRIUS PEPAGOMENUS ,
do Fodagra; .Anonymi , Litroduaio anatomica; HYPATUS, de paTtib4s Corporis ; PSELLUS do Lapidwn virtutibus ; PALLADIUS , de Fe-

bribus ; SYNESIUS , de Febribus , en THEOpHANES N0NNUs, Epitome de ('uratione niorborurn, welk laatfle werk in 1794 en 1795
in twee delen in 8vo. to Gotha is uitgekomen, en aangekondigd in de Algemene Vaderlandf. Letteroeff. 1795. No. XI. bi,
494, en in de Wgemeitte i.tteratuttr Sequng 1795. No. 131 en
'No. 260. august. bl. 457. Hij heeft zig ook door anderen oirdeelk.undigen arbeid bij de liefhebbers der Griekfe letterkunde
.verdiend gemaakt, als door de volledige uitgaaf van TII03.1Ai
MAGISTER gedrukt te Leijden 1757 in gr. 8vo.; door enige ver'elijkingen van Griekfe handfchriften van D'OAvILLE over F.Rd-
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-RonANus, en GALENUS in de Obfervat. Miscellan. no yc. Tom;
lx, p. 999-1 0 19—en p. Tozo—Io56; en, eindelijk door zijne
aanmakingen op Griekfe Schrijvers, in de 4a literaria Socktatis Rheno-Trajetlince, Toni. I, p. 199-21 2. Zie ook,
WETsTEIN, ad Matth; Cap. XVII. vs. 2. PIERSON, Prcefat. act
C, SARI Onomast. literar. P. VII. p.
illoerici. Attic. p.
1.
61. fey. ErIctice Oa. ("tquova/
BERNARD (WILLEM), is onder de Roomsgezinde Braban ?e,s die m de XVIde eeuwe leelden cen beroemd Gotige-

Teerde gewe&t., Hi) heeft geFchieven : De g itTarliiii Literarun

communione & De r'tibus Catholicce Ecclefice. De SepultuParfr 1547. 8ru. — J. F. F0PPENs, Bibl Beg. p. 392.

Iris.

BERNARDS (WILMAR), .wierdt omtrent 't jaar 15 ro geboren te cen dorp in Flaanderen tot de .Kastellerne vaii
KusJel behoicade. Hi °cif-elide zig te Leuven in de Philofo,
phie, en verk:eeg in 1720, bij de algemene promotie de dergraad, leaarde vervolgens die weteiifchap in het- kollegie
der L.,e.;ie van ge...-"icide {lad; en ma?kte intusfen ebruik van
zijne le4e urcn , on zig in de regtsgeleertheid te oefFeLen,
Den io november 1538 , wierdt hij tot buitengewoon Hoogleraar in het ker:.clijk aangefield, en hij bekwam teffens,
bet kanonikaat an ,die iceifloel gehegt. Den 31 agI;stus van
volgende jaar verkr?eg hij de doktorale waardigheid
beide de regten. DOMINIKVS CASCAEaT , We de eerite leer,
noel in het kerkelijk regt te Lowen vervulde, den g junij
1548 geflo , yen zijnde, wierdt DERNAB DS in derzeiver plaatze
hij op be \ el vat) Keizer
aangefield. Twt'e jaren later
PP F 11
V,
beneveps
Ru33Ti
enige andere
KAREL DEN
Godgeleerdpn van de Leuvenfe naar het Concilie
van Trete. In 1557 in de 1Ve4eriandon te lug gekeeid zijnde,
wierdt hem ene Raadshcersplaats in den flogen Raad w Mechelen opgedragen ; doch ilij,,bedankte voor die aan:,,,enlijke waar,
digheid, pn verbleef als Profesfor te Luven to,t op zi j'n doodi
welke voorviel den z3 januarij 157o, in het 6olle jaar vats
befprak hij 60 dukatei
zijn ouderdom. Dij upiteIften
jaar.

PER NAR.T. (JOHANNES)
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jaarli]ks, orn twee jongelingen aan Leuven: Hogefchool,
de reL ten. te doen ifuderen.
WILMAR BERNARDS was een van de drie Godgeleerden, die
bei'eVenS MARTINLTS RITHOVE, Bisichop van Iperen, ANTONt
JIAVET, Bisichop van /Vamen en GERARD VAN HAMEP,ICOURT,
Bisichop van St. Omer; daar nog bijgevoegd waren, JAKou
MEERTENS en HirrouTus PERSYN, Prefidenten der Geregtshoven van Flaanderen en Utreclic , in 1565 te Erusfel ten hove
wierden ontboden, en daar, op last van den Koning , onder
anderen hun gevoelen werdt gevorderd over het lietterfira.,Fen;
't wielk hier op uit kwani: ,, dat de dienst GODS en de wel.
„ Rand des vaderlands geene verandering gedoogdan, ten
„ ware, veelligt, =trent onbejaarden en berouwhebbenden„
,, die men naar 't kerkellik regt wat zagter handelen lion."
SWEERTIUS zegt, dat hij erne verbandeling heeft geichreven,
de EVILS Cano7zicis , benevens flog enige anderen, die iiiet
't Hat zijn gegeven.
J. F. FOPPENS,
p. ii 6o., daar in het g-raffchrift verkeerdelijk geneld wordt,
dat BERNARDS den To februarij zoude overlecien ziln. PAQuo T Memoir. litterair. Tom. X V. p. 23.z--,c35. WAGED?'
Vad. .11i.g. VI. D. bl. 109, 110.
BERNART (JOHANNES), geboren te lt2.)cip2ka in 't jaar
1567, was een regtsgeleerdc, gefchied- en letterkundige. Hij
heeft te Mechelen vox den Hogen Raad als Advokaat gepraktifeerd trouwde in januarij 1594 to Erusfel, met KATRINA.
BREUGEL, dogter van WILLEM BREUGEL, in die ftad Raadshecr
in den Raad van Braband bj wie hij twee kinderen verwekte, die hero zo wel als zijne huisvrouw hebben overieerd;
hij ftiemf in den bloei van zijne dagen, nog nauwelijks 34 jaren
bereikt hebbende, de g 17 januarij 16or. Zijn vriend N1KLAAS ' OuDARms, Kanunnik en OfFiciaal van Mechelen, heeft
hem met bet volgencie grafichrift verL'erd:
Hac tegitur paw Magnus BZRNARTItS urtia,
Clara ltzji toto fanza quod orbe
Quanz fawn; funeti doCtisfirna fcripta tarentro
Aa
/;) E
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Sive ea ad'Ilifloriam, jive ea ad Aonidas,
,§1 4 7nagis ad ,Sophice fin exornadda vireta.
Ah fpes cum tanto quanta fepulta viro.
't 1icLt gegeven
EFNART heeft
De utilitate legen& e
Ant;'. 1589 & i 593. in 8vo„ 2. Commenta.
iolum ds Livani oppLi a Thllandis occupati liberatio72e.
Q6. in Svo. 3. SdiOi jai
STATII P.APINII Opera, ad veteres
Ccdiees rece;ifita. Antra typis PLANTINI 1594. 8vo. 1607,
C,mmentarium in Sivas ejusdenz Po.etw ; typis iisdem.
599„ Oro. 5. Com:nentarium
Notas in BOeTHIUM de Conpatione Philolophite. Ibid. 1607.. 8vo. 6. Vitam
Martyrium
Oratio7.D STILL)RTiE Regina Scothe. Ann,. '588. 8vo.
,:nfttic.ere JOANNIS HALT :J:11:Ni , Meciziiilienlis Arch4iscopi,
!laryitzni, Loran. 1589 8ro. – J. F. FOPPENS Bibl. Bag.
r ; 578. PAQuoT, Mem. litter. Toni. XV. p. 107-112. SAXI,
P. IV. p. 25.
13, EMNIF.11,S VAN DEN EUSSCHE (LUBBERT) , geboren
e Z14, 7 01/e, , =trent het ei,nde van de XiVde eeuwe, was de
F2o,r1 van BERNIER JANSSEN , Schepen van die ftad. 7:1e
peille letteroefreningen aldaar voleindigt hebbende, trok hij
naar Bohen3eiz , om to Praag zijne itudien Le vervoidelen , daar
binnen ',loft den trap van Baccalaurezts verkieeg. TOL Zwo;
rug gekcerd zijnde, wierdt hij getriFen , door de fligtelilke
if,..!venswi]s, welke 'er door de KlakeAt vim 't Gemene leven,
cn genootichap dcor GERARD DE GRooT ingeflel,l, wierdt geteid, en hij ham het befluit om zig bij hen te voegen; ten
den chide veitrok hij n ftilte raar Derenter,, en begJ zig
pncler de beft leiing van den godvrugtigen FLORENS RADEWYNS.
vaer zulks gewaar geworden zijnde , zond bode op ho
te ng te (leen kcmen, en van befluit 4,e velz-inde1-en ; doch alle pogingen waren vrugieloos, want Lu
It7olitandig in zijn belluit volharden. Zijn va2er
aan welke ziekte hij ook
op /crank geworden
grog LUBBIORT hem 1)ezoelien, n verzoerde zig zo
, yg mpt hem, dat de ifervende man, hem alle de
IFtr,g1. 0
6, e,2,:le:n to:- hand ftelde,die hj na ziinen dood moeste ci vim;
Pi2CM.

EF,RNSAU. (HENDRIK WILLEM)

n7i

NJ gat' die aan zijn ineester TIORENS ten einde die tot beFxf VdIl het- geno0,1tha i i te befle-en; en deze maakte 'er {-)ebrdik van tot ftigting van het bui q , dat tot de eel.a3 woning
v ft,ekte, wel:,0 degenoemde JIer en aTs bun ei6endom beivvo,mde, , en Welk jbo taw in 139r voltooid wicrdt. Het
g?,1 ,., 1.e jag w:erlt-13ERNIERs tot Pries-Lr ge"-choren,
waadiçeihij 1 1 e ts ze,pn jaren ovelleer3 ,2, itervende den
26 j 1,; 1 393 , in den bloei van zijn leven, weggeiukt door
ene befmettelike ziekte, \vele in
tYd
niet
i1een Overend'
e landfchapi-en tot erne
maar %Ce

p!a,ig VenC!
T.10M,IS A KEMPIS kwv Lu3,EaT
-re- 1 e z e zie
bezeel.ctin , en vetarekte hem tot gcen
ticost. Hij weci.t begraven op het St. _111, C;,c heikhe..eft van ie/en golvri:gCgen 111,19 :
ad Dcw:nuin, Fore7N:tan, vci ig agen voor zljnen duo,1 Eeichie\e-A. 2. Collela
e devotis ex g rcitiis Domini LUBER,.
TI.
ffukken worden gevonden in de we-Ikea van 'filo.
31 Is A 1C7.IVIPIS edit. Col, n. 166c. Torn. IlL p. '03, I 04 . (SC
103-1 t 2. - J. F. Forrnm,
p. 822.. PAQuoT,
Tun. X. p. 315 , 316. Tii0M. A KEMPIS,
zibi mox, p. 94.--1(DS. DUMBAR _dna!.
LUAERTI
T. I p.
fen.
liERNSAU (HENDRIK WILLEM), ITocg i eran in de
Gok&eehheil to Frauker,, wieidt geborea to 14 ;327?epe in,
Bersianti, in het jar 1717. Zijn vojer HENDRIK genaamd
is aida,-Ir Prelikant geweest van 1C87 of tot 1711, in wok
jaar hij is overlecien. IIEDR.T.K WILLEM , Nth- ak:tdem ile °ea-ening-ea volvoert aan do Hoc,e,lholen van Duisburg
en Alai-plug; in 1737 wierdt hij aargellotrel as Kandi_ oat,
en bezog, vervolgens de meeste Duitle Akademien. In 1745;
kwarn hij van 1,eUcien naar Franeker afzakken, daar hem de
blinde Corwin was wagtcnde , want hij vvieidt, dat vrij onbegri:pelijk is, op wiens aalthevelirg ons rbekend • van Kandidaat tot ricologice Profe.for aan doze Hogefchool aangefield;
wordende vervo:gens hem op den 13 april ingevoige het cjo-uik, zonder enig voorafgaand examen de waardighei von.
Aaz
Po17-

BERNULF of BERNOLD.
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T)(tor in de Theo!ogle opgedragen ; en in meij 1749, dm;
i Theologia
n inwijdings redevocring, de ratione
1:07!illitjond.i. —
en kan, niet zeggen , dat BERNSAU in de ware betekenil'.
van bet woord, een geleercl Man is geweest; zeker is 110
eiLter, dat hij het SiPtema en de Loci communes van de Theologie
d-aar bij een fialen geheugen hack; onk wist hij zij
t colleg;en te -veraancI:enamen, door het verhaal van allergebeurteniffen en fprookjes, waar van fommi.;Ce
77, (211, 17c3 ongelooffijk cok voorkomende, egter waar 11106CII
doordien de Profesfor om zijne tochoorders geeri
twijifeling over te lawn, die veeltijcis met een helklinkend
bevesiigend woordje bekra g tigde. Hij ftierf na ene ziekte van
cnife weken den i6 . april. 1763. Geene van ziire nageblevene Kollegaas in de Theologie, HERM. VENEMA, PETR. CON..
-RA of IEGID. GILTASSEN, fchijnen lust gehadt te hebben , orn
cne loffpraak over hem te doen ; dooidien op verzoek van de
-wecillwe, de lij koratie is gefchiedt door den Hoogieraar in de
ffanfe taal JACOBUS GARCIN.
Onze BEFrcSAU heeft de volgende weien in 't licht gege,

Theeplogi-ce Dogmaticce Ynethodo jcientifica pertraftatae
Fcrs I. vol. I. de Deo ejusque attrThutis ; CUM Praefat. CHRIST..
Halae, 1745. Igo. Vol. 2. II. de S. S. Trinitate &
Lugd. Bat. 1747. Dit weik is door den Hoegieraz.:Ir in 1755 en '756, door enige hoofdrtukken de Crectiona
bij wege van akademife dispuiten vervolgd. 3.
ED5
ThPfes felePcr de vera 1-Ifmencuticae ratione. Fran. 1751. 4to. 4.
'c7r,pend:; :!72, Thoologix Dognzaticce , method° frie7,tifica rertraftatae,
5. 07:on:asticon facrurn, 2. Torn. Fran.
,147. 175 .7. 'Ito.
T.

Lc riv. 1762, to. Hier in vindt men fonimige artikels , die het
vnnuik vieemd moet voorkomen , in het werk van enen
Pr ,:JfeFfer io d Godgeleeitheid te ontmceten. — Zie ook
E. L. VRIEMOET, Atlien. Fry: pag. 859. Bock., 1763. a..
—.
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BERNULE o 3ERNOLD, wierdt in t jaar 1027, op ern;
wi3ze, de opvolger van ADI,1301,D, en dus
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BERNULF of BERNOLLL

te twinagfle der Utrechtfe Bisfcliopiaem Zo Ora gemthie PtOki.tOD overleden Was, ontifond 'er, onder tie
t en hevige twist-, over de verkiezink van 'enen.
'S
: taande die onenigheden, be yond Keizer KOEN,R AAD DE El,
gig flu te Nijmegen, dan te Aken, en obk wel. te KaiLP
oirdeelde, oni den twist to beflisfoh, raadzaamst, zig,
clijne zwangere gemalinne GISELA ; naar U;recizt te
vat -i-ebeurt 'er? De Kezer in bet Oosterbnki
op de Velziwe, zijnde gekomen, overviel der Keize in clic ba.
rensBood. Sommigen verhalen • dat zij op den weg veriosta
Van Laren ioon naderhand Keizer 1-Tin:DRII-;.. DEN III , en (izt
zij ' be l eveus haar kind in het Inds van de: Pastoor
:gebragt werdf. Anderen
dat zij in bet imis. dierz 1ns
na dal. de
zig reeds te, Utrecht be yond, van hare:i zoo:
"zou veriest zi.j. n. Hoe het odic a z3i dit is ten Eaii
zeker , dat geinelde Pastoor aan den Keizer
bragt, kort na dat door de tviitende IC;anunnikken veer
keer aan den Eeizer de voile 1-nat vvas gegeven-, om
die hem goeddagt, to,t de Bisfchoplijk.e waardigheid t
uc,
iiefFerr. De -Keizer, uitei mate vfolijk over dt-,.tijding
door BERNULF gebragt , befehonk der ' :?..1111011 Priest,2r jt,le
Bisfchoppelijke waardigheid, Geluk%ig bij dat alies, riar
'een man "was, die 'er toe gefchikt feheen to zijn; zinde net
ontbloot van geleertheid, bezittende dara bij ben gczond
'de-el, en die zig gin te iegern, tameli we wist le ge(2-1-ugen-. BERNULF maakte fpoedig viede met Graav DIP,K
in van Hoikzncl, tegen wien ADELaOLD, gedurende zijo hegeob-cloo r,d ba.dt. Graav DIRK- overleden zij. ndo. Vogt hij den Keizer, de Kerk, van St. :44-tb iten nan derzL;i\,-,,
recht te widen helpen, en den 1101:anddr daar aan
Bodte,raven en Zwaip,1:1,,,,..ijz ,
deigeven 't buis to
ds hij vbörgaf; ail) het Stigt te zip ontnomen.
kvarneer ztdke ichelmflukten en lierkrovol,'!tr,.,...
slur
geftraft en gewiCh ‘';,' 1 W01...ic""
in den
zal naderhand ieder zo veel van 'de kerkl:i:;k-c
treici(en en n4 kig [leper) als
An
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„ land eerst zo klein, heeft zig door dergelijkc roveri:ien
„ gemaakt, " enz.- Op dit verzoek hefloot de Xeizer, in it
jaar 1047, zig naar Utrecht te begeven, v;a1 daar in lkiSand
te rukken, albs te verwoesten , en het huis :e Merwede , m
den Merweftroom, te bemagtigen , en in handen van deii sfchop te flelien. Dan dit bezit duiirde , niet lanR; want r.a
dat de Keizer vertrokken was , deel Graav DIRK DE IV , den
Bisichop zine gramfchap gevoelen , heioverde r et, alke
wettig refit op het huis te Menvede , maar liep zei vs , n,et bi an.
del en verwoesten, het gantfe Stigt at, De GI aav wel voor.
ziende , dat de KJzer dit net ongewroken zou laten, 4eed
alle moeite oni 13 ,2111 Yomine -vijarden te ve:tvekken, die hem
we k verfchaften, en waar mede hij zig veteende. Dit egter,
verhindei de niet, dat de Keizer , in 't .i2ar io 7 te rug
kwam, en enige vaste plaatfen in igollald veroverde, waar
onder , die door L. SCFIAFNABURGENSTS genoemd woiden , Raterdinge of V!a'rdingen en Rhijnburg ; w.irdenc.ix, door den aannadereriden winter, verhinderd , nicer overwinningen te maker], KOENRAAD DE II , gelijk oak zijn Z0011 HENDRIK Dt
III, deden , van tijcl tot tijd , giote giften aan dezen Bisfehop.
BENDRIK fchonk aan hem, (f Bever aan St. Maarten, niet
alleenlijk een aanzienlijk deel van 't land van Drenth, maar
daare,nboven ve l e goe l e en in Friesland, tusfett de Lauwer en
de Ems, en gelled. Groningen; waar door fommF-en hebben
willen verftaan, als of de flail Gronhgen, met al.e hare reg.,
ten en eigendommen, daar door zoude zijn weggercnonken
aan de Kerk van Utrecht. Dan, 113 -,10 EIVIMIUS onderrigt ona
bier van beer, al s Fij zegt, dat daar door alleenlijk verflaan
HENDRIK otn of nabij
meet worden, een Landgoed , dat
beat,
benevens
andeie
heerlijkhe
'en. Ook zijn
Groningen
hier
door
geheel
Dreilh
Drenth en
'er,, die, ten aanzien van
Twcnth , met tollen 4nunten en den aar.kleve van di'n verflaan. De gifib ief wilen zij dat getekend zou zijn Le Utrecht,
in 'I. fear Zes laren later, lueeg hi) tot een gefeherk,
de flail DeveT7ter : ook Ainehnden , (waar door Anelande , gele.
r en aan uen TJ1 niet verre van Develitcr, moet verflaRn

(pET,r,us JOHA.INNIDLs)
welke gifte 'aaa de Utrechtle
door iintlerell,
wyeden
reaeld
work. Onze onc'e Kronijk felt dig
'op het jaar goo -.
an _Deventer en ilneland op 1O4' 6, en die van firentith
1047 ; ic:;oon de Schrl3ver daar , van te voren ge:egd had,
Bi6fchop RATsou6, overielen in 't jaar 917, van Keizcl
bEWYK en Koning KAREL van Frankrijk , de be-,--"zstiging- Van
Deverer en Th:el verworven had. Dan-, -Men dient
'aan te merken, (Lit. Deventer , beneens andere fleden n'tan;
eñ meermalen in oude tijden vervieeiud, el: van 'den tri&ii
'op den anderen overg-egawa Zijn; 'en nu eens
weifrn' a vele jarca; door de Koizers, die het iigt viel te
Ven, aan de Bisfchopiien g'e.iTchonken ; zo dat het
inooglijk is, dat ook in 1046 derg,Al'ike ift.e.rnn is.
BTP,NtLF als Bisfchop, heelt birn anUtvec/1; zijrn rate
Vcreelyi,-,Tiqd, door het ftig,r) der twee T;0 1,!e:4a1 ,:i, 1,:erken alt
°die van St. Peter, en van St. :ix; aripti q l; en ok binnen 1?6enter, door de St. Lebuirz4s Ker/Z: • dan hij de
tilt St. Saivalf;rs Moalier te Litrccht , in 1-)1a3,ile. T-Iij over,e.c-J,
ran, in '1654';
"een beflaur
van zevea Rouu je Patife15
de dien tip
a zijne beg..'ven S, die gefchiedde iv. Lie gesncTde Sc. Fkrt t
Kerk , werdt hij Opge ;olgd dJor WiLL , Ti *-AN
A. MATTI-I.; ad -_4n6)7.20n. de Retia Etmj. p. 189, BESAi
b
Ki oiijk,,
tEd:1:11.JLPE-10 p. 39. VossTus, yaarboe.en,. Outie
tODLIOEVEN. WI.o;SEMIUS. VELD I_INA.AR„
Sacra,
DG hi. 154-156.
650-657; WAGEN. V2;c1. Hijk.
BERONICIUS (PETRUS JOHANNIDES), van fornin'
ttegist. dat hi.) nit St,:ats-Fiaanderen of Eraband, zcuic ha konii7
2ljn; heeft zijn voornainen levens ij(1, dc in t
'ecil man ct.te,
XVIIde eenwe was; in Zeeland g2,fleten,
21g zo door zijne uitmuntende geleertheld en bi17onderd
tiigheid in de digtkonst, als door zijne flordige le,zen2swi3e
bngefchikt zatelijk karakter, buitengeincen vetn-ia,ft'd bath ge.;-,
italianfi1 rakib Ijwak hi3 iridc-S:C4triaakt De franfe; engelfc
113k; de latiArd k%rildnd bij 7.o" volkoaiel i' ', da cre
g,
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GRoXovnis fchroomde, daar in met hem te fpreken. In ad

griekfe taal inzonderheid, was zijn wedergade niet te vinden,
ale fprak hij beter dan een Crick van geboorte; ooklilacit h3 eeii
bijzondere liefhebberij voor deze taal. Op zekeren( ti.id met
Profesfor GYMNICH, die den roem hadt 'er zeer ervaren ifNe
zijn in deze taal redencrende, nam op 't raatst zi]ne gew one
onberchoftheld de overhand; en hij maakte een eLde van filmne famenfpraak, met deze woorden : „ het ve-rveelt mij laNger
„ in 't grieks met u te prawn; want waaragtig, mijne
lingen, die maar een jaar lang grieks bij mij geleerd heb„ ben, zouden het beter fpreken dan gij." iioRATrus, VTR.
GILIUS JUVENALIS cen groot gedeelte van CICERO , de beide
PLINIUSSEN HOMERUS ARISTOPHANES , en meer andere klas.
fieke Schrijvers , -kende hij van buiten ; en wat nicer is,
voerde hij over bijna alle andere oude zo griekfe als latijnie
Schrijvers net befchaafde redeneringen, en wist naar vereisch
van zaken 'er op ene wijze over te oirclelen en te fpreken,
die geen minder juistheid van veritand,, fd nheid van gevoel,
als ftalen geheugen kenfchetften; en dit alles deedt hij , over
welke • ftukken en brokken 'er nit men maar mogte goedvinden, ionder daar over van to voren gelezen of gedagt, of
2ig tot foortgelijke gefprekken voorbereid te hebben ; ja hij be.
zat ere onbegrijpeiijke kundigheid, en wist de zuivere fchrif.
ten van de onzuivere, de egten en de onegten, met de nauwkeurigile fpitsvinnigheid , en met de fcherpile vv-oordenvitterij,
als 't nodig ware te onderfcheiden; hij kende niet flegts 't onderfcheid van goede en kwade fpreekwijzen, maar wist zelvs
ook de verfchillende eeuwen en Schrijvers, waar in, en waar
van dezelve gebruikt wierden, aan te wijzen.
Zijne vaar3igheid om op flaancie voet, alles wat hem voorgezegd wierdt, in latilqp of griekfe verfen over Le brengen,
gaat genoegzaam alle geloof to boven; hier vanheeft hij meet-malen blriken gegeven; om 'er flegts eon flaal van bij to brengen, zullen wij aan onze lezers mededolen , 't geval daar toe
betrekke1:61- 't weik chor BORREMANS wordt verhaalt, en
!er in h;,-.!:11Att: dat na p.-1.1i)k de zo geachte Podet ANTON-IT:LS,
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die in den jare 1684 overleden is , in 167 4 in Zeeland zijnde,
in gezelfchap gcraakte van enen jongen heer , die woncieren
Tan 132RoNTexus verhaalde. ANTONIDES , en andere vreemcie.
lingen, die zig in dat gezelfchap bevonden beving bier op de
lust om dit zonderlinge mensch te zien, en BERoivicus wierL
ontboden. De knaap verfchijnt, en vertoonde aan het gezel.
fchap,' een klein, zwart, dik, rond manneie, die een
op zijn lijf hadt, dat ter nauwernood het koperkleulige vel van
zijnen huid bedekte; doch toen linen hem met aank!agt bekee::,
vertoomie zfg in zijn gekzat en 'e ftatige ernsthaftiOleid, nine
ogen tintelLion als heifchijnne fleiren, en men wii-r;rdi:
de beweging van zijne arinen en been, ene wonderije
Heeds aanhoudende fnelheid ont\vaar. Enigen van 1t
cchap fpraken hm aan, teffens , hem vragende, of
Leid was, 't gene zijn leerling ten aanzien van zjii zcv)derlinge bekwaamheden getuigde ? „ Waarlield!" gaf hi ten
antwoprd, „ ja zekerlijk is dat waarheid , wat (' -leze van mij
;, gezegt heeft;" en wanneer een van alien daar op aanvoerde, dat zij moeite hadden zulks te geloven; wierdt de knaap
gramftorig, en voer fegen alien nit, zeggende : „ oin dat
„ lieden weetnieten en domkoppen itjt, denkt g dat cell an„ der ook zo dom en onkundig moet zijn.” Zijne gewonet
tinbefcheidenheid en korfelheid, werdt ditmaal nog fresher aangevuurd, doordien gelijk meermalen gebeurde, den beker
wat te veel geligt hadt; (lit ma.akte . ook, dat hi varegaande
fnoeven ging, en de wonderbaarlijke vitig-hz:d van zijnen geest in de flerkfle bewoordingen voordroeg, en aandrong,
dat hij voor de vuist all° foorten van vaarfen ,konde maken.
Doch het gezelfchap aan wien hij die fnorkeren v6ordroeg,
was van begrip een razenden Roeland bij zig te hebben, en
deed hem cUt min of meer gevoelen; 't welk ten gevolg,e hadt,
dat hij vloekende en tierende ten huize uitliep, en op diei.
tijd geene proeve van zijne vingge bekwaamheid gat;
Den volgenden dag, was het zelvde gezelfchap te Middelbui;g;
weder bij maikander. Men fprak onder. anderen over tafel
van den jongfien zeeflag,in 5
• de Hollauders en Zeuren zo
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dapper tegens de Engel:Ten gevogten hadden; en in weikéri
Noe ligen flag de Kapite:n DE HAAZE, een Zeeuw,, geineuveld
was; op wien ANTONIDES y our de vuist dit fraije grnTobrift
inaalite:
DE HAAS, een Here Le?,uw in 't flriticFe zce-g6vegti
Stondt pal in 't midden der gepreqe,Waterhorn;
Tot hem een Loge' hecft vocr uii naar God ge.:ondeni
Urn wraak te vordren van 't gerchoilden waterrcgt.
ca Vreethdeling, en-zeg, tot glorie van d. Zecuwen,
Dat bier de Haazen zelfs veranderen in Lettuwen.
bit vaars was nauwell:ks afg,elchreven, of 13E1: 10NICIt'S komt
inet zijnen learling de karner influiven ; , , erontichuldigcle zig
tver het gene "er ,daags te Koren was vourgevaflen, en verogt dat men hem zulks tc e vilde houden , teffens zig
b.anbiederide om aan et gezelfchap ene proef van zijllen
gen digtgeest te geven. Zulks wierdt gretig aargenomen;
waarop A NTONIDES hem zijn vaars liet zien , en 'vr zijn oirdeet
over vroeg. BERONICTUS las en herlas het, prees, het zeer;
Cn z a ide hier op : ,, Wat belet inrj, tat ik bet niet terftond
in latijnfe, vaaifen overbrenge ?" men bekeek hem tiler op
ive verwondeling, prikkelde zijne eerzugt aan, en liet eeu
ongeJuldig verlangen blijken om dezd vrugt van zijnen gee3t
te aanfchouwen. Hier op begonnen 's mans ogen te tintelen
zijne aderen als ware door digtVuur ontfleken te zweleni
en zijn &bele lighaam beefd.e. Alvorens hij aan 't wrk ging;
verzogt hij vrijheid om den naam van dea _Zee-Kap:tein DE HAS',
2E of DE HAAS, waar in de knoop van bet gehele puntdigt
bevat was; door enige ornichrilving te mogen verMaren, door;dien de aartigheid buiten dat in het latijn niet was nit te dnika
ken; zo als men gereed flond om dit met een bewilligend antwoord te vergunnen, riep hij luidke&s: ,; Daar het) ik 't al
„ gevonden ; ik zal hem balypus noernen , want dat woord
„ betekend met nadruk, een Dir dat ruige poten heqft
,, worth bij de Grie' ken voor een Haas gebrnikt., Korn akrt
,, lees mil twee rezels tevens voor, ik zal u die in 't
33 jC

BERoNicus. crETRts joivN-Nit)Es)
ge.ven." I3UIzER0, die een van bet gi, ze i lchaD en ook ten
LIFP,CMCn": bTagt zonPact was, Leg . Qt hier op te lezen,
ge
te
bedenken,
deze
defi
te voLdichijn.
iter 7, ;.g, lar
tut? 1,/,,97,71.,
Egregia DASYPI7S referees
bello
,
aive;fs
Fritorias
fuper
gesto,
Js
n
inzpavilus pelago liet"t , agreL717 ,te n
f'ilzt
igmine
,
q7e1
tar,de,k3
ons
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d
v:oltrio 57re irnp2 i.
Vivrico
4..,'ve?;a , quisOis a,c 1 -s , Z 11e eLf )7:(1
pc:le
; Lpores de 12>
.utrpgAt
Yana
Zo dra de Digter de 2e weeig„L' y e prre-e, var 71:;11 e
h; e;,
Leid en gelecithei- g-ege ...en 11,..,3`, 17:1-g 1 aan Le
s z1:1,
hi, f-chudr.ie, en flak de hind on hcug, On als 't
cc
dat
zegepraal aan te duiden, en te
de gasten, verre boven hunno verwat;ting
is ook waar , elk was van verwonlering ope .toen, c1 ro.;
de ire bekwaamheid; en BERONIC T LS ',vas bie zo
vrolijk err' in zijn ichik over, dal hem do kst bevirg. cnr1-et
dat hij in 't latijn gedaan bath, nu cok inns in 't grans
te beproeven., Hij kiouwt bier op twee cf dliemalen zijn
kop, intusfen met zin vuige ogen op de giond fia,en.ies , en
zegt wel dra onafgebroken het zelvde p-intdigt in e)iei,Ce vaarfen op; roecende zo dia hij ten e't.ncle was: ilaar lielje het n:4
ook in 't grieks e Elk flond rilet miLs3er clan de Lei e rein van
verworiderirg op.-,;etoi,e,-,, el men "Wier t niet moede om
welverdiende luffpiaa,: ti te dr:;ken. 11,ERoiwcius begost
toen weer te lachgen en te fchertzen, vroli:f li- Icemen e, dat
iii hen zo aaitig be ro„en tri.dt, en zo veel hear wist, as zij
Jammer is het maar, dat wij
zig
raetzn misfen, en zulks om geen andere lelen ctan oin dat
cur iu;nand
Inj het al te Ichieflk begon cp te
Hot is inz.:sfe .1 zo;,c,r , dat
ko te zn m het :r:a te
JOHAN FPW- ItTK GYNnacti, w air k an wij boven fpraken , tows
ter tij'd Plufebfor in
greks
te DoesLuri. , die alciaa. • ep . n1,\ oorw

(PTRUS JOHANNIDES)
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woo!'dlg was, tn-2 ht ufZiY:eken van het vaars met de uitera
nanth'gc. ,talthoorde, van oirdeel was , het
bewonderng
gr'eks nog veei Frár het latijn te zijn: Na deze genol
Me rle prk.)eve.n, wert BERONICIUS nog op verfcheideue pAldere.
wijzen getoetst, ducal ij gaf bij aanhoudendheid, zulke fpre:;
kende blijken van zijiie geleerdheid en vaardigheid, dat hij
Iteels rlieuwe verwondering verwekte. In het 'even lian heat
door cefi geleerden A. BORREMANS in het Iatijn beichreven;
zal men meer fia l en van zijn vernuft, en vlugge vaardigheid in
de digtkonst ontmoeten-, als onder anderen ook, hoc hij de Hollaalfe couranten voor de vuist in latijnfe verfen Overbragt enz;
Vraagt men, waar dft zonderiing mensch wiets gc1Iken
og nimmer evoi;cien_ is , het ezrile levenslicht aanichout.vde;
of vie zijne ouders gewcest zin? zulks is en blijft een raad,
261, wat 'er fommigen °ok van mogen gisfeR dat noch
mand met grond heeft kunnen opiosien. Hem zelven gevraagd
wordende war z:ijn vaderlan3 wa.? Etntwoordde hij: Ivan
welgaat. Dit weet men , dat hij jaren lang in Ergelaa,
i'rankrjk en . Nederlanden heeft londgezworven_, als een
rchooiler die even als Bis alies wat hj bczat, met zig rond
voerde. Men zeidei hem dikw]s, dat zijte kundtthoid ene
Foogleraars plaats waardig was , waarop hij doorgalns ant-

4

*Toordde : dat hem Zdan!g- afgezonderd en in het flof wroetend
ven niet behaagljk voorkwam. Het afbeeldzel van BERONICIUS
in een letterfchilderij nageblevep, vertoond hem als een klein,
Toetzwart,, rond en dik mannetje, oud en flordig gekleed;
wanneer men zijn bedrijf of handtering gadeflaat, zal men
rnoeten geloven , dat die fchildelij egt is want dikwils WOri
bij de kost, ais hij daar gebrek aan bath, doordien hij buiten
tlat niets deedt, met fchoorfieenvegen, fcharen en mesfen te
Illjpen, en meer dusdanige verrigLingen van den zelvden aart.
Boven ailel andere tijdkortingen en bezigheden , was hem de aan,
genaamile , voor gochelaar of jan pottagie te fpelen, en het geInene volkje te bedotten; dan was hij in ,zijn ware element,
hadt hij
dan leefde hij met genoegen, en was at
.Yeen. dut n den 2ak of kieed aan 't lljf;/Want over kost en

UROTIUS. (JAN)
tilecieren was hij nimmer baommerd; „ Dc natuur,"wa
zijn zeggen, „ is ras voldaan, en het is mij onverfchillig,
„ ik als een Graav dan als een Bedelaar gekleed ga." 1-11j
inaakte weinig Work van boekOeffeningen, en dagen lang ag.
ter een konde hij in de gemeenfle krocgen, older het
foort van yolk, met den neus in 't glas zittcn, en zijncn drinklust hot vieren; waarfchijnlijk ook, dat de dronkenichap zijneii
dood verhaast heeft, want hi) werdt even buiten Midcielbt:rg „
in een moddeifloot dood gevonden; 't welk de Digter 13UIZERO aanleiding gaf, cm dit volgende grzfichrift op hem tA,
inaken:
Flier ligt een wonderliThe goest,
Die leefde en Ilierf gclijk can 1.4:,est.
Jlij was een
IJIj leefde in w;jn, en 11:eif in water.
De naam van BERONICIUS is \ c-ieeuwigd door aljne, Go;:,,,

chontomachia enz. of 'Zi ocral- en ette;1,-fir.ii0,/,en cniga andere Gedigtcn. De.mrtn-itrp,bt ean -work dat hij lift de
vuist heeft gedigt., en door enen anderen is opge;Z:hreven, bevat eon verheal van den aanval der Boeren op de
boofdlIad van Zeeland, in het jaar 1672, wan van mon het:
veihaal vindt bij VAL17.2IER Verward E:Lropa , en WAGf24. rad.
XIV. D. bi. 218 en 219. P. 11.Arius ga daar van ee:t
vric vertaling uit , in 1691. In 17I werdt dal!: van can ai.
dcie ditch zeer gebrekkige vertaling ilitge,?,even to
0,11 derde te Leiden in 1728; / de cerfte wordt voor de bc,,itT
gelloudcn. In 1766" kwam, uit hoofde van de zcldzaamheii
der vertaling van RAms, een nieuwe door j. B. te Goes en
111; thiel1,Tg, in gr. 2vo. tan voorfchijn, verfiert met platen van
Oen konstrijken S. FOKKE, zo als die van RABUS met plaatjeg
v:in LUIREN VOOIZiell is. — ANTON. BORREIVI. ,

Far. Leflion.

59-615. No-NIGH, 101. vet. & nova. C. SAXT ,
omast. iit6r. Pars V. p. 173. Voorrecen van P. R ATCS. Levert
van Cnige room. MInnel en Vrouwen, I. D. bi. 310-320.
cap. VI. p.

BEROTIUS (JAN), cen Sch,rijvpr van de XVIde ecuwp,
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BE11,SACQUES. ER-ELJUS,

geboren te ValencieTies , heft uit het fans in 't Itneon
weric ve r taald, dat tot Awl heel : Coln nentariyin feu potiui
Diariu n Ex ?edit ion: s Tu,licece , a CA ROLO V. Imper,tore jemper

ilugusto , a no m.D.xxxv. f,scepto , JOANNE ETRO IO. Lov.
p. 5 79.
1 5 47. klein 2°
J.
FopPE NS L* 11;1,,
p.
406.
TC111.
Et r.
PAQUOT
BERSACQUES (DIONYS DE , V.erdt te Arras, wearomt,ent het jaar 15 o , 2eboien. 1E3 was de oudfle
zoon van JAKo-1 B SAC Cl:C77S en van zijn eerile vros p,xr, zijnde deze jk yan het zevende kind van -FILIPS DE E 2riSACQUES
Ileer van Welic en . van j CO3 A DE VULLY, vrouwe van 2,101crove. Diezly s vokoeide zijre letteroelTe:-iigen te
wiecdt tot 1.ice-1::iaa, in de regten bevoiderd, en p:z.e:CrecrJe
als Advokaat vo r de Gdegt[thoven. Hi} trot.,wde en vc,7, ,:kte een zoon LODZWYK ":,ennamd, well: e den geesteajkeil flaat
omhelst YanL:r.nik van dc HOCIT:Cit te St. 0:;:ier
Verdt; ook was scleze Dottor in beide de rec ,r 'en ; v. , ie,,it k'on
intlatij 1576 tot Deken van zijn Kapittcl veiko . en , en
ftleif den 27 december 1595. DtONYS DE BERSACQUF.S beeft
gest-is Co'nitz t 411-;;:
geichteveil:D or , 7, ne Pie ;2.
p. 255-257.
PAQUOT , 1)//,?7;1. 1:tt er . Toni. X
PE P,SELIUS (PASQUIER), was do z on van een Yon"misCalis del flad Ltd , en wic.',rdt in I 48o uboren te
een dorp t , tee urea daar var yNa zijue ic't-teioefre.
te hebben, wierdt
ningen net o:T,erneen wet lof
den 2 jaT . ij 15oi , Berediaiiner Mom-ik te St. Laurcat, n,e3e
iiabi Lui7 g,&egen , en bragt het overire van zijn leven
zig inzondeihei3 mi loven on th ./e,en Ledat kiouster
v11 okiiLe betei wilt
zig boucle , - de, tot walk elude 111.1
te ye zanielen, die hii altoos in 4111-1 ce ! le t,„:;,,,va.11-de.
be,,effende hij de fchlderkonst, en in 1523 do l'avele van
St. Denijs die bctuwvallig was, el bar h'ij r,cwoon was de
1VIisfe te doen, hebbende den berflelle „ flee hij d:e op
met fchilderijen van zijn eigen maaizze:. In 1535 w:er t hi)
4109r. de waterzugt aangetast, die een einde van zijn le en
maaJi
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anaakte, den ouderdom,, van bijna 55 jaaien bercikt hebbPnde. BERSELIUS is een geeerd man geweest, ook nit onkt.indig in de hebieeuwie en griekfe talen , daar bij was 1-iij ecri
1 r efhebber der digtkonst, en hack vrij wat voiri eri in Lle
letteren gemaakt. Men heeft van hem: E-istci.c du c72 ad
Brieven zi3n de 188 en t32 bi:e,-011 van c1,-1/
ERAsmum.
nieuwen druk zijner uitgegevene werhen. Oak heeft men
vijf fluks zesregelige vaarfen, waar van ieder het on_lerv'cip
bc, at der hoofditukken van een weik , getijiel .1: dige::a re Cum.bus Sabinis, Poet x laure,a1 , de exciilio Cv:tat:s Looa/z/is
771. ; ex fchedis claris[iini viii Domini lic.ronis DE CR A SSIER , nitgegf.ven door MARTLIE en DuRi,,n) in fratille Ampi,is,Cma
ra71.1. FRANC. MONTALANT, 172g. in fol. , Torn. IV. Col,
– VAL. A1N-DR. , Bib!. Beig. p. 229, 233.
1379-1
DURAND , ubi fupr. PAQUOT Mein. iitter. Tom.
MARTeNE.
X. p. 67-7o.
BERTHA (LODEWYK), wierdt in 1620 te Erue geboren , too , het Dorninikaner Monnike.nkieed an, en deedt
bk
1
ecdd
?Si n e ge l often den 19 oftober '644.
Cedde
bij traps ,,vijze de bedieningQp van °rider-Prior, Zanger, Procurear en Sijndicus van zijn klooster. Hij was algemene Prediker toen hi) op den 12 augustus 169 .7 flierf, in den oudercloirz
van 77 jaren. ECHARD zegt, dat zijne nagelatene werken,
tot bewijzen van Z.1.111C geleertheid en godsvrugt
Under anderen heeft hij gefeineven: x. Orlgo plagarum, Crir4ianum orbein devastantiurn, ab Zino ex familia Prcedicator'no2
Brugis 1658. 1 2°. 2. Medicus C7iristia7us
fiznguine's lacrymis deplorandam ferrei 71,ifyis faculi ca yitatem, preprcefcribens remedia
fentiurn
pla arum
tam ex S. iciptura pan; ex SS. Patribus d,fiiinpta , ad 0717,72e113
PAQUOT ,
C,Vis!ianT, Republicce fiatzem fanandum co
litte.r. Tom. VI. p. 361, 362.
BERTHQLF (HILARIU&5, is geboren te Gent, omtrene
t einde der XVde eeuw, en bevatte in een allermismaaktst en
lighaam, een treffend &boon verftand Hij beoeffencie
vieeg-
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wroegtijdig de geleerde talen en fraije wetenfehappen; was nog
jong zrinde reeds een uitmuntend Digter, en verdiende daar
door de achting van ERASMUS. BERTHOLF, dien geleerden man.
/net kennencle, verflond op zekeren dag dat hij zig te Gent
bey ond; hij wagtte hem bij den uitgang van een kerk op,
bood hem een digtfaik van -zijn maaia.zel aan. ERASMUS wierdt
door de fraiheid daar van , zodanig getrofFen dat h tegeni
KAREL UITENHOVE die hem verzeide aan 't oor fluisterde:

hoc is, 't mooglijk dai zuike lc/!one vaarlen , het Vuortbrengzel
een zodanig lekik geyornul nwsch kuimen Z/ n.' het beffilit viel,
dat men den Digter aan tafst moest Ziell DERTHOLF was een
groot liefhebber van de finul om dit te weig-eren , hij verfcheet1
derhalven o de eel fie nodiging, en ERASMUS kost zig niet
bedwingen om deszelvs neus met verbazing te begluren;
hot is vok waar,, dat de Namur 'er geene ftole toe bait gefpaard, en dat de konst, ik verlia die welke door B.AccHus
aan gine kwekelingen wordt onciervvezen, 'er 't zijne hadt
bijgevoegd, met die in dcrzelver gantre uitgeftrektheid, met.
purperverwige karbonkels te voorzien. ERASMUS hem dart
op zijn gemak bekeken hebbende, zeide: „ toe BERTIIOLF,
„ gij moet ons cen pantdigt maken , 't welk met de woorden
„ begint : Nits Bervilphi ; " deze die gekfcheren verflond,
en dadelijk de damien van het druivenfap in zig voelde
ken, voldecdt hem op 't oogenblik, en bewaarheide bet genet
4er van een beroemd Digter gezegd is:

Satur e

CUM dick HORATIUS : Okei

Onze Bibliotheekfchrijvers houden plotzelijk bij deze piaatst
op, en berigten ohs niets verders van het Leven van BER
TIIOLF. Men vindt egter,, dat hij zedert dien tijd in Frankrijk
gereisd heeft, het Hof aldaar in 't voarjaar van 1526 bezogt,
en dat hij ruim vier jaren daar na, nameli]k den 3o november isso zig, te Lijons beyond, alwaay hij zeer gemeenzaam
met RABELAIS verkeerde, welke onlangs in die ftad was gekomen. Deze vriendfchapsverbindtenis was ongemeen wei
geforteerd, en kwaul ten aanzien van den aart der belang.
1.10*,

BERTIN. (OMER DM ST.) BERTIUS. (ABRAHAM) ng;
hebbenden vrij wel bij malkanderen, want beide hadden veel
verfland, de een zo wel als de andere bath een vrolijk huincur , en de loftuitingen die RABELAIS aan de godheid van het
druivenfap in zijn Pantagruel heeft gegeven, bewijzen ten
4)vervloede, dat lien geestigen ligtmis, gants geen vijand van
41e vies is geweest. SANDERUS zegt, dat BERTHOLF enige vro,
lijke digtflukjes le Keulen heeft uitgegeven (ludicros & facetos
verfus) , en VALER. ANDREAS , voegt 'er bij, dat die in 153o
gedrukt wierden. Nog verzekeren beide die Schrijvers, dat
BERTHOLF verfcheidene geleerde brieven aan ERAsmus heeft
gefchreven, en dat hij inzonderheid door de brieven van den
Rotterdammer Geletrde aan hem, is bekend geworden. ----

epijl. ad BERN SALIGNACUM , ixer clAr.
Viror. epifl. Ioo., editas a7) Jon-. BRANT. Amfi. 1702. Z7 81.o.
p. 280. D. ERASMI , oper. Tom. III. ult. edit. p. I. cols 937.
SANDERUS, de Gaudavenlib., p. 57, 58. J. F. FOPPE1NS , Bib!.
J3elg. p. 380. PAquor , Memoir. litter. Tom. IX. p. 102-1 04.

FRANC. RAIJELAIS ,

EERTIN (OMER. DE ST.) , wierdt omtrent 't jaar 1644
te Oostende geboren, en gaf zig in de 'orden der ongelhoeidc
Karmeliten, toen hij 20 jaren oud was. Drip jaren later,
wierdt hij tot Priester geordent, naderhand droeg men hem
de bediening van Onder-prior op, en hij flierf te Antwerpen
den 28 februarij 1689, in het 45fle jaar zijnes ouderdoms.
Hij heeft door den druk gemaakt: 1. Thefaurus aureus divinarum Monitionwn S. Maria . Magdalenx de Pazzis. Antv. 1687.
121120. 2. Zil. en inb3enbig*n eki s, iten / banbefenbe ban be 1110
ivenbiAbe obereenrionlqe / bie be CO,Otenen met ;e ti Ekio:t
mecten bebben. 2 Qicfcrt. WW1,. 1685. - PAQUOT , Memoir. litter. Tom. X.. p. 368.
BERTIUS (ABRAHAM) , geboren te Leijden, den 15
maart 161o, was de oudile zoon van den beroem'Jen PETRus
BERTIUS. Iiij is geweest een Geesteiijke van de orden der
ongefchoeide Karmeliten, en gedurende so jaren Mislionaris
van die orden te Leijden. Hij was ec"") braaf mensch en flier/.
IL HEEL.
rzat:
Bb

BARTIVS, (JAN), (PAULUS of WENCESLAUS)
van clagen in 168 ,-3.. ()rider anderen heeft hi.j. uitgegevenii
Virtutes
C9gnitf io, amoris Christi 4to. Parz:iiis, 1647.,
qua; juvenens decent Principem, opus Regi Galiia iricriptum:
Modus convertendi 11-ce;.n:cos. 8vo. Pariff:
stop Pray', 164 7.,
,:c6sa, 4. .Explicatio SyithQ1i y-Ipostolorum , Orations Dominirce
,Fal.utqt;,onis4YZC1iC2 Rothon7. 1653. in I 27no. 5. Flores Car.
47,1,elit; Gallici fez,t, vitae plzirium Carmelit.-Lrum afralceatoruo.
Antv. 1673. 6. Clara demonpatio ./Irtietate
Catholic , contra onines 1us fieculi fcelas. 8ro..
culorui p„
Antv. 1671. en nog enige anderen. - j. F. ForrENgy
p. 991, 992.
BERTTUS (JAN, de jongfe zoon van PETRVS BERMS',
;Tx, eboren te Lei jden., den 6 maart 1615. Illij is de Stigter
Feweest van, de Franfe Mislic der ongefchoeide 1 qrmeliten in
Ps. 1,1-age, en naderhand Prior van het Karmenten-Klooster op
t elland Melte , alwan hij is gercorven den 27 oa-ober 1662;
cen man geweest, van ecn bijzondere god yrug,t en ge1eertheid,, Ilij heeft gelcbreven Traaat. de ' SS. Eucliaristic.
amento : in quo é SS Scripturis clemon.grat. realem Corporis
, q 107i767Z Ef? fignifiCatt1713 Tranfuyiantiatirnis
& .potqfictem Ecciefiae ad prohibe77tiuum Lecis 7/frinl Cali
;ac probe in 11,41;.sf. il, offerri VP,171711, ac proprium Sacrifichm.
de. o, EThlictifeca ScrIptorum Carrnelitarum excalceatorum, P. .MARTIALT; a S. jpi-IANNE z edit Rothon:agi , anno 1730. ---..,
Belg. p. 148. NicERoN, Mon, Tom.
F, ForrENs
-?;)(T ., P. 91.
BERTIUS (PAULUS of WENCESLAUS) , de tweede
won, van pETRus BERTIUS, w4,7rcit geboren to "Lc?ijden den 19
begaf
liii zig onder de ongefchoeide Earmeliten,
r.n deal ppcnbare profesfie van die Qrden , den I julij 1629,
Jr 16A.2, vo4-_-;de, hij Pater V. BRUNO DE ST. yyEs naar Aleppo,
f<!'n lecrd,.., het arabisch van den Pater CELESTYN DE S. LIDUVIN,,
gao hroc:lor van cien. vermaarden Goljus; met dezen vertrok
hii ii iunij naar den berg Libanon, alwaar de Maroniten hun
gloty,'cr vsn St E11(!us gavan, Maar nauw!ijks was hij
3aar

ERTJUS. (MMUS)
daar gekomen, of hij wierdt in augustus door de rodeloop

Aangetast, 't welk hem noodzaakte zig naar Tripoli te doer}
Toeren, alwaar hij den Io feptember 1643, overleed, 31
jaren oud zijnde.
NIcERON, Mem. Tom. XXXI. p. 9r.
BERTIUS (PETRUS) , wierdt den 14 november 1565,
te Beuren of Beveren, een dorp in Flaanderen, op de grenzell
van de bisdommen van Tpereiz en Brugge gelegen, geboien,
alwaar zijn vader woonde, die de Roomfe Godsdienst hadt
verzaakt , om de Protestantfe te omhelzen. Nauw11:s drio
niaanden oud. zijnde, verzelde hij zijne ouders naar Engelan,d,
cloordien ciczon, ten einde de vervolging te ontgaan, verp4t wierden uit Neder!anel te wijken. Toon hij zeven.
jaren oud was, wierdt hij in een der voorfieden rail LOW:03
ter fchool befteld, bij KRISTIAAN RYCK , die hem de grond.
beginzelen der griekfe, latijnfe en franfe talen terwij
PIETERNELLA LANSBERG een zeer geleerd meisje , hem in
het fchrilven en de muzijk onderwees. Twaalf jaren bereiict
hebbende , liet zijn vader , die ilicitsfen Predikant te Rat:erciain
was geworden , hem in Millandkomen, en zondt hem naar de
nieuw opgerigte Hogefehool te Leijden; hier genoot bij het
onderwijs in de hebreeuwfe taal van ITERmA
N P
in dc fraie letteren van jusTus 1411 ,ms en BONAVENTURA VuL
CANIUS, en in de theologie van WILLEM FEUQUIERE , LAMTERTUS DANEAU en anderen. Zijne letteroeffeningen hidden
hem bezig tot in 't jaar 1532, toen hij een fianvang maakte
{noon nog maar 17 jaren cud, om zelve aan andelcn onderwijs te geven. deedt zulks eerst te Antwerpen, gedurcndc
drie maanden , vervolgens te Oostende agt rnaanden , te Midtielburp,. eon gants jaar, en te Goes v'j jaren. Na verloop van
dezon tijd vernomen hobbende, dat 'er een On ,. 1 c:iegentsplaats in hat fthool te Leijden open flan& , vroeg hit 'or om,
en verkreeg die, hij maak:3 vlitig gebroik van ht verblijT
in deze ftad, om zijne fludien voort te zetten , en 1_'efteedde
de ledige tijd, die hem van 't waarnemcn zijner fchool, overLieef, om de kolle;ien der Profesibren bij te wonen.
Bb z
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Twee jaren later, vergezelde hij JusTus LIPSTUS naar
4ajid , met voprnemen, otn aan J1RoNIMçs ZANCTITUS ; ANTON1'
CtiA6Drgu en andere geleerde Protestanten, die zig room verw90n ba3den een bezoek te geven; doch te frankfort
per4e, vernani hij dat beide overleden waren; dit deedt hem
orn zig te Heidelberg op te houden , zo ter oirzake
an de beioemde- Bibliotheek, die 'er toen ter tijd aanwezig
vas, as am nut te treken uit de verkéring met de geleerde
Nannen welke zig in die ftad bevonden., Hij maakte bier
gter gecn lang verblijf, want ondcrvindendo, dat hot klimaatniet gunftfg voor zijn lighaamsgettel was, vertrok hij naar
tractsburg , alwa.ar hij-enigen tijd zig bezig hieldt, em aan 'jongelinv.,n in 't bljzonder onderwi's te gev. en , na daar tee vrijiheld van den Akadenffen Senaat verkregen to hebben; en het.
zeer waarfchjnlijk , dat hij in deze ftad zijne redevoering
cieedt, en ook liet -drukken: Mer tic Zebiabeib in bet
OrzitiD de Modeftia in appet-6ncla Gloria.
brit
TC h
vervolgens wierdt hij door Curatoren van het Leijdfc HogekociI beroepen, tot' de R egentsplaats in het nieuw aangelegde
141-oFegfe, aidaar; narn het aan, doch deodt alvorers ene
reis, niettegenflaande het in den i,vintet was, door Boliemen,
S-1 11elien , Polen en Rusland. Zijne nieuwsgierigheid voidaan,
izijnde, rain hij bezit van zi:i ne waardigheid te Leijden, dim
met room en algemene goedkeuring warnam. Voorts
wierdt hero het opzigt over de Akademife Bibliotheek, toevertrouwt1; hij bragt dezelve het eerfle in orde, en fchikte
ciie in ci-i derFcleiderie klasien; en, in 1595 deedt hij de cata,
logos daar van drukken, met ene voorafgaande brief of Ter1.12,1-,dog, over de orde en het nuttige gebruik dat men van.
con Eibliotheck ban maken; sander den tijtel van : Nu-mew:law

Bibliotl2cf Acadeinix Lugduno Batavce corn Epiflola de orane efus
p7,e. J O Lurd. Eat. .1595.
intJsien buwde hij met ANNA MARIA KUCTILIN dogter van
KucHLus, pppF rpgent van bet Staten Kollegie to
t1,1 en deze in 6o6 zijnde komen, te fterven, wierdt BER•
Tios in desielvs plaatze aangefte;d ., weihe post hij egter met
b
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DERTI LT S. (PETRUS)
tote weerin 2anvaarddea, de mociten en verdrietelij4thedi
'voorziende, well(e de uitoeffening daar van; hem 7oude
oiizaen ; want hij was de gevoclens van ARMINIUS toêg
zig daar door aan de haat der GOMAR1STEN 1)101;i.;`gec ,i 1 -nit blek 't cerst door de lijkreden die ii den .23.
o&obei 1639 over A RAliNTUS deedt. GoivIARtis vicJ hom aan,,
en lair s,?ii-iesordde door een g,-appel aati GomAns, bztretrak-,,,
It41
Cher be 51:45f,..ricii icn ARMINILi6
X-Cti ;:i. 161o. Zinn teg enifrever beantwoordth.: dit
doch BERTIUS bleof hem niet fcliuldig, niaar gat "enr,. Ober,
5icniuct an CO3./TARUS JU nritemiLli 't licht, Dan Zijit.,
gevoelens bragt hij inzondeiheld aan den dug, door Cen
'over deVoltixib4313I-Ab bcr
't welk was t,.,.• c,til,u4LEllymenceus defertor , five de San5iiit,,rum pederailia
Libri duo. Lugd. Rat. 16:to. in 4t0. te
.1-;e-rdrub.t 11`a,
1\ 612, en te Leijckn in 1615 ; waar bi hij het volgen,(..le
de : .7Iccedunt- Hyperaspistes ad D. LT-,Dovcu-NI CasociuAr ,
*gut.; Bremonfern,
?7PfPf dP pelfeveranlia Sanquilan cx
-ad Helireos. BERTIUS onderzoekt
ingevoigL de lecrt.;-P_
'der Meetkundigen, de twee volgende voartlelle-n„ x ..).16
fieri posfit ut yustus deferat :7tiftLiam?
moogi4it ig
bat cell ficgtbaarbige affianb flan been ti n be ftegttlaartii6/2.
ticib
,2„ Ai quc e „ dIferitur, fault- iiera yv Ititia? 6-f bc
latrine ficlthaarbtbeib
Ware ricgtitactrbictlei.) gct).fxt
Vraagflukken die hij bevestigender wijze
Eonin,Ig
1KOB DE, I , die verfcheidene brieven over de Gods;IfeErc:t-,(ge-,
rchillen aan de .A.!gemene Staten beet geic'hreven
ne daar van , waar in hij Ani\ILN1US gulhartig met
i3aain. van Godsvijand betijteit, dat het enkel opichrifi
rus zijn bock, de fchrijver daar van wre.erdig maakte-, "orn_d_e"
firaff-e des vwrs te ondergaane flit vonnis ie vr'ij
DERTIUS vervolgde met dit al, om zijne gevoeiens aan cich
te Terlen; order -a.nderen in enen bref aan de Stacen.
UtreL-13, op naim der erfgenanien 'van ARMiN- ICS ,
olden worth aan het hoofd ene rvirerks van deze-fy
Man-, getijtelt: 4infra col/al° per Licerei s \thiria

go

BERTIUS. (PETRUS)

no, de Prcrdestinatione. H1 zegt op ene plants vat den/
brief: „ dat d Doktoren, welke zig niet Eerchaaind hebben,
„ om te fchrijven, dat GOD de mei-A-then zodanig geichaven
,, dat zij kosteen zondigen, maar ook op dat zij zoudcii
„ zondigen, doordien hij door green ander middel tot ziju
„ doeleinde Londe geraken , aan Keizer Timaius gclehen,
„ die wannecr hij erie maagd wilde doen om hals brengen
„ 't welk tegens het gebruik der Romeinen ftreelt, hij haar
„ alvorens door don beLa Het onteren ; " en hij halt bij
doze i2;elegenhell aan, PISCATOR adverfus SCHAFAIANINT. Deze
wierdt hier 1norrig over, en doopte doze aanhaling met den
naam van laster, en BERTIUS begreep verpligt tezijn , om zig
te verdedigen, 't welk hij deedt, met 't uitgeven van 't vol.,.
gende werk : ./4 ologeticus ad Frotres Belgas , in quo Caltannic
crimen, iiiIi a JOANNO PISCATORE Theolo,c;o Beerbor.Tilli ,
Lugd. Bat. 1614. in 4to. BERTII7S hair
rito iiripaCtum
deft in de voorreden, over de V Tijze van twisten, over de
pligten , waar aan die genen weiliQ twitten, zijn verbonden
ais mede over het ware middel, om regtmatig theologif;-.?, gefehIllen te becirdelen. De betoemde GRonus, dat vrij gunitig over dit work, fchoon hij 'or nogthans dingen in vomit,
die beter waren gezwegen, of ten minfien thans nict C]dig
waren : Omz qua? advererus PISCATORENI dispvt-zti , v ehementer
troLt, i (pc: ji ; frd esfe queedwn , qzue vi.
tleantur iu2ituC , ceite iintempestiva. BERTIUS voegde bij dit werk,
Cue vethandeling over de goiciliedenis van PELAGius; daar
CRQTILT :, giants nict over in zi:in fchik was; Illy fehr:.:It ten dien
a.anzienc. can ITITE 1- .8 7BOGAART „ Welke kwaadaartige gevolg.
,, tiekkingen z,t1 risen niet maken, over Cie wijzc, waar op
„ don Sdiriver, PELACUS zockt to verdeWgen , en hoe vole
„ vernieuw-ck; onlust.en zal zulks niet te wee kunnen bren„ gen :” hij laakt BERTIUS , do rust van heck en that opge(gut to hebben, aan de begeerte-om zijne verdraagza.am.
heid en geleertheid in 't oponbaar to doen bi.T:en; en hij kan
• niet gonecg verwondeicti, dat BERTius no fpoedig het verdiiet hack ve,geten, de de enkele tUtel van zijn bock over

e n-:1krf',-,ci!) Ocr 1r)cfolAgm / hem hat
t.
licizign't,./tr;:s aut. 'erudu3is cstentatid tanti
flasvce
2rea E nobis iplis eripictmus failtatith2.; jzhndi
cle!)et , nt
atcitze cclefian: 'oncrert's yuPervacitis
,
115ror 17 it 'optimum 77,01i menthzisje 'ciztam ‘7.;,4110
at-is.
becefii fo .i tipdr LAbri iyeriptio quails xildbat fine
-ze gev , el ens doen GnoTrus eer aan, en men ziet 'er
BERTIUS vrij onvocrzigtig was. PIStATOR beantwoordde hex.
in 1-615.
Jn dit 'zelvde jaar ''‘vierdt hij genoodzaakt z3e bed:en/4
l egie te becianken; door,.
ls Opper-Regent van het Staten Ko d
dien irteri wil, dat- her Gender de hand werdt te kennen gegeyen , dat men hem anderzints daar van zoude ontzetten;
hie
voor
fcha ldons te
teal ' e venwei
he;
Tt
Ploie)r
in
e
philofdphie.
In6i widt
brakte men
genoolza.a1,-.t voor het Sijnode van Z ,fc7-11 ()liana' le verik.11:.),
vergadett was ; ,'‘ ESTUS
2-1j1
‘.1.m:fus
lien , dat te
'aanbelaw 2c1 broLder was hiei Voorzitter, 'en hem inct
ziel tegen. Ivien eisch_c h:er -yam ;1cArk 1.1,.),L3erroei,-)Ing van',di,
zcci,
ne hier voor genieicie fehriften om dat hij thtar 1:13
2waar tegen de leer der Ger:formeerdenzo vrg prAl iiebbzi4f,
'met belofte dat hij na 3ie berroeping zig met de 1,:erk hon verl
:zoenen. Na vele leg.nilribbeiingen was zijn antv, r oorth „ 11s,
noch Svniaan noch, 1141,thomeciacx
• ben -nOcl)
cen Chri,,-tma Watden fiaat der 1:::ien do zer LanCen
• gaat, daar in Lan 't kaf de overhand 'krijgi:i, en ik wil
voor koorn aannen17.‘a." Daar op ',,verdt.-„ geen
dat hi) zi.ine ge±ine belofte , a7:
'op" hij
.de f'rinuivna te ondenrj:;en , net no,zekomen
'antwoordde; -„ dat hij als Rëdat de ecten van St
-„ giLzh Kollegie naar . gemoede hair gehandlKatT; dat hiIf!
dat
't zelve nict veel dartele dagen gehad
de, vague 'en bad, als anderen zig vennaJkten, en
hem; 'gedurénde zijn Jeven uiet vrodjliers gebeurd
-„ als de ontflaging van 't itegeniirchap." Op de vraag,
ds
*cia,/,
',
leonfeslie em Ca/ccili piws
j
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jeugd iets anders hadt onderregt ? was zijn antwoord : „ dat
„ enige dingen in de Confesiie niet zo klaar waren uitgedrukt,
„ dat hij in die dingen iets voor zig zelven bath vastgefteld
„ doch met vrijheid voor de jeugd, om anders te gevoelen. "
Op de vraag, welke die dingen waren ? antwoordde hij , ,, zulks„ nu niet t weten , maar verzogt vrijheid zijne papieren te
„ halen ; ” verklarende vervolgens , „ bij zijne ftellingen ,
„ wegens de mooglijkheid van den afval der Heiligen ,
„ voiharden wiji de gehele oudheid daar male oveiam
„ kwam. Dat hij ook de vijf Artikelen der Remonftranten
„ aannam, maar die misfchien anders zou vcrklarcn, en dat
mooglijk geen twee Remontranten die eveneens zouden
„ uitleggen." Verder klaagde hij , „ ■ at in het uitgeven van
„ zijne Diatribe , waar in bevonden was, dat hij verder ge„ gaan was dan de Remonftranten, ter kwader trouw gehan„ deld was; doch erkende egter het gevoelen der Regtvaardig
„ making, zo als het daar was uitgedrukt.” Op de vraag,
of hij zijne feilen zou villem verbeteren , e71 de Sijnode voldoening
geven ? was zijn ant-voord, ,, dat men hem eerst moest onder.
„ regten; want hem onbewust was, zig ergens in verlopen
„ te hebben." Waar op hem door de Sijnode het H. Avondmacil ontzegt werdt ; en befloten dat de Kerkenraad van Leijden

zoude rerkzaanz zijn onz hem beter te onderregten, en no hij die
onderregting niet aannam, dat als dan de ker!,clijke Cenfure verder
bij trapper aan hem zoude geoeffent Ivorden, tot de excommunicatie toe, welke zoude werden uitgefield, tot de 'waste particuliere
Sijnode, enz. BERTIUS vraegde bier op, of de Sijnode voornemens was, alie de genen , die de vijf Artikelen der Remonfiranten toeflemden en omhelsden , van het Avondmaal te
weren? Dan hem worth geantwoord, dat zijn vonnis be.
rustte op zijne gevoelens, boven de vijf Artikelen gaande;
waar op hij uitborst: ,,Nu mag ik zeggen, den dag be,, leefd te hebben, dat iemand van de tafel des Heren wordt
,, afgebannen, cm een gevoelen, dat van 1e gehele oude
,, Kerk voor Fed gekend is. 1k kan niet begrijpen, dat de
, mast dot fieutc-len zig zo ver Liitfacia.
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8ERTIUS heeft zig beldaagt, dat de Sijnode niet te vreden
met hem zijn Profesforaat te benernen daar te bo yen nog
bet middel hadt weLen te vinden , hem te beletam om jonge
lieden bij hem in de kost te hebben, ten einde lien in de
geleerde talen, de gefehiedenis, de phildophie en (lc Leginzelen der welfprekentheid te onderwijzen. Hij tragtte zig
toen in de gunst der Gowaristen aan te bevelen, met vlijtig
i]unne kerkelijke bijeenkomften bij te wonen. In lnaart 1620,
verzogt hij door een zeer ernftig fmeekfchrift, aan de Staten
van Holland, om ten jaarlijkle onderfiand voor zijn tairijk.buisgezin, maar hetzeive werdt *mewl; zo dat hij zig in
de allerdrukkendfte omifandigheden bevindende, genoodzaakt
wicrdt elders heul te zocken. Ili; befloot naar Frarnkrijk te
gaan , in de hoop dat hij daar onderifand zotide yinden, te
meer , doordien de Ironing hem zedert twee jaren met de bediening van zijnen Geographus hadt yererd. flij was zeer
kundig in de geographic waar van hij blijken heefc gegeven,
door verfcheidene werken in dat yak, die zeldzaam te beko&
men en gretig gezogt worden. COMvinentarierum Rerum Ger-

tnanicarum, libri tres ; quorum 1. Gennaniam Veterem : 2. GerYnanimi postcriorenz a CAROLO MAGNO ad rostra tempera, cum
Principum Genealogi;s: EcY 3. precipuas Germanic Urbes compleElitur. C7113 Tab. Geograph. cons incyis. An211. 1616. in 4to.
oblong°, en in 1635 in 12ino. 2. Theatrz:m Geograph. Veteris.
Torn. 1. in q:zo CLAUDII PTOLOMJEI Aloxandrini Geographice
libri oao, G,cocc & Latino: Greeca ad Coilices Palatinos collata,
enz:ndata funt : Latina infinitis iccis correeta. Opera
autta
in quo Itinerarizon
Mu. in folio. Tereus
P. BERTH.
ANTONINI Imperatoris terrefire maritimuin; Provinciarum Remanarum libellzts ; Civitates Provinciarum Grdilearum ; It:;zerarium
ci Burdigala Hierofolpnam usque ; Tabula Pektingeriana , CUM
notis MARQ VELSERI ad Tatulx ejus partem; Parergi Orteliani , Tabulee aliquot. Edente P. BERTIO. Any7. 1619. in folio.
De geleerde FABRICIUS merkt aan, dat de Kaartcn van dit
Toneel zeer fraaij zijn. 3. Notitia aorographica EpYcepatuum
Gallic. Parifiis. 1625. in fol:e. 4. Pireviarium OriNs Terrarunz.
r 11 5
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agter de CLuv:RIr Int7otht1ti)

1 eJgr-!:Letn. 5-.
M.2gni &
rarfj.
Jo o. Pit is cen Kaart; die ook iii vieren
in
el dal At l as van rioNafus. A:4. 1(554. ge:.
is
rtaatst. O.
Ortis u2iverli
e juc par
Tabuice XX.
i.-.;eograp 7zic2 , ex ant:I Geograthif & 11,:j1wicis co7sfeiae per
PETtleM BERTIUM ; in 4t.o. 6172iongo. IT] deze g :-..cgraphife wen.
2172i1,07frl

:11; 73 ",

ken kan men nog voe „. .;en, fch3on e igzints van even verichillenden aart, dat ge le, bet welk hi"; ter ge l..eenbeii van den
Dik vervaard'Igde, die de Kardi.Laii RICHCL r EU hadt c'een
'sunken om de have) van &chile te flai!en; zijnde geti;telt
Ze Agger'bus & bncii-za haEtenus a 4' mar ex:rzia!s
O. en ock g:p:wrItast in het twee2e
fiovum. Paril2is. 1629. in
Peel van de Nevus 11,:faurza
Rymancazim 'van
ALLENGRE.

Te Parijs gel;.orn,Tn zija nde, verzogt hij orn de beta1ing van
'ten jaar tiaalement 3.1S Geog,Taphus , dat men hem fchildig was;
doch hij ontmoette damomtient zwarigheden. , Den ix j-nij
tieldt BF.RTIUS ene bij'eenkonast met de Predikanten van Ch2:. i'mton, en - verzog ,.. om het Avondmaal bij him te mr)gen
liruiken , doch zij weigerden hem zulks. Daze weigcr'ng
deedt horn gevoelig aan ; en:Ee lei ears van de Stor1ne maakten gebru:k van zijn harteleed, en de behoeftigheid waar mede hij hait te wofftelen; zij overreedden hem ten la.dtflen,
rani den ROornfen Gcdsdienst te omhelzen r en hij deedt open=
bare afzweling in banden van HENbRTIC BE GONDY, Kardinaal
Bisfchop van Par;js. De Heer BRANDT vell-aalt3,
-dat hij op de zelvde dag van zijne afzwering een bezoek gal
aan den Holla7:dien Ambasfadeur LANGE'aAK aan wien hij met
een teer Oeur%g geiaat kennis gaf, van zij ne Gosd'enst-vel aneering: Ilij gaf voor, bier zedert lang reeds het belh it tod
te hebben genomen, niet alleen om de onenigheden en gee
weldige twisten die 'er tusfen de Remoi,j7ra;2ten en Conzathien
plaats vonden, maar wel inzonderheid om dat bet Siitiode van
Leijdoi, hem van de tafel des Helen hadt tiltgefIc ten ,
kem zeiva met de excomnr.thicati$ en affnijding als le4emaAt
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der Kerke bedreigd. De Ambasfadeur, .benevens cl ebr-reem
lru
MourIN,
flelden
al
wat
i
h
vermogen
was
piETER
de
van
gedagten
te
doen
verandeken;
maar
OM
BERTIUS
te werk ,
Hi] bokiaagde zig bitter over de L71c,7e1r,„ize die
te vergeefs.
uz:n ten zifnen aanziene hadt gehouden. Wanneei 1-1I wan
„ ne Godsdienst-verandering fprak, nide hij , dat het geenc,
verworderens waardige zaak was ; dat 1ij enkel tot de fchcot
" van de oude Kath9lijke Kerk was te rug gekeerd , tot welke
" de KerkVaders hadden behoord. I-17j klaagde over *lie arniFixecle , die hem buiten ilaat ftelde om aan zijn huisgezin
het
n&Ag onderhoud te verfehren. Eindclijk beleed ilij,
„
i, ene plegtige belofte aan de Leraars van de S011:707/7/43 te hely,
de hoop i'cn ene bedienkig te be.onien
„
b.Vjzonderheden
wor,ien f:evonden, in cue brief, die de
DezP
Hoiland zondc. BERTIUS
naar
fdire3f
Heel LA ,IGERAIC
ere
aan
Gecommitteerde
Raden
van
,
Flo
aar
'er
in hij, na gezegd te hebben, dat hij tot de Roornle L:elijdenis
was overgegaan , 'er 131,1,ve,egt: ,, Ik verwagt bier enige
fling, door middel van welk ik rnne dan gerust za1 kun,, nen flijten, en mi;n huisgezin doers betlaan , zijnde ik van
„ vnijrz beroep ii Holland beroofee geworden, en cnweerclig gere.
„ kend 0/1'1 ei2,!*,-i-e bezfp,..heid wear te Millen. " Men ziet door
dit alies, dat verdriet n nooddruft, de grote diijfvere-n zijn
geweest, die hem bewogen hebben, zodanig te handelen;
welk nog meer wank beVestigd, door 't gene I OBERT
EUSTACHIUS aan enen I4ner vrienden fehiilit, bier in beflaande : ,, dat BERTIUS hem op den I julij is komen bezreken;
„ dat hij hem veibazend ontroerd voorkwam ; dat hij thnnel,„ de, Meek was , van angst zwcette, dat hij zugue en tranen
cm zig over de
„ florae; en dat al wat hij fprak
flegte
behandeling
te
beklagen
,
die
de
Gomaristen hem
„
„ hadden aangedaan: dat hij door enige weinige woorden die
hem ontfnapten meet oirdelen, cat hij niet of ten min„ flen zeer weinig van gevoelen is veranderd , en dat hij om
„ geen andere reden is Rooms geworden, dan om aan een
beftaan te geral,en „ daar hi edert langen tijd , op zulk
min
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miferabele wijzd 0171 Hefitabat my'er turidatia
tnimi, jam pallebat , jam judabat , jam titubabat ii incest , jam
fuspirabat , jam lachrymabatur , nequc qui'equam quod opponeret habebat praeter furias iJorum Gomaristaium, qu!bus tam acethe
imo ta-n fceleratd exagit2tus ha5,1enus fuisfrt. lifiliJ tamen ji!spici6
est , fermonibus quibusdam illius innixa , earn ftn,tentils aut nihil ,
pflrum certe haetenus mutasfe , nec alio fine in paws illas
tranfivisfe , pain Iry flipendium fuum ex cerarlo regio obtineret
quod fcio quam nerd antea pet tot ciLrum hebdomadec fru,groi
tnendicaverit: D lent nog aangemerkt, dat BAILLET ifl Zij 11 é
7ugenzens des Scavans , Tom. VI. Part. . p. 83. geheel deli
bal misilaat , met te zeggen „ dat BERTIUS reeds in Hollanet
„ van ,Godsdienst is verandert."
Kort na dat BERTIUS het Roomfe geloof hadt ombelst, wierdl
flij tot Profesfor in de welfprel:entheid in het Kollegie vari
1oncourt benoemd, alwaar hij bij het aanvaarden van zijne
bed:ening, op den z oftober ene redevoering deedt over di
beweeggronden die hem tot de Roomfe bellichnis hadt doeti
overgaan. De,,e redevoering die gedrukt is, voert tot tijtel

Oratio , cur reli5a Leyda Porffios commigrarit, & Haerefi
diata 1Zomano-Catholicanz fidem =plexus fit:
Zijne huisvrouwe en 6 kinderen, die hij bij haar bath verwekt, en nog alle zeer jong, waren in Holland geblevem
Zij befloot egter met haar gezin naar Parijs te gaan, en BER4
Tius liet haar volkomen vrijheid om in hare geloofsbelijdenisfd
te volharden; dan zij volgde reeds het jaar daar aan, it) 162i
g lin voorbeeld, en gelijk men gemakkelijk kan begrijpen,
'werden de -kinderen in die zelvde itroom weggerukt. Toed
men in ' Holland zijne geloofsbelijdenis verftond , fthreven
hevigfte Contra-Remonfiranten zulks als ene misdaad aan de
dirtninianen, toe; waar nit men ziet, tot mike ftappen dd
geest van partijfchap, en enen verkeerden ijver voor den gods=
aan hem niet at.
dienst in itaat is de menseh te en
leen de lesfen van den zagtmoedigen en verdraagzamen JEsu§
de infteller van den Christelijken Godsdienst, ten enemalen
nit het oog, te toen verliezen , 'war zeivs de geineenfle
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gels van billijkheid met voeten te treden. De Zekten ondei

Gennaristen zeiden van de .Arldnianen; „ dat het pausdont
„ in hun hart verfcholen lag; dat hunne leer ingerigt was ont
„ die in te voeren ; dat BIE,ItTIUS het eerflo voorbeeld ha:th
„ gegeven , en dat EPISCOPICS, UITENBOGAARD , GAEVINK110,
„ vius en de anderen, wel fpoedig zijn voorbeeld zouden vol„ gen t.” NIKLAAS \TISSCHER een BOCICVerl■ Oper te
dam, die vcrfcheidene malen aldaar Diaken en OuLrling wa3
ge\veest, fchaamde zig niet om een fpotprint over deze getoeurtenis in 't licht te geven, die tot fchande van het menschdom veritrekt, en wclke thans door de Iiefhebbers van prentkonst, als enc zeldzaainheid wordt bewaard.
BERTIUS Walk' zedert tot IiiitOriefCilli3Ver van den Koning
aangeneld, en in 1625 werdt h ij met ene leerfloel voorziea
.als Koning,lijke Profesfor ext:raordinaris in de Iliadic:Cis- III
jlierf den 13 o&obcr 1629, in het 64fle jaar zijnes oudercloms,
en wierdt in de Kerk der angerchocide Karmeliten begraven;
ijne vrouw overleefde hem tot in 1647.
Niemand kan ontkennen, of BERTIUS is een zeer gelcerd en
Tverkzaam mensch geweest, doch die, om het in 't bests licht
te plaatzen, niet grondig fchijnt overtt:igd te zijn geweest,
van de leer, waar in hij is opgevced, en die hij als Regent
van het Staten Kollegie to Leijcicii met zo veel liver heft verdedigd. Ilij Het vier zoons na, van drie welke zig in de orden der ongerchoeide Karmeliten begaven, hebben wij boven
gefproken. De vierde, ook JAN genaamd, die Benediktijner
Mom-tik: was, beet men nog en latijns fmeekfchrift van voor
tianden , door den oudcn BERTius gefteld, om voor hem do
::`riorij van St. Denijs to Varenizes to bekomen : Pro joANNE
BERTio ejzs fiuio,Religiofo ordinis S. BenediEti, in cavia Prioratus
S. D;o:2:viii do Varennis ad Parlamentutn Parifienfr y ura
Supicatio. n to. Uit het aangevoerde fchijnt hot to bliken,
dat BERTIUS ten enemalen aan den Proteflantfen Godsdienst
hadt vaarwel gezegd; en dat inzonderheid eigenbelang, dio
hem dezelve hadt doen -hrlaten, hem noopte, om zijne kindemi met alle zorgyuldigheid in het .Rocmie geluof o to voeden,
de
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den, doordien zij zelvs zo vcrrc gingen van zig tot Myisflonat
4•is1en te doen gebruiken.
aitid non mortalia peetora cogfs
Auri facra fames.
13ebalvell , de reeds door ons in den loop van die Artikel,
bijgebrag-te werken van dezen geleerden Man , zijn 'er nog
gnige anderen „ die non alle opgeteid vindt, in de Memofre,s
pour fervir a 1' Hifloire des Iloinmes illufires, par NICERON Turn.
XXXI. p. 93-10o. – FArimcir, Bibl. GrCECCS , Torn.
p. 414. VOSSIUS , de &lentils Matheinat. p. 260. E.5° feq. FR.
SWEERTII At/ion. Belg. p. 602. Jon. FABRICII , Bib!.
Part. III p. 399. (sc. Part. V. p. 28. CRENII, AZT:lady.
Part. V. p. 250--255. GOTTL. KRANTZIUS ad Conring!zim. p,
218. P. BURMANNUS, mejor,, ad Syllog. Epist. Torn. I. p. 578,
die op ene zonderlinge v4ize van hem fpreekt. P. FIIEII2RI
Thew-rum. Part. IV. p. '524. met zijn Afbeeldzcl. J. F. FOP-.
PENS , Bibl. Felg. p. 953-955. bij wien men insgelijks Ziille
Afbeeiding aantreft. Epftocc Eccleliasticce & Theologicce. Amft.
1684. in folio. p. 88. 386 387. 630. C. SAX', 07207n. liter.
Pars IV. p. 49, & Anal. p. 569. J. G. DE CHAUFLTI6,
/Vow. Dielionaire , Tom. I. lctt. B. p. 265--267. DAV. CLEMENT , Bib!. curieufe , Torn. III. p. 239 , 240. PAQUOT
Memoir. littOair. Torn. XIV. 11. 1-23. ORLERS Bydr. van
Leijden. G. BRANDT , Hift. der Reformatie ,, I. II. en IV. Dee!,
BAUDART, ./:Cerk. en Wereldl. Gichied.
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en Pastor van de KatheBailij (David) , Konstdrale Kerk te Antwo;pen. i S.
fchilder.
28.
•
•
Bacquere (Benetlithis de),
Bajus (Jacobus), HonkCisterienfer
Prior va3
mar in, de Godgeleerdlield
1g.
Klooster to .Brugge.
te Leuven.
.
.
29s
'Baculeto (MUM. de) ,
Bajus (Michiel), MagicHoogleraar in de Godge'war in de Godgeleerdheid
19.
leer^heid to Keulen.
to Leuven.
.
.
3O.
Badens (Franciscus) , KonstBajus (Petrus), .4dvokaat. 314
19.
fchilder.
Bake (Laurens) , beroeind
ecu
geBadius (jodocus),
nederlands Digter,
. 3r.
21.
leerd Boekdrukker.
Bakenesfe
voornaam GcBaecx van Baerlandt (Aflagt inKennemerland.
'
33,
driaan) , Dek en van St. ieBakhuizen
(Ludolf),
K0714—
22.
ter to Oirfchot.
fchilder.
34.
•
Baecks, zie Baacx.
Bakhuizen (Ludolf) , KonstBaerle (Jan van), P2quijifchilder.
•
37.
23.
teur Generaai.
Bakker (Adria.an), Sellout
Baers (Johannes), I'redikant
to Haarlem.
.
.
39.
to Sc-herpenteel te Fen24, Bakker (Adriaan), Konstaart &c.
fi‘hiltkr.
.
•
40.
Baersdorp, zie 1-3aarsdorp.
Bakker (Jakob) , KonstBaerfais (Hendrik) , Wisfchilder.
.
konfienaar en Boekdrukker
•
40to Leuven.
24.
•
•
Bakker (Jan de), Priester
Bagelaar (Joan), aanzien-,
to Woerden,
•
. 4r..
lijk Burger te
Bakker
(Kornelis
Adriaansdam.
24.
•
zoon) , Penlionaris te
Bagg,aert (Johannes), Stack
Zierikzee,
•
•
42.
Med. Doktor to Middelburg.
24. Bakker (Meetrwis Me:n•
ciertszoon), Vitvinder der
Ballieul (/Egidlus of Gillis
Kameelen am Schepen to
de) , Kadiunnik van St.
ligten,
.
41.
.
. 25,
Pieter to Leuven.
Bakkereel (Guiliam en Gil(Lodewijk Jofeph
26.
lis), Konstichildea.
de), 7q4ruit.
42.

B alck

T E

ItEGI

BlacTz.

iloogleraar in de Regtsgeleerdheld te Franeker.,
.
43.
1Jalck (Eveihard), Hoogle.
raar in de Begtsgeleord,
held te Harderwijk.
44,
33albian (Josfe), Med. Dok' tor te Gouda.
46.
Balbian (Kornelis), Med.
46.
Doktor.
•
•
Balderik, Bisfchop viva Utrecht.
47.
•
•
Baldeus (Philippus), Predi/'ant op Ceijion.
.
47.
)3alduinus
.Bisfchop ssan
Utrecht.,
47Bisfchop
Balduinus de
48.
van Utrecht.
Valck (Dominikus),

(Benediktus) ,
•

geicerde Schoengnaker_

49_,

(Franciscus) ,

Bladz.
Ballacrt (Michiel), !Tog-

leraar an do GedgelPerd64.
Balling (Pieter), Pric:ner

te Haarlon.
64.
Balneavis (T-Ienrij) , Lt.
1—;.i7neiit
Kollonel bij
. 65.
van Stuart.
Balten (Pieter) , .1A-onst67.
fchilder„
Baltensz. (Frans), Bock67.,
drukker te Dordrecht.
Baitharar Gerards , Moordenaar van Prins W ill em
67,
den I.
Baltin (Adraan), Pe7fiona70.
ris der flati Brugge.
Bamboots , zie Laar (Pieter van)
Barneester (Hals), Konstfchilder.

70.

Huoileraar in. de GodgeBanelt (Johannes), Geeste;ieerdhez;d.
4a,
lijke van de order der
1$abluinus , • (Pacbafius)
Kruisbroeders.
70r.
Prlor van het Klooster
Pakinphin.
6°. Banjaart (Albert), TegenEa:(2,n (Hendrik van) ,
h;arztjcla der.
6o.
Balen (Mathijs)-,, Ceichied-

.

ftrever van c:e Gravin Ada. 70.
Banjaart (Dirk Jansfen),
Schout van Hoorn.
.
71.

61.,

Bank (Laurens) , Hoopieraar in de Godgeleerdheid
fchilder,
,
•
62.,
to Franoker.
•
74;
Balen (Pieter Kristoffel
Bankert
(Adriaan)
,
Lt.
van), Gefchiedfchrifrer. 63.
ildmiraat 1 .an Zeeland.
74,
Baliiighem (Antonij van),
Bankert
(Johan),
Kapitelyil
Yefuit.
.
63.,
ter zee,
7?Balinus (Johannes), .Pries„, ter to Wezel.
.
63. Bankert. (Joost van Trappe) Kownandeur ter
Baliuw (N.), Konstfchazee.
•
-der.
79.
64.
Palen (Mathijs) Konst-

DEEL.

Cc

4-PZ

E 0 I

Bladz,
Biaa4
Barlaeus (Kasper of GasBanl-Ilein (Jan van) , Prepar) , Hoogleraar in de
fid2nt- van den Hogenraact
Hd:land.
tVijsbegeerte to
82.
dam.
•
95;
13c,nkliem (Jan van), Bejuw
s I-Iage,
83. Barlaeus
•
(Lambertus)
Panning (Frans), zie Kok.
Hoogleraar in de Griekle
taal te Leljden.
:Panning (Jan BoLciler)
in de WijsbeBarlaeus (Melchior), een
g3erte te Leijd'en.
84.
•
geleerd Man.
101.
Barn 1as (Johannes AlberBarlaimont (Gillis van),
tus) E-iester en illulikart
Krijgsbevelhebber
i0r.■
te Haarlem.
• 84. Barlandus, zie Baarland.
Barl-,ancon (Kona-antijn)
Barlotte (Claude la) , wakKioNcerlb1g van de orden
.
zor.
ker Krijgsheld.
der KapuCiii2C71.
•
84.
Barneveld, ale OldenbarBai beijrac (Jan),
rieveld.
ram: in de Regten te GroBar
res (Anatolius de) ,
. nirgent
85.
•
Eznerheer van Keizer KaBarbieux (Anthonij) Domi•
102.
Tel den
86,
vikaner 213nnik.
Bort (Jan) , Kaper ter zee. 103.
'Bard (Pecrus) , Vikaris
Bartel Entes, zie Entes.
vcraal Tan de orden der
Coenobiters.
$7- Bartels (Gerard), Konsrfchilder.
.
'Is.
Bardes (Willem DirksBartholommi (Kornelis) ,
zoon) , Sc1io u 'van AnKanunn5k van de orden der
87.
eldam
Avgustljnen,
Pardes (Willem) , Purgeineester to Anifieldain.
90. Bartolet, .Komtfchilder.
113.
Barueth (Johannes), Pre.
Bat-ends (Barend), Geuze
Vrijbuiter.
dikant to Dordrecht.
113.
92.
Barends (Willem) KapiBarwell (Daniel O&avius),
tell?, ter 4ee.
92.
Schipbreukeling.
114.
Barendzcn (Dirk), KomtBarznus (Gaspar) , Beic12ilder,
92,
,
keerd er der Heidenen.
I15.
Barendzoon (Herman) ,
Bas (Dirk) , Burgetneester
Krankbezoeker to Anita115.
te
•
94, Bare ius (Jakob) , Predikant
•
Barlieij (MMus) , Profesfor
116.
,̀:te Vlisjingen,
on . Predikant van de hoog.
Bafelius (Jakob), Predikant
that jo Gemoe qe i44' H.ve. 94,
.
et.
te &awn

I S P -E

4n3

Bia3z,
Earetius (Niklaas) Afed.
}'attars (Parte') , door de InDo,'tor 'en Ch : rurgijn te
x rzp.
qufitie vervolgclr
St. Wijnoxbergen.
i r6. raLtos
Semaciris'
13afelius (Pieter) , Doi:1171i'Van Bergcnopzoom
kaner
.
•
117, Eattus (Kale].) , Stacis Med.
Bafilictis Marchetus Cato Dordrecht.
kobus)
GelchiedPrijBattus (Livinw,), lloog:evon
7.
raLir in de .C; eneskon't.
Bafinus (Thomas), ,PrtsB aud a rt (XV ii !am) , Predi.
bisfcilop van C,Tfitrea.
'17.
I ant te Zalphon.
SI
Bafitis ( Joharres), Secreta(Dominikus)
Bandies
fis van Delft.
II8
Hcoglerdry ir; de Wellpre.Basnage (Jakobus), Predi-1,7_endher:(1 en .R,.?gten, te
kant in de ivalj'e Gerneente
sz.
Le:Udell,
o
te Rotterdrign,
Pairdrij , Zanger van de
,13as1 e (Adam de la) , KaHoofdiark te Terouavne. 136.
17,21/1727. 1 van St. Pieter te
,
123.
•
-R Usfel1.3 - 7%
Nozj'ion.
Basiee (Boraventure de la),
13audrij '(Pieter) Hoog-leKapucijner Monnik,
I24vaar in tie Codgeicerdhekl. r s 9.
Basfe l ier s (Bal-thafar) , PreBauhuis
direr behorencle tot de order
124. Bauldri Paulus) . , Hoagieder Recolletten.
rartr in cdo Xerkelijke ,C;
Reiner van),
Baden
Johiedenis te Utrecht.
.Burg emeester te Arnhem. 124.
.;aanzienBaufele , een
Bas!bri (Adrian'') , kke,-,tshands Gf:;t7cq.-,t.
145,
lijk
125.
,geleerae to Gouda.
Beaux (Gas-pal.) , Predikeint
Xatelier (Ta!iobas) , Rein de lvaile Geineente to
91107117- retits -Predikaitt in
•,
Leettlrorde,',&.
1.26.
's
e.
Bax (Paulus on ilviarceilis),
Eaten (Hendrik), Kamm
,een Brood' rhaar
•
en Zanger van de
1Vei dcric..ncii/
1 2 7.
Hoofdkerk te Luik.
,
.den.
33tenburg (Gljsbei t en
:Baxitis (Niklaas), ,PiLytr,%5
Diderik), edel Broederp:ar,
te Antsverpen.
-4:7""
op bevel 1,an Alva oat1105,,-It12,8, -Baijle '(PieteT)
haofd.
-raor in de ler; tisb&geertt
llattingiug (RUciolphus) 5
to Ratealom,
Med. pato -en Wis.
13;:j-us,
koVenaan,
nr
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Biadz.
Beatrix , zeer zonderling door

de Goddelijke Voorzienig179.
held bewaard.
Beaumont, aanzienlijk HolI 80.
lands Gejlage.
Beaumont (Dirk van) , Burgemeester to Dordrecht. I go.
Beaumont (Simon van),
Penfionaris der .11-ad Rot184.
terdam.
Beaumont (Simon) , Secre-

taris der Staten van Holland.
185.
.
•
.
Beaufardus (Petrus), Med.
Doktor en Iloogleraar in de
Mathefis te Leuven.
186.
Beauvais (Remigius) , em
Kapucijner Monnik en zeer
geagt Prediker.
.
i 85.
Bebber (Izaak) , Doktor
in de Medicijnen to Dord. 186.
recht.
•
•
Becanus (Johannes Goropins) , Med. Doktor to
. 187.
.
Antwerpen.
Becanus (Martinus) , be-

roemd yejitit , J3iegtvader
19o.
'Van is:eizer Matthias.
Becanus (Pieter), &Mill191.
.
nik te Aken.
Becanus (Siwert) , Karme191.
liter ll'ironnik.
Becanus (Willem) , Ititmuntend Digter en Redenaar. 192.
Becardus (jolianres) , Hoog-

leraar in de Godgeleeni192.
.
.
he id.
Becius (Johannes) , Predikant oneer ' t kruc's en
Lioogleraar to
. 192.

P.

Biadz.
Beck. (David) , Konstfrhilder.
. 194.
Beek (Geertruijd Hendriks
van) , one gewaande Toveres te Utrecht.
196.
Beek (Johannes van) , Ka- nunnik to Utrecht.
197,
Beek (Kornelis), Kanunnik
en Prior te Utrecht.
198.
Beek (Pieter van), Stigter
van eon Hoffe te
dam.
.
.
104
Beeke (Johan van der),
Burgemeester te Deventer. I 99.
Beekman (Izaak) , Rektor
der latijnie fcholen en Ivorvaam Mathemat:cus te
2034
.
Dordrecht.
.
Beckman (Martin us) , Drosfaard en Dijkgraav van
Asperen.
.
20g.
Beeldemaker (Frans), Konstfchilder.
•
Becidemaker (Johannes) ,
Konstichilder.
206.
Beds (Leonard) , Piedikant
to Amfieldam.
.
207.
Beds (Marten Adriaan) ,
Burgemeester to Amfleldam.
. 207.
Beer (Aart de) , Konstfchilder.
.
210.
Beer (Boudewijn de), Past oor der lloofdkerk te Gent. 210.
Beer (Jan de) , Rektor van
St. Servaas to Mastricht. 210.
Beer (post de) , Konstfchilder.
210.
Beei endrecht (Jan van) ,
Schout te Iteijdeit.
211.
Bee--

K

EG! S I E

Beeringg(Gregorius)

Bellegarde (Ga.bri,61. &Parc

2f r.
de) , KanurniL
256.
Konstfchilder.
Bellemans (Daniel)-,
Beerwoud Bevelhebber te
ter en Parochiaan
211.
de
'4
Bergenopzoom.
Heerkik -beid van Hers fe;;• 25C.
KonitBega (Kornelis)
211. Beflerus (joha.nnas) , cc;:
-.
•
fchilder.
geleerd Man en Boekdruk.
T3egijn '(Abraham), Kennker De Altwerpen.
266.
212-.
fehilder.
in

13ellighein (Perrevald van),
een blindgeborene Letter"oeficenaari,
'.
260-,
Bellocasilus (Stevtn) , 'Se.
cretaris 14an bet -Kapittel
.St. Donatu.s- te Brugge. 2611
Benimel (Abraham van) ,
Klerk ter Secretarije van
-Amersicoort.
26',-e6
t6mmel ( Cwilleiii \n),
Konitsichilder.
tCk.
-.
'Digger em Hijtorieichrijtempde (Tordaan of Gerard
216.
•
ver.
van den) Doninikaner
-Monnik te Brugge.
Predi,
2 6- f>,It
ekkdr
kant p c Amfteldam.
Ben EJ-)ërtz. '(Ysbrild) ,
ti-roecifchap .der fad
te
3ekker c (Johannesnjieldain.
drik) , Predikant te
24,
'.
244, 'Benecaixins (DOrninikiis)
Aartsdiaken te Leeuivar.
(Idhaiine de) Priesden.
'ter en KInunnik van St.
'
Lamberts Kirk te 'Luik. 245.
enir.ga (Egg'crik) .•r,rove.
ling van Griraarfam &Yc. 265.
tell (Theodorus van der),
Predikant 'te Rhijnsbargo 245. teningã (S16.-o) , BOultivixester en Rcacisheer to GroBellarnij '(Jal,wb) , Student
0
ningen.
246.
.•
in de Theelogie.
-Banning of Eent;nk (irk
Celle (Tan 'Van) ,, 'an Man
Scilcut te
litt :den 'burgerfland
fteldam.
25 5
•t6s7k,
-0
'Haarlem.
(HiI16brand)
1.ienning
te'ieliechërë (jakOb), Prefi, A'nfl el
Burgemeaer t 2
dent van het 'Hof -Provin'dam,.
0
.6
261-t,
255'.
tia31 van ,Utrecht.
S'cilepen
cnhin
(Jak-db)-5
:)3ellegambe (Francois) ,
en 'Road to .4.injtelda;it,
255.
C'T
Beirlitck, :zde
Beilink (Albert) , Krijgsbe2i
•
velhebber•
3eima,
teintema van Peima (Jon
hannes Ignatius Warp),
214.
-Med. Doktor.
(11/thriinus) ,
teisfelaar
Predikantte Vlisfingen. 215.
eke (ttudolf van der) ,

R.EGI8TER.

4Q

Bladz.
Bladz.
Bentink (Andries).
Benning Ianszoon (Jan) ,
282.
Schout te Ainftddam. . 271. Bentink (Berent Hendrik) ,
Dingwaarder van de HogeBenning (Johannes) , Lid

bank van yultitie , en Lt.
van den Hogen Raad . te
Mechelen.
Stadhouder der Lenen van
.
. 272.
Overijsfel.
. 282.
•
Benning (Stalls), Burger
te ikfteldam.
272. Bentink (Berent), Heer van
Diep5nheini en Proost te
Benr ius (Johannes) , RoomsDeventer.
• 284•
Pastoor te Noordwijk.
272.
Ben tink (Eurellius) , Heer
Benoit (Elias) , .Predikant
van ten Velde ea tVorein de walfe G emeente te
ren.
285,
•
Delft.
272.
•
Benoit (Leonard) , Onderteke7:aar van het Verbond
der Edelen.
276.
Benscoop (Arent van), een
der famengelpannen Edelen
tegens Graav, Mods den
V.
276.
.
Benfi us (Johannes) , Leraar

in de frafie ietteren te
277.
Straatsburg.

Bent (Johannes van der),
277.
Konstichilder.
Benthem (Ernst Willem
278.
Graav van).
Bentink , ozid en vennaard
279.
Geilogt.
Tientink (Adolf) , Heer van
280.
B5li s iC1k7:Uizen &c.
3entink (A lard) , Read en

Ikfnieester van Koninginne
. 280.
Margr let.
)dentink (Ale Kander) , Hoer
.
280.
van Alle y &c.
Bentink (Alexander) , Road
in 't , H1 van Gelderland
en Burgcneester van Arn
281.
hem.
BLntink (Ale7:ander)
t:,nneester en Hoog:,::hortt
,1
'114

281.

Bentink (Eufebins Bochard), Heer van Sc/i' onheten , Hoogfchout in Moos..
285.
tricht &c.
•
Bentink (Evert) , Heer van
.
28 5.
B erk el enkamp.
Bentink (Flip) , Gouverneur
van Stralen.
285.
Bentink (Gerard Adolf) ,
Heer van Berkelenkanip. 286..
Ben tink (Godewijn en Jan) ,
de bekende oudjten van ait
. 286.
GeilaAtBentink (Hendrik) , bijgenaanyl de Beste.
287.
Bentink (Henclrik), Landdrost van Zalland.
287.
Bentink (1-Tenclrik) , Landdrost van Zalland.
287.
Bey tink (Hendrik) , Kolionel te paard , en Drost van
. 283.
Tlvente.
Bentink (Hendrik) , Heer
tot L(.0wenberg en Landdro..ct van de Veuwe.
28S,
Bentink (Hendrik) , Drospart van Woudrichem en
Kuilenburg,
28'.

AEGIS TER.

Bladz.

Bladz.

Grave
Bentink (Willem).
van Portland en Gouverneur
Bentink (Willem van Zui289.
van .7amaika.
len), Ri,q,ter van 't Olde

f3entink (Hendrik),

Bentink (Hendrik Adolph) ,

brook op de Veluwe.

301.

Drost van Tsfelmuiden ,
Bentink (Willem) , Lt.
Hoofclichout van Mastricht,
301.Raad en Rentemeester geBentink (Willem), Drost
neraal der Beden in Bravan Emden.
301.
289.
hand.
Bentink (Hendrik Frede,rik), Meer van Genswaart
290.
en Barlehain.
.Bentink (Jan), Heer van
290.
Berrinkhuizen.
Bentink (Jan of Johan),

Stalmeester en Gunfleling
van Karel , Hertop; van
290.
Gelder.
Bentink (Jan Willem) ,
Jleer van Drummelen en

Rhoon, Gram, van Port. 291.
land &c.
gebijBentink (Johan) ,
naamd de Onbefcheidene. 298.
Bentink (Johan) , gebij.
298.
naaind de Beste.
Bentink (Karel), Landren.
teneester van de V?Luwe. 289.
Bentink (Karel), .Meer tot
Bcrenkarnp.
299.
Ben ink (Lambert), Routeimeester van de kioostergoecleren van Monnikhzth:;en 299.
Benti nk (Leonard) , Gouverneur van zlfen.
299.
Bentink (Maarten), Kollo'mel in dienst van den Koning van Spaniel.
300.
Bentink (Steven), Burgewester to Zutfen.
3c©.
Bentink (Willem).
207'.

Bentink (Willem), Kali.
teim.
Bentink (Willem), !leer
van Rhroon en Pendrecht „
belchreven in de orders van
de Ridderfchap in Ho :
-land. 302.
Bentink (Wolf), Hoer van
Werkeren , Landdrost van
Vollenhove.
304.
Bentink (Wolf), tot Loogevelslo.
.
304.
Bentink (Wolter jars Gerrit) , extraordinair Selloutbij-nagt voor het Kollegie
to .Amil-eldam.
305Bentink (Zeno Arend),
G eneraal-Maj oor van de Inlanterie , en Kornnzandeur
van .11/1c,stricht.
30g.
Bentivoqlio (Guido), Ge.ichictij ;.,711 jver.
309.
Bentzma (P :eter Boetius),
to BoYfil7Z, 313.
Berchein (Lambert, iS van),
Gijnw..71:nrch en Rektor der
latijnfe
Hertogenbosch.
313.
Eerchem (Niklaas van),
Kon,tfc klider.
313.
Be: chem (Willem van) ,
Kanunnile van de St.
'rens Kerk to AThnegen. 3.16.
Cc 4,

'4t8

r. G I

Bladz.
nerchem en Ranst, een tiud

adelijk .Geflagt.
ercht (oa.nnes van), Ka-

nunnik van St. Sulpitius
Kerk te Diest.
317,,
.
.n-ckelaar (joannes), een
geleerd Man in 's Herto317.
genbosc ij t.
erefleijn (PaUwels tab),
Burgemeesster te Delft. 32 7.
berg (Graven van den),
of 's Herenberg.
31g.
terg (Hendrik van den),

eerst Bewlhebber in dienst
Spajen-, en naderhand
iz die der Ne,derlanden. 322'.

•

t erg (Wi 'llem \:.-an den) ,

Bevelliebber in dienst van
de Nederiziden.
• 324.
Berg (Jan 'of Johanvan
den) , Burgemeester c Leu3 27.
den.
van
den)
,
(Jan
berg
3 2g.
Kons'tfclii lder.
Zerg (lzaak van den)
Regtsgeleertie.
8 28"
•
erg (Matiiiijs van den),

Konstfchilder.
Berg (Theodoorkorhelis
van den) , Rektor der la-

tijnfe frIlcle1 te Utrecht. 329,
Berge (Rut?er ten), Student
te Groningen.
so.
*
Bergen (Adriaan Jansz.
van) tie Aciriaan Jansz..
Bergen (Dirk van), Konst-

fchilder.
Bergen (6-erarcius van) ,

Studs Med. Doktor te Antverpen.

312.

S T E
EIad

Bergen (t.odewi* van),
Onder-Adiniraal der Neder/and/à vloot.
32-cs
Bergh (Franck van den),
Pa ,'dshetr in 't Hof van
Holland en naderhand te
Mechelen.
333'.
Berghen
ilbt van St. Baitinus. .134,
(Maxithiliaan
Berghen
van), Kanunnik te Mechelen.
•
•
Bcrhen (Paulus), y efu t
Zendeling te Leeuwarden. 335's
Bergheijck (Amold van).,
Leraar in de fraiie ieceren
te Anguien.
335'.
Beringhen (Rudolf van),
Hoogleraar in het Kcrkelip:'
regt te Leuven.
6.
Berk, ouc aanzienlijk -Geflag%
•
337'.
Berri (Dirk).
337.
Berk (Dirk), :Eurgancester,
te Dorcirec/t.
•
-33g;
Berk (Gerrit) , Sccretarii van
de 'Admirc;liteit te Rotterdam.
338.
Bark (11-)bert).
Perk (Johan) , Burgemeester
te hordrecht.
;
Berk (Johan) , Colitraraleur
van de convoijen .en lice;2,ten te Hoorn.
33g.
Berk (Johan) , eerettn* en
Penji marls re Dordrec:,-t. 346:
BoIk. Uohan) ,, S 'creta; is en
Penfionaris te Dordrecht. 3414
Berk (Matthijs), Peqlotiaris te -Dordrecht.
•341'.

REGIS r
Bladz,
erk (Pompelus) , Burge34.2.
meester te Dordrecht.
Berk (Niklaas van) , Lid
der Regering van Utrecht. 344,
:Berke]. of Berckel (Engel,
bert Francois van) ,
l'enfionaris te Amjleldam. 345.
Berkenrode , aloud adelijk
Geflagt.
345.
•
•
Berkheiden (Gerrit) , Konstfchilder.
355.
•
•
Berkheiden (Job) , Kunst. 356.
fchilder.
Berkhout (Adriaan Teding
van), Raadsheer in het
Hof van Holland.
359.
Berkman (Hendrik), Konst361.
.
ichilder.
.
Berkuni (Hendrik van) ,

Roos-Pastoor

Schoon-

36L.
Berlikom (Andreas van). 362.
Berlikom (Boudewijn) ,
hewn.

eelfie Griffier van bet Hof
van Braband in 's Hoge. 362.
Berlo of Bierloo , Ondertekeizaar van Verbond der
Edelen.
. 363.
,nornard (Jacobus), 17ogkraar i;z de Wijsbegeerte
PrecAant in d? wale
Genzeente te Lejden. 363.
.Bernard (Johannes Stephanus) , Med. Doktor.
36-7.
beroenal
Bernard (W il I c
Goe14,, eieer&
$68.

.A.V

Bernards (Wilmar) , Hog-

leraar in bet Kerkelijk
regt te Leuven.
368,
Bernart (Johannes) Advokaa:t 'your den Hoge7z Raad
te Mechelen.

Berniers van den Busiche
(Lubbert) , Klerk van 't
GeMene
alc,
Berniau (Hendrik Willern),
Hopleraar in de Godge.
leerdheid te Franeker.
37i.
Bernuif, Bid-chop van Utrecht.
373.
Beronicius (Petrus Johannides) , geleerde Schoorj7 eenveger.
375;
Berotius (Ian)
Schrifver
van de XVIde ecuwe. 381.
Berfacques (Dionijs de) ,
-4civok ant.
2gz,:
Bertha (Lodewijk) bodnikaner Monnik.
383.
Ecrtholf (I-Tilarius)
ultmunend Digter.
384.
Bertin (Omer de St.) , Kar.
385.
Bertius (Abraham) , Kartneliet.
•
385;
•
Bertit.s (Jan), Prior van een
.Karinel:eten Kloster.
386.
Bertius (Paulus of Wenceslaus), Karmellet.
386.
Bertius (Petrus) , Opperregent van bet Staten Kolkgie te
• 387i

BERIGT

VOOR DEN

BINDER,

De PLAATEN te plaatzen in 't IL
L Pourtrait van C. BARLEUS.

III.

Biadz. 96.

vita ItiIsi BART.

ii.
--

van H. Graav v.

D.

DEEL.

BERGH.

iv. gm.. van. PETR,US BE,RTILTS.

