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B.
13ORSSELE (HENDRIK 'MN), Ridder, was waarfchijniljk
te eerfle Heer van Pre, en in die hoedanigheid tegenswoor*dig , ten jare 1235, bij het Tournoij te Haarlem gehouden,
in 't bijzijn der Graven van Holland, Kleve , Bentheirn enz.
Dit vindt men opgeteL:end in eon oud Register in folio , go,
noemd, de Ridderlijke TourrNyen en HcazdjpeZ van Holland, hel'7 ,,,terde ter Rekenkamer van Holland, en getekend met de
er H.
In een originele ade van verdeling van 't jaar 1264, vindt
men dezen HENDRIK; dezelve zegelde met drie fterren in 't
wapen , even gerijk zijn zoon in 't jaar 1290, zijn kleinzoon
in 1303, en voorts alle de Heren van Pere zegelden , tot dat
FIR.NDRIR VAN BORSSELE van der Pere, op 't jaar 1390 eerst het
wapen van BORSSELE zuiver geveerd heeft, zijnde toen de
oucifte branche van dit huis, die den zeivcien oirfprong menden te hebben, met die van den huize Habsburg of Oostenrijk,
!zo veel het mans oir aanging, uitgeftorven, en dos onnodig,
dat de Heren van Vere , de tweede branche van dit geilagt
IV. DELL.
uitA
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tOR8SELE:„

wapen van, BORsSELE, langer met de drie fter.
fttiA.444iendi,,
:en '61even breken. Deze HENDRIK VAN BORSSELE ,
naar'icrinoeden t het kafteet Zamdenburg heeft geftigt, was de
zcon van WOLFERD , negende Heer van Borsfele, en -klein
-it or) van, ,FLORIS, die, ten. tijde van Graav DIK DEN VI,
efcie,
trrictim hadt vier broeders, ais: 1.. FRANK, tiendea
Tk.,&? Van

Borsfele, Ridder; 2. FLOM'S; 3. WOLFERD , Here

Van' Pc.,V...cdorp", geilorven in 12,32, en begraven te lioedekensA';•vb; 4. PIETER, Ridder ;,- wk.x.S dogter JUDITH
271 tr011iV6
met fi.EXDRIK VAN DER LECKE.

in een cud handfchrift verzameld: nit de registers en archi".
-tan van flokland , vindt men, dat doze HENDRIK VAN BoRssELE.
tvotr.vd zon g,..Tieest zijn met MARIA VAN EGMONT, dogter
OP iltr .T.LLEM ) den tweeden Heer van Egmont ; en dat het nit
dat zijn r.a:-)flagt is voongeplant, hebbenda'
ze vronwe
fslj flaar verwekt en nagelaten i iv WOLFERD, waar ran beneif-T; tader;, 2. RAAS, 3y JAN en FLORIs VAN BORSSELE,
thin verweld in oirfpronglijke a&en van de jaren 1296 en
12'993 ; 4. HADEWICH, getrouwd met GERARD VAN STRVEN,
Hero van calishoek 1 zoon van WILLEM, Here van Strijeno
cn van KRISTINA 'VAN LINDEN.
J. ERMERINS , 1 Zeeuwie
0:1,111. van Pere, bl. 1--3.

BottssEtt (HENDItIK VAN) oirfpronkelijk nit den tak van
di zelvde gellagt, welke zig door den bijnaam van der Vere,
nnderfcheidt, was de won van WOLFERD DEN V, Here van
Here 1 Zandenbnrg enz. en HADEWICH VAN BORSSELE, die we.
cuwe was van ADRIAAN VAN HEENVLIET. Op welken onderdarn hij zijn vader in deszelvs heerlijkheid opvolgde, is onzeker fommigcn bepalen dit op 't jaar 1409. Zeker is het,
dat hij zig onder 't getal van die gene') beyond, welke door
flettog WILLEM, den 22 oEobnr 1405, tot het beleg van
ilagefieiliz en Everfleijit onthoden werden, en dat wel met agt
r;z1,-Nlitetide mannerly In 1426 werdt hij , benevens meer.Zeeuw.
Li,i)!?3,11 dootHnrtog Films VAN BO-cAcoNDIEN, tot Ridder
van

EOP.C`7ELE (HENDRIK vAN)
van hat Gulden Nibs geflagen; en in 142P, toen negen Ttalen
n Rekenmeesters over Holland, Ze,lai'd en FrieJand \denim
aangefleid , was order dit getal ook deze ITENDRIN: vA.-g
BURS,-',ZI,E. Het jaar flier na, be raf hij zig in huwerilk met
J- ANNE VAN HALEWYN en van itztkercke; die SMALLECANGZ
Vrouwe van Hernsrode nocnit, doger van OLIVIER VAN HALE!
WYN , Hear van Hemsrode, en van I\IARGRIETE Da LA OLYTE.
Het was tar zelver tiji en wel den 25 ju:ij 1429, ddt Hear
HENDRTIC., benevens vele andele Edelen , vermeenJcia in de
vielfchaar van Zuictholland beledigd, te zijn , zig van daar beriepen op den Hertog van Liomy,romlien, of, als dit niet mogte
behagen, op de uitrpraak van den Aartsbislchop van K.2711en
den Ilisfchop van Luilz , en de Herto,z,en van Gelder en Iflecy-.
Op hat jaar 1430, vii t rhea van hem aangetekend, hoe Iii
eeh vuorbeeid aan zi3ne onderzaten was, in het vooltzetten.
van den koc,p l -landel, zo dat voor dcszelvs eigene iekening
ve a bete fchepen
den getimmerd, en dour 11.1C :C.! tza
I a \\,,,3,en ha del gedieven. intusfen gr6eide zdn aannie L
daar men hem iecds zedert dea
1420, met de waardigheid van Opper-Houtvester van
IfoLar,,1 bekleed vind.t. Den 10 oEtober werdt hij be1e2n1
do_)r den Hertog van Bourgondien, met de beerlijaeden ca
Icengoederen, Welke KATRYNA Van Kleef en van dar ilctrk
zuster van 's Hertogen ALBERTS laatfle genialinne, ill II olland
, o‘eigaf en aftlond.
Vier dagen vcor pinxteren van 't jaar 1436, ontflond te
cen oproer, 't we-1k door den invloed en 't g-eza7
dat I-HNDRIK over zijnen neef FRANK VAN P.,:)RS:,ELIT. voen:e
-.vordt. Of, en in hoe verre hij deel heeft gehadt in
t;en oorl.g, dle Hertog FILIPS te dozer tijd tegens de Epzelji,;;; voer..ie , is niet te bepalen, maar wel , dat hi) mat veal
fd.:epen 't Zwfn ingevaren , 'den doortogt dear van met flaketten foot, tusfen Brugge en ,amine, om daar door ec.s4.:;e.
melde ftad, die ongehoorzaam aan haren Graav Ilcrtog I hers
was, den toevoer uit zee te benemen.
Wanneer in 1438 een zware krijg met de licn:ne-liede72 our.
A
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ifuncP,, en- bihnen, dazes landen een oorlogs-vloot was uftgerusti,,
;.cog7HENDRix, wives daar rnede\ den vijand tegen, en naalte
het Tian zo bang, dat de zee geheel vrij wierd. Welke' ult.,
tivhende- dienst ,. gevoegd ij zo veel anderen , oirzaak zu/lem
zege,ven , hebben, dat Hertog FILIPS , ter beloning daar van,
:;11..'1111omi heerllikheden en atnbagten in Walcheren fchonk.
Vet. was , tot. dezen, zee-oorlog. , dat Vere twee oorlogichepen
toen_ met den naam van Baark,en bekend, leveren moest.
Scheyory Heer HENDRIK voorfpoedig in zijne zeetog-ten was,
v.% mijn, aanzierr met zijn yelmogen vermeerderde, wierdt hil
e;lt,2. 1: oak door rtmpen gedrukt; zijne geliefde fiad Vere , was
j ett. buiten; gevaar om door de zee verzwolgen te worden „
waarom men op middelen bedagt was, om , de nood daar zijnvoor dat woedend element, om zo te fpreken, al ftriYenCL3 Q' te wi,pcen, waar toe Hei tog FILIPS te Cats zijnde, den 20
api ii r439, enen brief verleende, bij welken „ denzelven
Itmre van der Vere voor hem ende zijne racommdlingen,
• Graven. ende Gravinnen van Hollandt ende Zeelandt, gegon.
• :.en en: gegeven, gonnen ende geven mits defen brieve,
DO gemeten Ambochts hun toebefloirende- binnen zijnder
„ en Ambochte van Zandijk , om die voorfz. zijne fie„ de van der Vere daer merle te rneerderen ende daer binnen
„ to beaten, ende die zelve 30o gemeten Ambochten van
„ ons te houden en te gall-IT:en tot al fulcke Rechten, Heer„ licheden en alto vrrj als hij zijne voorfz. Bede van der Pere
„ van ons boudt ; behoudens emmer, dat hij die voornoeinde,
„ 300 gerneten binren defen -teg,enwoordigen jare beginnen
,, zal te doen bedelven, en - begrrjpen aan die voorfz. fteden
,, en voort van jaere te jaere athtervogen, tot dat al voldaen
„ fat wefen, ende oic behouden voor ons en onfen vooriz.,
„ riacommergen op elck van den voorfz. 300 Gemeten onfen
„ cuden grooten die wij 'er van ouden tijden op hadclen.”
Auth. Copif van diem Brief ter GiFiffie van Vere. Dan
daze voorzorge van Heer HENDRIK , is tot hier toe niet te fla-e
1'40=11 ; het diep heeft zig verpIaatst, en 'er is nu in geen
en !anger te Vere en'ige grandbraken of en;ge inbreuk
vonz-
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Votirgevaiien. Hertog FILM lloemt,„ in zo evenIcerir4k.121a.
HENDRIK
Raedt, Gaiani714 . en Ren4nte4er van
2eelandt.
dag in deco b i'
Wanneer Hertog FILw op St-.
-rte Gent kapittel hieldt der orden van den Gulden ,17.14?le.,
ter zelver tijd nit den hogen adel van Holland en_Zeelancl., ei:igen tot Ridders in die aanzieniiike orden aannam., bevondt zig
took ,onder dat getal , Heer ,IIENDIA1K , en ontving dus een onletwistbare 1)I.ijk van 's-Vorften blakende.gunst.
Gelijk -men weet, begosted in -deez' tijd de Hoekfew
jam** _partiien , ,weder -met vernieuwde woede 5 -dp hoofden
te fleken, doch dit verterend vuur wierdt wel dra, door 't
bald en magt van wapenen van HertQge _FILIPS betent;eld
geblust, Bet is zeer waarfchijnlijk , dat HENDRIK VAN &P snt , om de onaangename voorvallen, welke dagelijks
gehjketwee1pa1tn voortfpruiten, het befluit nam,,om zig
.gen tijd iii Fratzkrijk op te houden, alwaar rnn hem in I A. 4(7
als ,Lt. Admiraal over de .vloot van dat Itijk vermeld vnJt.
Worts heeft hij -zeer vele oorlogen met mister -en „mew 4714)
dapperheid bigewoond.; het genoegen gehad van ./.1ne Czafi
handel
te zien toenemen, „zijnen ,woJi
en
1/°"ere fteeds in
2an erre Schfe Princes van het , IC.-oninglijke huis nit ,te hav7,-;lijken , en vele goederen te verzarnelen. In -dezen tonth I
,fiterf,hij den r7--maart 1474, -oud van dagn en zat van on
dat hij wel go jaren bereikt hearzust.; men
Zijn le v-enswijzefchijnt deftig, -en met zijnen flaat
komtIig te zijn geweest; een ,toevloed van Adel- en 1/o4.,c
-Ook was .1111
perfonen, zette Vere zo -wel als hem luister
ongemeen vermogend en nitftekend in cerambten,, zijnde
=der van .".t Guide Flies , Raad en Kamerling van sHertog ..12/.Lirs.n.en KAREL VAN BOURGOVDIEN gevveest, ook vopr ,hun b •
ideed hebbende de waardigheden van Admiraal 'der
Rentmeester van .Zeeland., zo .13eaastea ,als
nlc hij was ,daar te boven Raad co :1(amerling vn 42 Zord

:gen van

miid

a.

Frankrijk en E4geland, en 'Nan -eerstgeirwlder) ;Lt. tPx:..

zji ner zee-vloot. Ctok 'pairde hij
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lljke. waardigheden, de tijden in aanmerking genomen waar
hij leefde, zeer ruime middelen, die hem in flaat itelden,
het aanzien daar van met gepasten luister te oncleiCcimgkf,n;
zijnde Graav van Grandpre:~„ liggende in Champagne in
, Heer van Vere , Vlisfingen, Westkappel , Domburg , in
Brouwershaven , van Falaix , Heer in 't land van Lug', 1`14,4:sroede, den Aggere, Scipten , Aernfielveen , Nieulveraenzfiel, S't,
Oostdorp , Biggenkerke, 's Gravenpoider, , en meer andere A:iibagten in Waleheren, Zuidbeveland enz. Zonder van tienden
lopende landen te fpreken; en om nog klaarder denkbeeld
Zen rijkdom van dezen Heer te hebben, ftrekt, dat
tijde, wanneer zijn zoon WOLFERD , de Schotfe Princes ten huwelijk verki,eeg, aan die, cm een behoorlijken flaat te kun.
nen voeren , van zijn inkomen 679 ponders jaars, afilond ,
daar hij zelvs nog 1152 P071dCil vlaanzs overhield, na aftrek vats
alle onkosten; dus hij 's jaars a po P072den 1-laanzs to, verteren
heeft gehadt; zeher, een bJitengemene grate fain in dien tijd.
En, om het aanzien en uitilekend vermogn van dezen Heer
nog nader te doen blijken, diem, dat hij Hertog KAREL VAN
BOURGONDIEN bij iedere heirtogt, heeft moeten dienen, met
dertkm Mannen 'ran rapenen tien vegtenden te Paarde , ei negentien vegtenden te net, en 'er dus geen ander des Zee. intim Adels
hem gelijk was.
bier voor gemelde gemalinne
Beer HENDRIR* hadt 131)
vier
kinderen
verwekt; als: Wor.JANNE VAN HALEWYN,
FERD, die zijn opvolger werdt, waar van beneden nader. 2.
JOSINE VAN BORSSELE, jong overleden. 3. ANNA VAN BOBS,
SELE , getrouwd met GILLIS, Here van Arnenzuiden; door welk
huwelijk Arnemuiden naderhand aan de Heren van here gekemen is. 4 . m ARGRIET VAN BORSSELE, getrouwd met Louis DE
BRUGES, Here van Gruithizen, Prinfe van Steenhuizen, Ridder
van 't Gulden Ties. Voorts was hij nnar den finaak der groten
van dien tijd, ook rijk in natuurlijke kinderen, hebbende vier
bastaarden agter platen , als twee zonen en even zo veel
dogters. De zonen waren PAULUS en WOLFERD; PAULUS is
ek nil geweciFt met dell naam van BORSSELE WAN LATERD.,17 ;

liORSSELE. '(JAN ,ArAl
'Van VOLTERD is de 1,ak ,,,ran 'BOBS= WAN ,SEREETLYWairtTY.T.,
:Z
-afkomflig , daar men wil dat nog -afitammelingpn van ;in
en De dogters waren ICATRxivA en ,ELIZABETH
BETH ; KATRYNA trouwde in 1 460, met KORNELIS 'VAN `SCE2Y,dEN , ZOGI1 van JAN VA N SCIJENGEN, -Ridden ILYSBETH

,nog in i584, wanneer zij weduwe was van JAN 'NAN .ECESJ'
ArEN; hare moeder was, ICATRYINIA, 'JAICOPs dogter.
Pat HENDRIK VAN BORSSELE . een dapper Erijgsmancen,
Bevelhebber zo t water als,te lande is geweest,
mand met regt kunnen betwisten. 1Zijrie geliefcip , ftadFer, :ge•
Hoot de ineeste vrugten van zijn gezag en ,vermogen-;
bloei , koophandel en zeevaart, nam dagelijksItoe ,zo
bare voorregten; zo dat C.eze de grootile en vermogendflpn=
van Vere is geweest, en -wiens gedagtenis ,bij alle
Nan die flail verdient in zegening te znente blijven,
198. co/. QC 2,O8,:BOXFIORN, Kroniik van Zeel. MD. bl.
2,r2. 215. 234.. 239. 253, 254. /263. 274. 277. 457. SaviA171i"
,GAGE, Kronijk van Zeel. bl. 393. P. DE 'LA ' RUE, Beldb.
TV. D. bl. 86. au., - La:f2,
bl. 136--139. WAG P.N. , Vad.
5379C
117, ii8 J–ERmERINs. , Zeeultfe Oudh. van Jere,
BORSSELE (JAN VAN), 'waaritliiinlijk -,te Itfiddelimg ...gt,boren, is In 1-516 Hoogleraar geweest in dp latijnfe,tazi,;,aim
het Hogefehool te Leuven.; vervolgens Deken Nan ',.t:Kapitte.:!.,,
te Zandenbiirg of ter ‘Vere. , GER. NOVIOmAGUs fpreekt
merfluo,,:fuovoi;
amici
-in deze bcwoordingen: Stunt
‘vite
,integYitate
71721LS C St TOANNES BoRSALUS,
honeflate
boni :cognomen, tnei7tit.
cruditione clarisfimus , qui a rnornm
jdat J13 n
De bekende Kronijkfchrijver J. REYGERSTIZReR
opitellen zijnes werks ook gebragt beeft de
,enen joANNEs BEECKE BORSSALuS . , waarCchijtiijk,den
f?
NowaxAci,
daar we hier van hand4an.
.P-.0.Q1.70,11, :Z1 -614. titIer.o' r,-.1:u1-2, ?1,
0 pl!SC.
BARLANDI, ,p.
GouvrioEuKYro,,fijk. wan ;.!-.:1011.
p. 32, 33. W.
RZYGERSBERCHS1 ,Krerg.p,' -awn ;Zed,
,froorr.
1:071. van
1 . L D.‘.'„k1. 457. 4,-Alf,t.uE,, (0404.;gtel,.
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BORSSELE (JAN VAN) VAN DEll 1-100GE , zoon van ADE";
en GEERTRUID VAN WELDEREN;
door Prins WILLEM DEN IV, tot zijn Reprefentant als
Edelen van Zeeland aangeiteld, kort na dat gemelden Vorst
refolutie der Staten van dat Gewcst, van den 18 meij 1747
was opgedragen, de ffaat en qualiteit van Eerften Edelen
de gewone claufulen , en vooits onder dit bijzonder
„ dat 's Prinfen perfoon zou verbeeld worden, door Leder
„ den Staten aangenaam, in Zeeland geboren, en behoor17
,, gegoed, van den waren Hervormden Godsdienst, en
bekledende;" alle welke hoedanigheden
3,
citizen JAN VAN BORSSELE werden gevonden. Ook wr ierdt hij
vooldragt van den Stadhouder, in wiens blake9de guast hij
deelde, het volgende jaar als Gevolmag'igdaar de vrede
Lan.deling te Aken gezonden. Den 26 oaober 175o wierdt
hij in den egt veren4,-d, met Jonkvrouwe ANNA LIAT;cAnx,:TA
ELIZABETH KONINCI:, Ambagtsvrouwe van Ritlienz, zijride de
Imwelijksplegtigheden met eon ongemenen praal en pragt ver2eld geweest. Verders vindo ik niets van VAN ECRSELE
getekend, voor hot jaar 1757, als wanneer hem ene eor werdt
aangedaan, de men zeldzaam anders dan ten bel-loeve \Tali
Vorfien ziet bewijzen: zijne geinalin namelijk, van enen zoon
bevallen ontving, deze door ene bezending, de gelukxvenfingcn de z Staten van Zeeland, die bet Peterfchap over deit
jonggeboien aanboden, terw1j1 Neerlands Gouvernante ANNA,
OM hale achting aan dozen gunfteling te tonen , op zig 11,11/1
gemoeier over dien zoon to wezen. Men begrijpt ligt,
dat doze zo cerzugt voedende aanbiedingen, met uitbundige
vreugde werd:n aangenomcn. Ook wierdt overeenkoTflig hier
mode, do doopplegtig! -,eid met one voritelijke flaatfie verrigt,
en het kind do doopnani van W1ILLEM ZEELANDUS gcgcven.
Velen vondt men in dien tijd, welke de pillegifte door de
Staten van Zedia;Lc" veer dozen jongen knaap beflemd, oi4ekhikt keurden; zi beiondt hie in „ dat het c1-1:e ambt,
,, 't welk van weg ,ziis Zeivii tor vergadering van hen fle,-g
La' in Li. E:1;t1 \ an SLatell,
,,

AAN VAN BORSSELE
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9

',--, telt Rekenkainer, openviel, zo ras WiLrtm ZEELANEZ:i
VAN BOI:SSELE VAN DER HOOGE , den ouderdom veil 20 j:Jt
zcu hc ikt hebben , zonder ene verdei e
„ werden opgedragen; " en dit beiquit
ingevolge Refolaie van den 24 nove;nbe, 1 757 , in ccli
ver.
vervaardigde, en met een daar op toepasielijk latijns
wet %Teel
cierde zilveren doos , bij wijze van
tigheid dcn vuder ter hand gefteld. De bepaalde tijd
\vier& IWILLEM LEELANDUS 00k wegcns
gedeputeerd r vergadering van de Staten Generaal, en is alA
g,cwoon Lit? vn Car toen ter tijd zo husteirijk kolIe b etot op
do revolu!1,-2, van 1795, aangebieven. Ook is die Heer als
nog in levtn.
In het vcilgende jaar, narnentlijk in 1758 , werdt Heer JAN
ene dogter in 's 11a,g2, gebo_en, xvaar o ei de 1\I Igiiiraat van
Mit.Ye/bur4-, het gevader- en Princesfe CAROLI2s:21,
Princes van 1Vfrat Weilburg , het getneederfcilapvanvaar,:dc_.‘„
en bij den doop twea namen onr\ ing, betrenciijk tot beide
de hop doopgetuigen , te weten die van CAR0LIN
LURGENSIS deze tiou-,vde, in bet jaar 1775, met BERENT HENI)R1K BENTINK , Her van Bukhorst, Zile en rekaten , we!hc,geweest is, tot op de genoemde revolutie, Kolloncl van tie
Kavallerie. Heer JAN VAN BORSSELE, is den 14 maart 1764.
overleden.
Ook heefc hij een breeder gehadt , die Kollonel Commandant
van de Kaval!erie is gcweesr, en IC.J2,nmandeur van L;I,o
onderhorige forten. Doze FiLi p jAti.03 genaamd , werdt ten
jare 1757, door do Gouvernanie tot medelid der
in de Staatsvergadering van Utru7it benonyd. Daar het
Edellieden,
alvorens
cen onvermijdedjk vereiste is,
c3e
in dit eerfbs lid der Staten Lumen werden aar.,,,enomen h;.in.
nen adeldom moeten bewijz,:;n; halt VAN BOR c,SELE reeds bat
jaar to voren, een omftandig geCchrift ingeleverd, em z;_jr,z
riddermatigheid te bewijzen ; doch zulks baar,:e vrij vat
fpalt tusien de dile Staatslc-,deii; want de Ge::

i eerden en de

:n abancio hr ec:a?, e;1 defCe lid der St..2,Siat

A
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vergadcri pc:„ fthrcven aan de Co,uver nante, dat zij de beVtif:
7 111 (:;.33 PdeLionis van den lieer VANBORSSELE VAN' DER HOO
t'm ton onderzoek door hare Reninglijke Hoogheld toep-ezoia
voldingcmd govor,den hadden , en then Hoer, diensvoloos ,
te hooden, cm als een bevoegd Elehnon , in
1,:t ci,;.r Roden e worden aanpeileld. Doch de
R,..i"derfc7ia;) ziit.nakende het tweede 1:d , was van con goats
tecnfliijdig gevoelen; zij zogten bonne zwarigheden tgeris de
theid der bewijzen de adeicloins van vAN BoRs,E LE onder 't
cier; dcr Govv.ornante to 1 iengen, en vaardigden, om bier in te
eon Lid ulc het midden van hun af naar die Vortlin,
vict con vcrtoog ton dien einae tlrenonde , doch zIj verichof.inde
van 't zelva non to nel-non ; inaar wierdt nadei ldand te rode,
fchoon zij betuigie zig op het gedone onderzoek van bet eer,fie
11,2raie Lid , geiLdiJk to konllon verlaten, en met derzelver bedenkingen voikon;en intefleminen , egter de zwai iglk-,(len en
2anmerkingen van de ilidderfchap mede in overweging to v7flien
nemen, ,, ten einde veer te komen alle reden van beklag,
„ even of gvnst cn genegenl,eid zoo hebben kunnen aanvul't geen am de boncligheid der beivijzen ontbiak."
kaLit aiie de pap;eren van we derzijden , gefleld in handen van
Edelen nit verritheidon G,,,,,,esten, en niet zijnde van den Duitfern Derzelver ,.7 erflag hieldt do bewijzen des adeldoms
van VAN EORSE2LE, vcor voldingend; waarom de Goo7ernante
niet loaner uititelde, hem to benoemen tot Lid van de Ge114geerl,3 L-dc?z, ,, niet twijffeleni3e, of him Ed. Mogenden zoo„ den Hoogstderzdver otnzigtioe handeiing in alles bI1lijk ,
„ als die tot :con andor &ride gelliekt hadt, dall 0111 !inn rife.
,, mand onzerijk to doen , en to geliik weg to nemen alle ver„ denkirg, van welk con aait die ook zoo mogen wczcn, als
„ of in dozen filet gellan,k..1,-1 ware naar de ftriktftu rcgeien
„ van one veln,aakte j,:flitic.” VAN Eop ssELE, no zig von
dnc militaire ckarges ontdaan to hebben, na:n op den I maart
758 zitting als Edelman in bet Lid der Geelige y7e7,-; nict zonder heftige tegenkanting dor Edelen, die 'or eon protest tc;cr,
wierdt, wen de G.,u.

EORSSELE. (FILO JAKOB v.AN)
ernante in het volgende jaar, de in dienst 7ijnde Celligeerj,
Raden , voor drie jaren hadt doen aanb1ven – WAG.
Vad.
XX D. bl. 99 . 1 79. Ned. yaarb. 1750. b1.
727-722. 1758. bi. 3 2, 9. 6')I. 776. 1232. 1759. UL
1757.
249, 350.
BORSSEL E (PHILIDERT VAN) , is geweest
t-e nolen, nadeihand in 1625 RentirleeStel: be00StC11 Sdie
Zierikzee,, welken post hij koItflondig heeft berleed,
3 den 17 januatij 1627 lfl genoemde flad overleed. Uit en.
ge gedigten van hem in den Zeezovfchen Nachvgaril
i1J
cn een voor P. MERIA.P., Tra il 1at over lerniYen
blijkt, dat hj een beoeffenaar van de nederduitie puezij is g,eweest. -- P. DE LA RUE, Gelett. Zeei. bl. 235.
BORSSELE (FILIP JAKOB VAN) VAN DER HOOGE , iE
een voile broeder geweest van ADRIAAN, ei, Was ch-!s een zoon
MA.RTA
VAN VARIK. iIi is geen
van JAKOB VAN
v.-cest Ileer van V) Raid en P..entemeeter gene l aal
der domeinen van Praland; en.verwi:Xcide in 1697 genoera..ien
post, voor cEen van Raad der flad Tifieldelbnrg. In 1712 wierdt
Inj als buitengewoon Gezant, wegens de Batiyvfe,
naar Engelond aan Koninginne ANNA f.r,e4crlde ,-) ; vci\olgens
1715, met het luisterrijk, karakter bekieeI vain
Ambasfadeur naar bet zel:,-de Rik, met last, om GEORGE DEN
I, in naam van den Stoat ge;uk te weilichen, O\ CV zijre cp.
flapping tot den troon van GrooL-7r;tt,2 72;..en ; ve , -(1,ens hLe
Jnj aan dat zelvde Fiof gerefideert tot het Jam 723 dell
roem verworven , van zig gedurende het ga rio tiivaa
een eerfl3I en voor den v2dc:lande
ter inisfie,
gezant to hebben gcdragen, dieveelvulciic,e blijk.en heeft
geven , van zi:jne verkleeft,-.1-ickl nan ziin vadcrland in 't
meen, en aan Zecla7zd in 't bijzonder, wiens fr.; l angen hil;,,lbehartigd. Leo 16 vri''
toos met cen warmen ij'ver
1728, wierdt hij namens de Regering van Mi iziizg, dc,ro.
de Staten van Zee:and aangeffeid , tot hunnen p-cv,Tonen Go c
Futeerden in do vergaderir7 var.,

h.)11

L-OR;.;SELE. (RitTER JANSZ.) (WOLFERD 1,-,u‘s)
lanzierilijken post hij bekleed heeft, tot dat de dood op den g
maart 1735, een einde aan zijn leven maakte. Hij wierdt to
Gelt:erma:feaz in het graf van zijne naoederlijke voorzaten
graven.
In 'c jaar i7oT trad Ileer FILIP voor 't egtaltaar, mct jonkvrouwe MARIA ELISABETH , dogter van Mr. QUiR:iN \TA AT
STRYEN Prefident van 't Hof van Brahand , bij we hij cen
zoon heeft verwekt, die jong is gellorven. Not. der
Staten van Zeeland. 1721. bl. 3 3(1. 1 7 2e. ,b1.. 5.1. P. DE LA
RUT', Staatk. Zeeland, bl. 37 ; 38,

BORSSELE (PIETER JANSZ.) VAN DER 1100GE, in 't jaar
1570 bekend, oncler de Ecicien en Riddelichap van Zeeland3
was Heer ,yan der Hootc, e en Khe yerskke, beneveas Rentemees.
ter g,eneraal bewesten Scl,c1de waar toe hij in 1589 is aangefield, en den i maart 1596 in de Staten van Walcheren beatioemd. Hij was een geleerd Man , en heeft geichreven:
Ceraiitaat ban tic Qpirantrete en OccOclijq ie 3Lee=
lien; 't welk door SMALLEGANGE, in zijn Kronijk van Zeeland,
1.
bl. 398 en 685, ten groten dele is overgenomen.
r. DE LA RUE, Gelet. Zeel. bl. 17.
BORSSELE (WOLFERD VAN), tweede Neer van Vere,,
was een zoon van HENDRIK VAN BORSSELE en MARIA VAN EGVIONT. Men vindt van hem bij MIERIS, Charterb. I. D. bl.
428. aangetekend, dat hij in 1280 zijne heerlijkheid van Pere
, en Zant:ijk aan BEATRIX, ,Gravinne van Holland, opdroeg, en
weder van Naar ter leen ontving, 't walk door haar gemaal
Graav FLORIS DEN V. bekragtigd werdt.
WOLFERD, nu cen Leenman des Graven geworden zijnde,
fchijnt die afhanglijkheid niet geduldig to hebben kunnen dragen , althans daar ontilond twist, in welke hij , mat anderf)
Zeeuwfe Edelen geftelkt, hun toevlugt . tot GY
U , Grave van
Flaanderen namen, dien zij tot enen inval in ralcheren
ten over to Hen, welke egter niet naar hunne verwagting
dewijl het fchijnt dat des Graven belang zo wel als
lune vordcl.dis,, van ;:ig, o.L.2.aljr4; te verdrfifen, vindt

OICSELE. (WOLFERD

VAN)

Giaav FLOM'S DE C41 , op den go oFtober 1290, dezen Heeltie 7,1,ne nif-daden heeft vergeven, en hem daar te bcvcn tot
1 ,J aangenonien. De brief van dezen zoen,
2

bij M,EPS,S, I. D. IA. 510 , is des te inerkwaT:digery om dat
feel eer ecn onderling verboncl, dan een ver t2,-innis van iii;.
daden daar uit te bewijzen is; de Graav onderwerpt zig zo
vel als 'War FERD, in geval van overtre-iing de. :es veidrags
aan de uitlprdak van te kiezene Scheidsmannen, zc.-.1ggende onder anderen : Iraert dat onz3r eenich van 077S 1;6i:ion dssr
dot Men diez Aian 1;01Ide 1: 00? ecn, Man,
daede , dot wij'
die 72Inmer,iieer te give ! 3,en
Een blijk van wat aanzien te
(ter 41d cen Kidder I".72`3
hoc zij met: cien Landshcer bun.
geichillen gewoon wai c.;;1 te bef1e7t3n.
Den 27 of 28 junij 1296, wc,AfL: C3,-aav FLorus, geliji: be.
icend is, jammeriijk vermoird. Merl weet, wc,lk ene vei.war
ring dit treurbediijf in 's lands bel -Cor te vce bat. Pe Gcfdiiedichrver "Vossrus bell:hi:id:4417 Beer
kennis van dezen niocird heeft
dat
aaj , niaar
P2-7;?; /wen tot ecn fuval in Wa'clz.6,7-on 'necfc aanook dat ill]
F,ez,et, na dat hij deswe2en ine bckoniinr,z1ng aan de Dar
fo's can tie voren hat to konnen gegeven, die ham over..
om met twee wethomande koggen naar-177eie to rug.
Den 16 feptember ont‘,--ing Wor 'TAM eon biicf van den
Kcr.,:..r.g van E1 21,7,7:`? waar 1,i1 die hem verzockt om zljne Gevzrli..cn to
her,vaards gezonden, om den jongea
J LN , weike zig in dat rjLr bevoncit, to gelciden, en -)..1
's hmds ieering te vesti:zen. Een blijk, welk hoog gevoeien
h e‘ t. Eq(-3 7 le Hof van Hoer WOLFERDS veimogen bath, Wiens
gezag eerst ten top freeg, toen de hro:landie Gram?'
te
a,miancide; want doze was zo dra niet in zijne magt,
t)f hij wist z'4,- van deszelvs befluiten en mad geheel rricester to
rtir...1.i2n, en het gezag van JAN VAN AVENNES , die als Vocgd
ov..1 hem was aangefteld, ten enemaal te verfammen, latende
den Vorst op den 3o ap , i1 1297 enen brief bezegelen, waar
die ghelovet Ileren WOLFERDE VLN BORSZLF.14 ooze getro:lveit

tj
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roassELE. ( WO LFERD vAN)
Man bi 077;2:1 kelfielijken trouwen, elide
onfen eed.
clat
werken
ende
doen
fullen in alien flicken bi Heeren WoLFERDE rade, ende boven al doen dat hi ons raed, ende bier hip
c13s Ire(fre
lievet
kerjl-eideker trouwe, ende bi linen ede o;7le ende, o7fr orbare raden
dat
, ende doen jai
alle f2icken
zafineiz
ende na j::ne mcwl2t
ende ware dat fake
dat hij
res2e can: - iof omme dat hi die ghene va;:, oils werev dic
ii.:eren Here onjn, vadcr jammeriike verinovt h‘,.;'No
Wi he;:z bi alfulken trouwen abze voolfz.
ge,
te liepe72,e , te velfe A
12113
l Tren, ende te radene
ictto'c,
J1
t,
ende
frcens elken man enz.
ce 7 1
handve ;t voo;zien , begost deer
to voele:;, dat wel dia noodiottig voor
WoLF7TD
hern werdt.. Het ec,IT:e 4 (.lat. hijnoog t'effeigerd gezag.
J.e I 1:cs,:frirf,ii
oi,dernam ,
beOcil , --;.:; cri, iveihen kiijg- hij
1 .2 00..iig
ge.lukLig ten eintie
N'er, Le:-.s was lirj bedie ger,en , Celle
,dagt ,
g!octile te,Ci flieveis wa.ren,
s Graven raad te b;;n ren; dJ..- lot trof in de eeirte plaats,
DIRK VAN liRT...nEREDE. , veivolgens moest JAN VAN RENESSE,
Lai tillw van Zuilho,l-md, fpringen
gen , die daar te boven nog, door
een vonr.,:s te Pier?, gewezen, g,ebanr.en werdt. Dit verig:
dcedt Idj 21jA gezag en aanzien niet luttel klimmen;
een
huwelijk van hem met de
Violni-e van roor7:,e, en van zijn dogter met den jonitheer van
; en , ten oveden , n-izt zig verfcheiden adeli l ke verbeurd

en e;:rfie 2 1.,aatz-2,

vallaarde gc2ef3:en te doen opdrag,en, als de landen van Woerdx en Benskey, hat ha qeel. van Tcfelfi ein en het kasteel te
c,:nrZ4..e
vat
'restigd,

deeds fiegten. Om kort te gaan, hij
volL;LI:g gezag
naar eigen willekeur ingerigt;
dat de zetel der laudsregering te here was geeigene veste Zandenbarg , die in
Ej

glootte en fleikte die van den Landvoist te boven ging, en
van waar

eerfle Staatsdienaar, de veste, zo
als deb
Craav zeive, in bedwang konde houden.
Het kost niet misien of zulk een hoogdravend gezag, aan.
Zi en en • crmr.:7(7n, al was het zeivs met de best, hoedanighe:
den

BOASSELE. (WOLFERD
\veined gcweest moest veel afg. trlst vel- ,,ve:Ozen en ma
aantal vijanden ter bane breogen; zu1L °rider\ ond Hoer
WoLFERD wel ras., en dat in h& tijdvak , dat hij het toppul,t van
vourfpoed en geluk fcheen bereikt te hebben. Ili) haalde zig,
den haat van de geineente op den hats, door 't veranc'eren van
het Munimazen, wa,ar bij nog kwain, dat die van
inet of zonder reden klaagden , door den Baiijuw van Zuidliollandin hunne regten verkort to zijn, Ivaar van zij den oiifprong,
n WOLFERD toeichreven. De Dortm;ars en vele IRW01;e1 s
p it de naburige , die ter hunner hulpe mien toegelchoten,.verzetten zig met al alien cooed en onvertzaaglieid tegens
den Grave en zijne wzIke fieed3 het eigenaaitig
karakte;: dezes ianLidarts heoft gekenmorkt, rust.ten zig moedig ten krijg, en WOLFERD als 's Graven Vel,lheer, floeg het
bcicg voor Dothec13, Wiens inw.: (-)o ,s ers 'elevens h one medehelpers zig zo dapper verdedii_ :`,en , da: ' Cr kragt_da.dfger middelen vereist wierden, om zig van die tlaLi rri..:e.,:er to o-221 ,: en;
ten den einde nam hij voor, z:g met ds.n
Z2elancl
te begeven , en aldaar heirvaart tegensDor:::-ecIA.
De Hollanders hadden hier zo dra de lugt ntet van gek-iezen
of foegen aan 't inmen tegens WOLFERD. Zijn fCLOODZ001)
GE BARD VAN VOGRNE , hadt, zo men wii, de koe:-_heid van hem
de vriendfchap op te zeggen, ind'en hij den Graav li-ervoer.
tie. WOLFERD nu, doch,te iaat, ontwaar wordende, hoe ver,
regaande hij bij de Hollanders in den haat geraait was, rekende gig niet larger veiiig in 's MT) ; hi]
zig derhalven
zekeren nagt van daar, Graav JAN, Alen hij in alias naar ziine
hand horde zetten, medevoorende; en ten einde niCt ligtelijk
agternaaid te kunn.n worden, decdt hij alie de bruggcn ag!,.cr
zig afbrekcn, rennende te post naar ScLiedon, van waar hij
voornez:ens was naar Zeeland over te lichen. Dcch het vervcei en des Graven was zo dra niet rugthaar ge7corden, of 't
hof en gnats 's Gravenhage was in lep en rear. De jonge
Gravin kermde 017.'1* verlies van haien egtg,enorit, en ver.
wekte zo vee', incdelijden in de gemeente, dat velen zig gereed niPiikten, e nt de vlugtenden to vcrvolon ; c ook waren z'i
in

BORSSELE. (woLrmuo VAN)
in weinrge men te Plaard:ngen , en bier vernomen hebbende,

dat de Giaav wel van land gefteken was; doch, door de flilte
weinig vorderen kon, bragten zij al wat maar yolk laden
Icon, tot boten en visfchuiien toe, te water, en roeiden het.
met alle kragt, agter aan, terwijI zij de lugt, met Iuid roepen
om hunnen Grave vervulden. Haast hack men hem ingehaald, en nog rpoediger bewogen, om te rug te keren. WoD.
FERD, die bij hem was , moest zig gevangen gevcn , en werdt,
rievens zij rye huisvrouw, naar Delft gevoerd, en op 't SteenLuis in bewaring gebragt. Graav JAN halt zig terftond naar
Hage begeven, zonder zig, zo ver men Wee', om
inn meer te bekommeren. De Delffe burgerij met er en bitterm haat tegen hem ingenomen , was onderLisien
,,,,_;eraakt, en year 't Steentniis famen geichoold ; en toed ci;,:urde
het niet Tang, of 'er ging teen kieet op : levet t oars Verraw4r, of WI./ fieken het Ileenhuzs in den brand. Die van
't zij zij, zo wel als 't
WOLTEPDS dood zogten, of.
Iij zij voorgaven, voor 's yolks woede becL igt waren, beriaten hem, ontharnast, ter cieure uit te flown, daar hr.], VOOr
razernij der verbitterde menigte blootgefleld, in een
blik, door duizend wonden, van 't leven werdt bero'ofd; dit
vial voor op deli Y augustus 1299. Dusdanig rainpfpoedig lot
ti-of een man , die, ten toppunt van eere geidommen alles voor
:,zjg deed bukken, en niet bedagt hoe veep dtt leven is, wanneer men niet dan vijanden ziet, en geene vriemden dan
%Ieljers en Haven heeft.
Heer WOLFERD is tweemalen getrouwd geweest-;-.van de
cerfle vrouw die SECILLE was genaamd, is de afkomst onbe.
lend. De tweede, KATRYNA VAN DURBY of DURBUI, ouk KA.
VAN TEILINGEN geheten, was weduwe van ALBERT,
Heer van Voor n, en erne dogter van WILLEM VAN TEILINGEN
Lci GERARDA of GEERTRUID VAN WOERDEN, dogter van den.
vermaarden HERMAN VAN WOERDEN. Van Naar wordt
dat zij een zeer fchone vrouw is geweest, en zeer bemind van Graav FLORIS DEN V, bij Wien zij een zoon Rx
gehadt heeft. WOLFERD heeft verfcheidene kinderen nagelaten!,

LOR.3SELE. (VOLFERD

VAN)

17

ten. – BoxHoRN, Kron. van Zeeland, H. D. bl. 92. 'or,
102. P. DE LA RUIZ, Heidh. Zeeland, b 1. 140-142. T: DomSELAER , Belchrifr. van Anbil.. II. St. bl. 126-128. WAGEN.,
Vad. H7?. HI. D. bl. 102. 104. 109, J. Er,A5.2P,INS7
Zeeuwie Oudik van Ve y:, bl. 4-21.
BORSSELE (WOLFERD vAN), de tv7eede van dan naam;
werdt de Oude gebijnaamd, ter onderfchekling van een Jonger breeder, mede WOLFERD geheten, dien men den yongen
neemde. Hij volgde ziinen vader als Beer van Vere op ; en
114 haft ter nauwer mod zijne heerfchappij aanvaard, of in
meij 13 -o viel 'er te Vere een oproer voor, 't geen men
dat door de vrienden van den vermoorden Beer zoude
ziJn 't well bij den Gerchiedfchri:j ver WAGENAAR, Vad.
Hi. D. bl. 127, een geweldig oproer genaamd wordt, en dat
na, l ethand , met drie duffent pant tornoiffen heeft moeten gezoenci
Worden. Wij vinden niet veer aanmerkelijks ten aanzien. vaa
Hoer WO:_FERD opgetekend, 143 fchijnt van een vreed.
zarner aart geweest te zijn, dan zjn vader en broeders. Wij
zuflen ons dus vergenoegen, met het laatfie bedrijf zijner leveisrol te verhalen. Hij hadt namelijk het harnas aangegespt
in eien kriigstogt met zijnen neve Grave WILLEM DEN Iv,
tegen de Fn5efen, en deel e ook in deszelvs ongelukkig lot;
want hij wierdt met dien Grave op den 26 of 27 feptembet
I 1 45 , bij een dorp Werega genaamd, niet verre van St. Odulfr
kloo ter, liggende oostwaards een weinig van" Stavoren, verflagen, en Ineefde zo wel als die, en ook nog zijn neef
MS VAN BORSSELE, ARENT VAN KRUININGEN, en KLAAS , Hear
van Reinzermaal , benevens vele Hollantifr Edelen meer,
Fleer WOLFERD is tweemalen getrouwd geweest; zijn eerfle
vrouw was ALYT VAN HENEGOUwEN, zuster van Grave WitLEm DEN III, bij wie hij geen kinderen heeft agtergelaten;
ten tweedemale trad hij voor het huweiijksaltaar met ITADE.
wren 130T VAN DER EMU, bij wie hij twee kinderen heeft yeawekt en nagelaten, als WOLFERD, Beer van Vere , die volgt;
en ALYT, (EL; getrouwd is geweest met JAN VAN ilEE.NVLIET,
D.ZEL

DORSSELE. (WOLFERD VAN)

.13Piejfiein, welke in 't jaar 1364. is overieden. W.17113
flitYzriliOEVEN, Kronijk, bl. 380. J, ERUERINS, Zguld, Ouc„a,
vail Vow bl.

BORSSELE' (WOLFERD vAr..17), de derde van dien naarn,
zoc-41, van den voorgaanden en van HADEWICH Boa' VAN DER
tEM:, praakte in 't bezit der heerlijke goederen van zijnenvadet op hem aangeftorven, toen het tijdflip daar was , dat
de even berugte als met regt gevloekte fa&ien der Hoekien
Kabey4uIvien een aanvang namen, Men weet, hoe Graav
"-WiLutzz 15E IV, kinderloos overleden zijnde, deszeivs zuster
cizcñn MARGRIET, de naaste erfgenaam tot deze landen was,
en die het bezit daar van wel dra door haren zoOn WILLEM
VAN BEYEEN betwist werdt. Voor dat zulks nog gebeurde,
ii niet fang na deszelvs inhuidiging , narnelijk den 24 feptemkr 1346 , verleende zij onzen INOLFERD ›, die veste ter Vera,
ar ye. ende ambacht, end renten, die van binnen ghelegen
-'t eener rechten arve lene enz." Hij fchijnt het ook
gcweest te zijn „ welke Vere , dat in aantal van inwoners, ZG
wel ais in zee-nering toenarn, met muren heeft doen befluiten,
en het naar den aart der ti3den, tot een vesting maakte, zo
dat, in 't jaar 1348 de Kerk wier bouw men wil dat reeds
I'm 1328 was aangevangen, tot een Parochie Kcr wierdt verhaven, waar aan Paus CLEMENS van Avignon, veel afla.ten en
ve:giffenisien verleende.
Wanneer den 5 januarij 1348, Keizerin MARGRIET het go,
tried over Holland, Zeeland en Friesland, aan haren zoon
Lek overgaf, bevondt zig WOLFERD onder 't getal van dien
iicwin Adel „ welke den brief daar van hielpen bezegelen, in
ti'elken die Seizerin hem bij onderfcheiding van anderen, onfin
Neve, noemt. Graav WILLEM DE V, 's lands regering aanvaard
fk3bbnde, wit Heer WOLFERD zig dra in deszelvs gunst te
dti-,gcn, en daar van voor hem een nuttig gebruik te rna:einio,
Alta die hem bcg bourebaBDO na flute batenrijn# bait ?to.
/i.t9 / het Voorregt fchonk benevens ,,clue fine iNqien-ben
intimbrn re finen knot
"- MO in NB

B07._SSEL.M (W OLFERD v/IN !
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„ nu imo r,i/ifijicr nlmaelg Warn inacni mit 1-ixvi:4,7ft:f7,..1
" ucbc Foifocr arOjai§t crieqcuert Eynen Cu 24cm rift
,, warn
toinc tqij te barrnr al cure fan& bosNi
„
wiren fiebal ban Poriant cube ban ?::,'cciant/ cintr
Ook bev estigde Graav WILLEM VAN
,, of tTillebcn
BEYEREN den 14 januarij 1350 clezen zijnen neef, Heer WotiFERD, in het er ffeen van ter Pre.
Heer WOLFERD fchijnt, nevens andere van zijne magen
vrienden, fchuldig gewcest te zijn aan den doodflag, or:Arent
ecz' tijd begaan , aan den Heer VAN MOERMONT en van liVoLrART den bastaard van BoRssr.L.F., waar over de fchuidigen de
uitipraak lieten, aan de Vrouwe Gravin, die dan ook de ult.
fpraak daar over deed den 6 februatij 1350 , en }leer WoL.
FERD, benevens vele van zijn geflagt, vriencien en helpers,
verwees in ene boete van i 200 ponden zwerter tornoffe, ingzi
D. bl. 769.
volge MIERIS, Charterb.
De regte tijd wanneer Heer WOLFERD is geflorven, Wcrdt
riot opgeeve.n, maar het fthijnt zeer te wezeri, dat hi] niet
la:)g het hoofd van zi]n geflagt is gewcest, en reeds ten jaie
overleden. Hi.) was een groot iji7C I aer voor de
IIkgeoid partij, en wist door nieuwe Olen en aan hem
geiude voorregten der Landsheren, zijne geederen
lijk te veimeerderen; ook. heeft Vera veel verpligting aan hem,
doordien hij die met muien en torens te befluiten, tot een fia.ct
beeft gemaakt, en 'er en Parochie-Kerk in gefligt.
heeft tot gemaiinne uehad , MARGRIET VAN ARNEMUIDEN,
hij welke hij vier kinticien heeft nagelaten, Iiggende nevens
dezel ve te Micidelburg begraven. Zijne kinde, en wai en : T.
WOLFERD , hier beneden. 2. HENDRII(, die zijnen brcesler
WOLFEPT), welke kinderloos nit het egte bed overleed, als
'leer van were is opgevolgd,- en die 'lad, van imijm %; Ire, e7:,
Poorte aan de landzijde t.,)t de Zal7W Pout toe, heeft ye; flerkt
en de gragt tusfen beiden &en delven, zo dat Jere
tijd aan , als een frontier aan de zeekant is aangemerkt, en deze
verbetering ook de uitwerking hadt, dat met het daar bij ko.
mende gedurig diepen van het veergat, de fcheepvaart aldaar

dit.;

BORSSELE.

AN)

citai;0, 31:, ks toenam. Tweenialen is HENDRIK getr011Wd geWee3t
eerfe ViOUW: was iVIARGRIF.T VAN VIANEN, war bij
zoow en ene dogter heeft verwekt. Voor de tweede;mai hawde hij met MARGRIET VAN NYENRODE., daar hij ene
hecfc geteeld.
bYi
FLOM'S , Ridder , genam-nd FLoitis
ScEouwEN; deez' kot van Huco VAN
GL
leenland in 1?.;Tscfrie.. In 'c ragister der Edelen van
ciand, worth- hij gencemd Prer tot Vere. 4. ALYD , die
cs,veernalen is p;etrouwd geweest, en hadt tot haa ..- eciften man
VAN HSEMSVLIET ; ten tv;:r eedenmale huvi7de zij aan JAN
fl( C va , a Critiningen.
BOXLORN Kroffijk. van Zeeland,
III. D. bl. 297. J. Eitmurvs,
bi. 2.7:6. WAG. , Vada
Ze27ri:f.- Ozzcil. van VCIO, U. 33 - 42.
POrtSSELE (WOLVERD VAN) , de vierdc van dien naam,
zijn vader orr,tre::t het jaar 1356 als oudile mansOir op,
±n e heCrlijiiheid van if Tcre. Wcinig bijzonderheden van
eni belang v'indt men vaii. 'nem opgetekend; wij moeten ons
clus vergenoegen met te mc,3 1den, ciat hij omtrent het jaar 1390
GVei leedt , zonder b ]..) zijne gernaiinne, CATALINA. VAN DEZ
WOESTYNE kinderen nagelaten te hebben; (loch van hem is
ecru nanorlij'ke zoon overgebieven, ook W0LTERD geheten.
J. EI1MERINS Zeeznli. Oudh. van Vere, bi. 43 - 45.
LORSSELE (WOLFERD VAN) , de vijille van dien naam,
RI 'der, volgde zijn brooder HENDRIK op, in alle deszelvs
vcei en en heerlijkheden, en werdt dos ook I-leer van Vre.,
en vindt Pilcat; van cnig beiang, van hem vermeld, dan dathij
-dg in 1399 ongevergd in 's Hertogenbosch in eon twist flak,
thit hem dour te ftaan kwarn, want hij wierdt gevangen getoltaen en niet dan op fterken aandrang van Hertog ALBERT,
die geleecl fond de Brabanders hierom te beoorlogen, na twee
O
' rcil zit:tens • geflaakt. Hij heeft ter vrouwe gehadt
Locml VAN EOP,SSELE, dogter van KLAAS VAN BORSSELE, Hser
ati Br;gd, 51/717e, en van MARIA VAN ARNEMUIDEN. Deze HAfiV77117,:ll was eerst verloofd aan den soon des Heren VAN
:74AP-14,:TEnt, en dit buwelijk been voortgang gehadt hebben.
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, troiiwde 215 met A DR1AAN VAN FIRENVLIET, en 1-ia 21:y11el)
.flood met Beer WOLFERD; die bii Naar twee zoons ,en ,etA.;
dogter heeft verwekt. Zij ffierf in 1402 of T4o3, en It
volgcle liaar, ingevo l ge de aantekening op een grafzerk,'we;Lc:
. VID
te Zai denbterg liggende,, den 26 janttarii 141 r
mus, yaarb. bI. 518 en 519. H. VAN HEURN, , van's Bost,71,
I. D. bl. R46, 447. J. ERMERINS Zeezolf. ()Jae pan Ter:,
, b1. 50-52.
BORSSELE (WOLFERD VAN), de zesde-van diem naain,
vas een zoon van L-AENDRIK VAN BORSSELE en JANNE VAN HA,
, L Ew yiv, die na do:le van ziji1en varier, als Heel- van VEY?, I,Q,th
huwde hi) nan de
Ruim veertien jaren oud
&hale Princes PA zuster van Komng JAKOB DEN L 2r;'1-. de door den Scheepsbevcihebber Lo p zw-51w. VAN SCHENGE;`.` 11'3
ASChütiandafgehaald, en naar Zeeland gs?-vce y d; vocrts weld 1`0,-_,‘,v
litiwelfjk met vac' luister voltrolc,L,n, op het kas,eci van
De huweli:;ksgift van He r.-.: HENDRIK aan zi]nen 7.1?0P
gezien : zii kePond in den afflanci
heeft men ()rider dat
-van eon aanz)enlijk deal zijner inkoraften; die van den'Sch,,,,i'le41
Koning, was , het graavichap van Bozic7xne in Schotiand
Beer WOLI"ZD zo wel als zijne gernalinne, den ;iaam -van
voer,len. Tlij neat flegts een zoon bij deze vrouwe vervTlit,
'CAROLUS genaamd, clan deze is zijn vadcis,opvolger n4e

worden , doordien hi.), den ouderdom van "13 ja.ren bereikt
.overLebende, te LCUl'en alwaar fludeerde, -zeer fubiet
den, Zijn lijk werdt naar Vere gevoerd, ,en op Zandent
'begraven„
Toen

DAVID 'VAN B OTIR GUNMEN , in 'tjazr 145,C2},

te Utreck werdt ingehuldigd, was order de ,-,Za.zilvji)
OLFERD tegenswooniig 731j die „pleg,:-.igheid;,,,en,W4.11KM,
BeerKoning KAREL DE VII. van Franklijk, in 145c, overloed,
P
de -Dauphin, order den raum -van 'Lorirwl-K
,van
V0011 , beklorn, .was Meer WoLFETID
de luisterrijke fe,e3ten„ vvellie ter diet geice_eifteiti „igk?t",Jud e :
1,-,ri!,?" dell.
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Den 20 ma.art 1465, 1? adt Heel- WO LFE yo het ongeluk ziTne
huisvrouwe MARIA, die hij tederlijk beminde, to verliezen,
't welk hem in even dieoen rouw ‘dompelde. riij nog in den
Noel zijnes levees zi:!nde, en been erfgenaam hebbende, be•
gaf zig in1.459 in cell tweeden egt, met CHARLOTTE DE BO;.71t,
BON, dogter van FILTH, Grave de Montpenfier..
Na veeivuldige krik, sbedrijven zo te water ais te
gewoond, en Ej. ,.eifebei!ene gelegenheden fpiekende
te hebbcn gege7e:1, dat hij ,geenzints van de edeiaartige
perheid zri rier vooioudeien was ontaart, overfeed h te G';t
den 2 9 april I4f;7, van waar het ontzielde overblijfzei met
Teel picgtig:leid en droeleid der Gemeente, in de kapel vao
7.::;;:deitharg werdt over,ebragt, en in het fatniliegraf bijgeze%
Met hem fEelf de lanile_ Neer va7; here uit der Borsrelen ilam,
die in zijne veeivuld1-Le, heerfljkheden en vermogens, door
zijn dogter ANNA werdt opgevolgd, door welke dezel ye in
een vreemd huis zijn overgegaan , doordien zij met FILTH VAN
BOURGONDIEN in den egt rind. Boven dies heeft Heer
FERD bij zijn twcede WOW ook e'en zoon gehadt, die jeugdig
is overleden, en nog twee dogters, waar van MARGRIET, met
den Heel- W,in,RAvEti VAN BREDERODE i s gehuwd geweest; en
MARIA , ill 1489 Met MAARTEN VAN POLHAIM bijgenaamd
den Schomen- peel , die Ridder van 't Guldcnvlies, cok Hofinees.
ter van den Rooms Ironing MAXIMTLIAAN was, en daar merle
de heeilijkhoden van Paarland en der Nisfe in Zuidbeveland
verkreeg, uit weike egtverbintenis, Been kinderen voortge.
fproten zijn. - J. ERMERINS, Zeeuwfe Oudh. van Vac ,
bl. g1--117.
BORST= (JAKOB), is Predikant te Rotterdam geweest,
en wierdt geboren in 1612. Te Leijden oeffende hij zig in
de wijsbegeerte en godgeleerdheid, en was daar gedurende
die zware pest, in de jaren 1635 car 1636; zelv zette hens
dat fmetvuur een pestkool in den nek, welker lidteken hem
jr

ails hij in .bermette huizen lora=n, waarIchouwde.
,c\veest (.1 =fie ,L,;e1,eformeercie Lerear van /170,712,,,'
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Zo71di7k , de s eer hij daar kwa n, non ,Kertk noCi Pej
kan. ha,iden, dt ,ch Your z..;n vertrek , elk een fchone niecio-c
hal:, in plaats van eeen houten pre,ekhuis, geftigt en
zagene Te Dordrecht wierdt hij geroepen in 't Natal: van ?t
1643 , daar hij buiten zijne gedagten, in veel moeite
over zijne predikatie over her lai2g haair,, of PAULUS zijne a
r deles over hetzelve . BORSTIUS hier lien jaren geftaan hebbencie,,
rwierdt te Rotterdam beroepen , daar hij in de overwenfelijkfte
eendragt met zijne medebroeders zo groot een genoegen vomit,
dat hij na verloop van zes jaren, met aandrang verzogt zijne
•om weder naar Dord te keren , zulks weigerde, gelijk hij cok
niet Lang daar na voor de baroeping van Harlem bedankte,
Dus leefde hij gezond. en welvarende den tijd van rs jareD
,maar de overige 8 die nog bij zijn leeftijd gevoegd wierdcn,
waren jtuen van weedom en finert; want hij wierdt door cj
kwaal aangegrepen, die melt vool . ene verzwering in de k:°oF,
van de blaas hieldt, en no thans bleek een ongemak van
cnen anderen aart te zijn, doordfen men na zijn
de oirzaak van zi,in hitt= finer y willende nalporen, ,e4
groten fteen in 's mans Naas vondt. Hij flied den i auguciu-i:
168o, en wierdt door J. OUDAAN met ieen lijkdigt .Vere,e:d,
te Ilitgearekt OM bier in zij n geheel ene plaats te gevem
dit gedigt blijkt, dat die Digter in ene g e meenzartie ve*cri7x
, met hem heeft omgegaano Na hem uitbundien lof toege,n,
te hebben, zegt hij onder anderen :

Beleefde Man, wat hebt gij menigwerven
In vriendlijkheid uw ,aanfpla.ak mij geionti
Betuig bet .(en betuig het op uw. Iterven
Met rustigheid) dat 1k geen,afkeer NOI3d,t,
Geen haatiijkheid van bijtzugt, geen partijfehag,
Geen twistige aart in uwen ommegiang,,
JLlaar minzaamheid , en regt ontfronae ',blijrchapc,
W4nneer mij matt uw ibijzijn , viel .0 laPg.
Pe .oirdeeikundige "1), ;RAMIS, , getnigt ía .zijn,e
IX. D. lal. f:02., 5,, dat Jiii verre van ,m7i_jd%

t
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„ en ander dat de Leraar BonsTius fchreef, met vermaak beef,:
ge.ezen, om dat men, zegt hij , kan zien, dat al zijn
hartlijk en duidelijk is. In zijn preken , was hij dez,.;vt
„ man , en om die duidellyitheid en haitli j i\heid wedervoa
„. hem in zijn levee dat dat hij gaarne gchoord wieidt;
„ een geluk, 't welk te zeldzamer was, om dat hij 't nic!.
„ overleefde, maar tot zijn good toe een groten toeloop van
,, toehoorders
Dan met dit al , fiaat vader BoRsTius in 's Lands Gefchied.
bladen , met Cell zwarte . kole getekend ; door zijn gedrag,
welk hij in 1672 hieldt, teen in den noodlottigen oorlog tegens Frankrijk, het gantfe land door gewoeld werdt, om WILLEM DEN III. tot Stadhouder te verheffen, makende zijne aanhangers het yolk wijs, dat dan het land in eenmaal zoude
gered zijn. Dat nu BORSTIUS een ijverig vooraander van het
Oranjehuis was, kan niemand wraken, die redclijk denkt,
fchoon hij een tegenftrijdig gevoelen mogt koesteren; maar dat,
een Leraar van den Goddeliiken JESUS , zijnen en onzen Aloes.
ter, zig in zo verre koste vergeten, van de zagtmced:ge lesfen dezes groten Menfchenvriends en Heilgezants, als 't ware
in den wind te ilaan, doordien hi) en van den predikfthel ez
op ftraat, het wufte gemeen dat ras bewezen dienften veigeet,
en niets te verliezen hebbende , altoos tot velandering geneigd
is, tegens deszelvs wettige Regenten aanhitile, en als 't ware,
den oproerkrcet bazuinde, kan niemand, die een waar Christen is, goedkeuren. Dat nu Domin g BORSTIUS aan dat euvel
ziek lag, blijkt ten volien nit het geen de oirdeelkundige
WAGENAAR in zijne yard. Hijl. XIV. D. N. 67 en 78, enz.,
wegens het oproer in den jare 1672 te Rotterdam voorgevala
len, en dat aldaar met verwoestende plunderingen verzelci
ging, heeft opgetekend.
Dat jAxo3 BoRsnus, voor het overige een vurig ijveraar
is geweest OM de regtzinnige leer, ingevoige het denkbeeld
van de Dore vadeien op het nationale S;nocie van 1618 en
1619 bepaald, met hand en Land vast te houden en te be.
biT-,t ton cluidelijkiTen, nit z:jne
4
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2s

(:,-)01,rchriften door den dr11 cen-ecn gen'aakt, Tnee,
en
Leil?ar:c,
y
hem van den kanfel verkondigJe Leelre(.i,.
t
1,Ct Nat?:
aar van men de opzeiling
van .1Vealr4;ttlife J3oeken, door JAc. VAN
ENBEG, in den druk van 1773. bI. 60, 7 wao y VL.11 V j Lt;ieeil
ls dezondellingften zulleo opTioeinen ,
c.),,
/ en ban bet bani5;ren,/
Rti134LI
in
;ct tang
ifi 1671. kle7).iIfit.
ii
4ta.
j. LABBADIE,
vorig.2
BORT (PIETER) , die omtient 't midcn vi
eeuw in 's Hoge wierdt gebolen, beoeiFen:',e dc io ,:en , en.
ierdt een der beroem,ifte A3vokaten van ziinen vo3r
de Floven van juaitie in 's 1-Tage hcbm gpr t i zecrci Fii
felli*2nt tot op het jr“ar T680 geleefd te hebben. Mcn is an cL.t
fchrandere cen vai-J dezen kunoigen Regts{,r eleerden de vo1L,c1ge
de werken verfchLidigd, die door den druk zijn ge
cl
maakt: 1. Zrartaiit ban be f (?cliani-)fitic
i,2a2e 1649. III 4tZl.
out tic bid nitcrlo mLfc cr•;. . te LicLcanen.
spxbint-'..c, bat id:31.:anb en
2. 4.0bcr bet 2rppt
;alien cm. '§Qj 1652.
,
lanb/ onitrent tr:'..ele
1681. in
Mr. P. BORT. '§
3. 'Zinc bell:MI:hen
Ilerdrukt in 17°2, en nagmaals te Utrecht in 173.), bold::
DCthCU
cok in folio. 4.
C.
boo bc31:11
c ;ar.,:i;e1/ rftlucce.
ficijt gegeben / en bienenbe tot ecnaart ±
Zed ban affeOt§ -Airii?bbev13 rfterl:cn. Ltr. 1745. iufat!.
BOS (JERONTAIUS), Konst:Tchil_ier, is geboien in 's Her-

togenbosch, zeer waarichijniijk-, in het laatf.te gedeelte van de
XVde eet117. Zoncic;r 1 ing was hij in de keuze Z2jner fahilderontwerpm, en doolgaans waren zijne tafe-elen gettofil:01-1 mat
verwonderlijke duivels , fpokcn en hen gedroz.
ten: Zijne behandeling was vast, vlug en aartig, ca hij
wool) vcic zijner fluid:en in cells op te fchildeaen ; cok
gelijk meer andere oude meesters, de gewoon(e ,
ontwerpen op het wit der pannelen to fchetzen en te. tekenen,
can doorfchijnend plumuur',e1 over dezeiven te leggen , en de
gron,..;en te doen medewerken. K. v. Pvl.iuNal-,;_R,
5

BUS . (JERONIMUS)
-onzcn jEnnNIMIJS , te Amfleiciam een flak gezien -te hebben l

.den:14e de v1u:;-i 72aar Egilpten, waar in JOSEPH vooraan, -veibol
con hoer naar den weg v] . agcn , en MAMA Q een ezel
zittende, verbeeld worden; in 't verfchiet vertoont zig een
rots met veel gewoel, as bij een herberg en veel vreernde
potlemaken, die cen groten beer voor geld doen dansien ; a1
Ins zee wonderbaarlijk en klutig afgemaald. Nog een fink
an hem daar ter ilede op de Waal , verbeeldende de Hel,
Nvaar uit de Oudvaders verlost worden ; en enige Geesten den
juDAs, die mede poogt. door te ilippen , met een ftrop naar
boven trekken alle3 doorgaans met verwonderlijke gcfpenfen
pflotTeerd, waar nit onder andeien blijkt, hoe aartig en na.tuurlijk hij .v;ammen, bia.ndori, rock en fmook, wist af te
bee[den Van dozen cart warcn 1_,,enoegzaam alle zijne tafeielen; orn welke relen oak LAMPSOMUS zijne Ciedigten,
Lem op daze wize aanipleekt:
, HIER'NYME
quid fibi
Lie ocular tau: attonitus? quid
Pallor in or? s;elut lemures fi et
SpcSra El ebi vo;itantia coran
Alpiceres ?Till Ditis avari
Ci. derha ptui,cfe cceslas
Tartareasque do7:os; tua quando,
Cuicquid habet fil7ZIS ionus Averni,
Tim hene ti,-gere dextra.
col: hout-figtiren gefneden; onder anderen
11 van ham eon ho-,1trnecprent, verbeeldende een St. Antlionis
tentrEe of aanvegting, gcnlerkt 1522. Vele prenten zijn
de
Lefhencis vcorhanden, die door verfcheiden' Plaatinijders naar 4fle fchildeCkien of tekeningen in 't koper°gebragt zijn, a.ls een LuLarts en Lantarianten even; daar men
den Gek fcheert ; dari de ene bl:nde den anderen leicft ; daar de
grote visfen de kleine eten, en vele anderen meer, doorgaans
kiugtig en zo grappig van ordonnantie, dat menze niet zonder lagclIcn kan beichouwen. -pm K. v. MANDER, Leven,
jEr1/401C.:AZUS 17.CC'il
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VAN DEN)

BOS. (LAMBERT) •

130S (KASPER VAN DEN), Konstfchilder, is in 't jaar
1634 te Hoorn geboren. Zin vader was een Scheepstimrrie-zlnan, en zijn zoon in 't eerst noede aan den fcheepsbouw;
maar doot een grote zugt tot de konst gedreven, tekende 1-ftj
2ean en ftille wateren met allerhande foort van vaartuigen
20 konftig, net en los van behandeling, als vast en vioeijeri
de met de punt van 't penfeel gearceeit, dat de Konstfchilder
BRONKHORST aan HOUBRAKEN betuigd heeft, nook betel* to
hebben gezien; doch deze knaap filed in 't Van ziju
lenteleven; waarom het te verwonderen is, dat hij nog zo
veel heeft kunnen make-n, als men van hem in zijn geboortepiaatg ziet. - A. HOUBRANEN Schouburg. IL a W.
328, 329.
BOS (LAMBERT), Hoogleraar in de griekle taal te Fra2eker, zag Het eerfle levenslicht te Workum, eon kleine find
:1"n Friesland, op den 23 november 167o. Zijn vader was
JAKOB Bos , Redor van de latijnfe fcholen aldaar, en ziThe
moeder GERARDA DE HAAN, walker moeder ene zoster was
van den beroemden KAMPECIUS VITRINGA , en dos eon voile
nigt van dien groten Godgeleerden, beide oft deftige en Iva/.
gegoede burgerfamilfen to Leeuwarden gefproten. De vader
van den jongen Bos, gewoon om het hart en kara&ter dv't
jeugd te doorgronden , vermerkte wel dra in zijn zoon, vrogtbare kiemen om een geleerd man to warden; hij oriderwees
\hem grondig in de latijnfe en grickfe talon. Zijne fpoedige
'voortgangen en fcherp vernuft, gaven zijne ouders gegronde
hoop, dat hij eerlang in het y ak der letteren zou uitmunten;
dit hadt zelvs zulk een warmen indruk op het gemoed van zij.
ne deugdzame moeder gemaakt, dat deze, haren oom VITRTNGA
in het blocijendile van diens jeugd , reeds tot de waardigheid
van Hoogleraar in de oosterfe talen hebbende zien verheffen,
haar verlangen te kennen gaf, om haren zoon die zulk
ene treffelijke loopbaan met ijver was ingetreden, ter zijnor
tijd een gelijkfoortige prijs te zien behalen ; fchoon deze wensch
alle opzi;ten vervuld wierdt, bath zij ,"egter bet gencegen

BOS. (LAMBERT)
niet, van zulks te beleven, want zij flierf voor datEj zijr,
akademife ftadien voleindig d hadt. De lage klasfen doorgelo.
pen zijnde, vermeerderde de jOrig3 Bos ziji - e reeds veikregen
kundigheden. door het vlijt i g lezen van de griekfc'en latijnfe
Sthijvers; en hier toe nam hij te bate, het aangename ver.
dat hcm gegand w;erdt, ten huize van den letteil -ninnenden Tlecr IIEKTOR VAN GLINSTRA , bij wens zonen hij den
post van Leenneester waarnam. Hier was het dat onze jeug
dige Geleerde, zig met vurigen ijver tGeleicie, om al het geen
-eud Griekenland het zeldzaainst en wctenswaardigst bevat, in
deszelvs verborenfic fchuilhoeken na te fporen en op te
delver ; intuslen venVaarloosde hij ook in geenen dele de
taal en ouheden van Rome. CfcERo was inzonderheid zijn
beguntligdfle Schrijvcr hij las en hcrias de werken
dien weliprekenden Redenaar, en die verfirekten hem, als eon
leidsrnan te gebruiken , tot veedzel. In I6c4 begaf
naar het flogerchool to Franeker , ten eindee ietteroetTerin
gen waar van hij de loopbane met zulk een gunftige aandrift
was ingetreden, ten einde to fnellen. 'De beroemde VITRINGA
zijn bloedvriend, in hem yea genie tot het doorgroncien
van de griel,fe taal , derzelvor oudheden, en wat vender daar
aan verwant is , berpeurd Le3bende, gaf hem den wijzen raad-,
em zig enhel en alit= op het beoefFenen daar van toe te leggen , en hij deedt zulirs. In o&ober van het jaar 1696, gaf
men hem de vrijheid , om opentlijk de griekfe taal aan het
llogeichool to 101 aien, en in de volgende maand februarij,
vereerden hem do Curateuren met den tijtel van Voorlezer in
die weterfchap. Het pl ofesforaat in de griekfe taal door den
dood van NIKLAAS BLANKAARD, welke in 1704 voorviel„
opergevallen zijnde, wierdt Oflze Bos benoemd, om dat
te vervuPen, en hij aanvaardde dat met one redevoering,,
,,over de vocrtplanting der wetenfchappen door de Grie„ ken in hunne koionien." De eruditioue GraYorizm Ter
col onias eorum propagata. Hij vervulcte de pligten aan zij'n
.ambt verknogt, met een ongemenen werkzamen ijver en nut
wi,r)or do itu'_:.ctenee j.eugd. Op hot eirdo van 't jay 17,16

Bo:;. AMI3ERT)
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vervIel
door een kwaadaaree koots overvallen
in de ene kwaal die hr.) van ziji-e mieder fcheen overgee,fd te hebben, welke aan die ziek,e wa3 g,:.'llurven,en hii
ovel!ecd den 6 januarij 1717 lfl bet 4 7fle jaar Z j e otiL.,rdoms. Bos was begaafd met een uitinuntend verttand, gezond en weiwikkend oirdecl , gcnakei1c bevattl-,ig en flaien
die hoedai*.--;he c paarde hj ec;-. oplegt kaiakgeheugen;
ter, en was ongeveinsd, zin2e
zagt, cen, otidig ea
voorts was hij teder godvrugu, vp-1,- tr van
inzondeibeid de dobrilaandile bh1ken n zijn jongtlen le -[..-,nstirl
beeft geaeven. OnvernaceiclIverkzaarn, vs niets in ftaat om
hem van den aibeid al' te tre',%en, en hij bek2,2 ,..-30 de ogenblil:I y.m , die bij niet met lc-Ateronning.en
.Ook:
wa q nauwgezette zedigLeid, een hoofthfek vn
karakter;
1 fcsbatte een ander altoos hoger dan zig zeiven ,
de
welke zijn
net kendt,' Velftante
13edaard en bt,-Tclaaafd Criticus, fteId hi) niaLner de misffelUng,en
anderen cp e2n Latelijke wijze ten Loon, maa.r
het zoclanig, dat Jcv,-aarde van thinnen a beLl 'er nietg
acy.:ir iced; her als de hiijk van een flet '.,;arater aannic.'skenzi:in nadm op de puinhopen van dien van anderen
:Veertig jaren hadt de Floogieraar Bos bere. ; kt, aivoreng,
hij zig in het huwelijk begaf; als toen trad hij in df:en egt met
F...TETKJE. SINS-DA, Wed.L1We van GERARDUS 1-1321REus, in lever/
.hro:hie op het Bild in Fripsland, bij wic
11 ;j ve ders ht.:Dft ve: . \-cekt, PETRONELLA Bos, die getrour,vi
;1_2ZS:,. ..1/21" 117,NJAMIN BURENSTEIN, Bargem2?-ster te Franzin 1735 o72.ri #2,den; en GERARDINA JOHANNA Bos, CC1'S
HanE DE BOER, Burgemeester, en ten tweden-.
male moot HESSEL VAN TOUTENSURG, SeCrCtaXIS te
ti';-Clie11 in 1745.
Zj g(...;.2,;t11:te wer'Ken zijn, behalven vele onafgedanen
terarbeicl , die hij in fchrift heeft, nagelaten. I. Animadverliones
sd THolux MAGISTRI, Diaionum Attic-arum Eclogas. Frcoieq.
1698. 8va. 2. ,Exercitaiones philologicte ad loca nonnalla .Arovi

Foe-

BOS. (LAMBERT

VAN DEN)

Foe(kris. Franeq. 170o. 8vo. Edit. alt. 7wiltis partibus aufIce
accedit Diff: de E-yrnologia GraTa. lb. 17 3. 8vo. 3. 012,ferva"
tiones 7n,!scelitrece ad Luca quxclam r?;n1 .1Vo, ,i Foederis turn ex.
teroru7n Scriptorum Graxerunt. Accctizt HORATII VITRTNGA Camp.
Arnimadn,:rfimuln ad Jo. T ORSTII Philologiam facram Specimen.,
lb. 1700. 81'o. Edit. alt. Leov. 1731. 8vo. 4. Elliples Gracc.
Franeq. 1702. 12*. f-Tier van zijn naderhand verfcheidene
drukkeii
, waar van fonimigen.met aantekeningen
van C. SCHOETTGT.N jom FR. LEISNER , N. G. S. BERN"
HOLD enz. ziin ve-rijia. 5. Antipitzum Grwca vu773, prcecipue
Att "carum delc7 t . 9 Franeq. 1714. 120. Hier van zijn
ook van tljd tot tijd c'erfcheidene herdrukken. in 't Licht geko
men; en , in 1749, ene met, additis testimoniis ex fontibu s ,
obfervation:bas quilntsciam Jo. FRED. LEISNERI. Lipfice. 8vo. 6. A.
ni,,naciveyiwies ad Str:ptores quoklam Gr , cos. Accerlit Specimen 47simadvolionum Latharum. Franeq. 1715. 8vo. 7. Vetus Teflane;ztumn ex. r2rlione LXX Interpretum, cum variis Lettionibus , Prolegomen!s &c. Fra;leq. 1709. 4to. 8. Paucula de Syntaxi Gr.
Accentuum ratione addita 710VCC edit. Grammaticce Welleriance.
AWL 1715. 81 .o. - J. A. FABRICIUS, Bibl. Grcec. Vol. IX.
p. 647. ALn. SC;FIULTENS °ratio fun. in obituni L. BOS. Jo.
FA3RICII, liglor. Bib!. Part. VI. p. 155, 156. TIB. HEMSTERH.,
Oratio de Ling. cec prejl:antia &C. p. 79. G. STOLLE , ad
ileutnanni Con (peel. p. 510. Catal. Bibl. BUNAV. Toni. I. Vol,
IL p. liar. E. L. VRIEMOET , Atlzen. Frif. p. 722-727. C.
SAXI Ono east. liter. Pars V. p. 504 , 505. LE CLERC, Bibl.
chore, Tom. XV. p. 255, 256. LE CLERC , Bibl. ancienne E52
cnoderne. Torn. II. p. 417. journal Litteraire. Torn. XVIII. p.
328, 329. J. G. DE CHAUFEPIe, Dietion. Torn. II. p. 412-414.
BOS (LAMBERT VAN DEN) , is geweest Conre&or det
latijnfe fcholen to Dordrecht, leefde nog in het laatfte gedeelte
der vorige eeuw, en is in genoemde ftad omtrent 't liar idio
geboren. Hij was een matig Digter, en heeft zi p; door zijne
rnenigvuldige fchriften inzonderheid over de geichiedenisfetz
van de Mderlancien, zo ender zijn naam van VAN DEN Boo als
Oa!
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uitgekomcn beroemd genr21:t. AN
i3 hij ongemeen partidig; want
Ortp )je toe bedaan, veigenccgt hj zig nict aHeen on de
11:0,--c (-l aden der Vorflen va (lien imam, heme'hoeg [2,n
juiste waarde te verheffen, mar
zok-s
buven
de zod aniu, -n die algemzen z;jii a1:ekerd, in en
iicht te piaaLzen. Voor zjn bsto wc-ik viroit
redcia vdil de authci-.s i*2 flukken dc 'er i vo,-iii:rwocil
Fq3 L. VAN AITZE'.P.,
oi;rcv;
ef
ficcitmenDe mit.1669
CU va::fog
met 1697. IV Vidal m fofia. mct IMattn. a Mit. 1685--I699,
Van de oveligen die nog wet twintfg in getat zijn, viridft men
de optckening bij ADKCI:D2, en Aluzi.,:::ER";, IV-2311;1.
- SL7ZI, ();:o:n.
P. V.
Be!.1;, (Ira van 1773. bl. Cr.
p. 35T--363. PAT,s 7
p. s75. PAQuoT, Mein. Mter. Ton.
.Naconni der Bata'. en IThil Sch , ijvcrs. bi. i i r. B. CO,n
Ender

Van SiLVIUS ,

verhaal. bi. 10.8.
BOSC (PIETE11. Du), Pfedil:ant in e I-7;111'e
te
Row-id-3n, is de berrzrOle
wrcTi eke,i,dao Prediker van

Lie',:]ivak wal l: in 1-;j revcest; hij was een zoom van
WrLLflM no Besc , Advcaat y our hot Paiiernent van Rort:37.7,
en zag hot ecd-rite, levensiicht te Hjeztv den 21 fabrnarij 1,523.
aan
veri:no7to
beginNa grondig in de geleerde talen en
zeion der fraaije lettelen onderwezen to zlin,
goairende 18 rnaanden do Goya
te ltioi:tazthan, en,
vervogens nog dre jaren to SCAT7": 7 711 waar na hij een
examen ondergaan hebbende, tot Proponent wierdt aaii
E.::enomen , en voolts 23 ;,aren oud zijnde, beriep men hem als
Fredikant te (oen, wordende bier door ambtuenoot van den
"I• C ; c2,:01,1e1I S. BOCHJIRT. Zijn naam werdt intusfen door zijneuv , .-us. .ote bekwaarnheid zodanig beroemd, dat men hem als
een voiliomen orakel aanmeikte, en zijne welfprel:endheid
wierdt zo we:eldkundig, dat die van Chare72ton hem in 1653
tot iiunnen Piedikant verzogten en door toe do fleukc aan.
zoeken deden; doch wat moeite die gemeente als ton en in
het vervolg to vierk ftelde, am hem tot hoar to 10;1:en , was
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ales te vergeefs , doordien 111j zijne gelfefde kudde te C eta
niet wilde veildten. Intusren host het nict misfen, of zulk een
uitmunte,d man en die zo veel nut aan de gereforrneerde
pard'j tuc-1),a:!,t, incest in 't cog lopen en onge rust1;eid aan de
teg-na:i.,vers van lien God c,dienst i-i-ziboezemien; dit wierdt hij
16,c..
1,ij door een Koningilik
naar
w!crcit gezonden. Een zekeren PAUNITER , 6 ; 7; van ge!oturinceid rams was geworden , beichutligde
hij in onvocglijke be-,voordingen van
r/s trekken,{e, 0121 zig
de 0:-,rule t Lad gcCpi °Len. DGor
ter plaetze van
te begeven,
hij aan den
Heer LE. rya zljne derlbeelden over de Biegt te kenilell , era op Welk else v:ij..e 1-1'j 'er zig over Lath uitgelaten.
TELLIFn fcheen 'er voidoan oven , en betillgde hem zelvs, dat
hij nin]n-icr en ;Len
halt zehad van do onwaaiheid der
Le rchuidigIng. 001: bekv,am hi; zijne
weder den 15
0 a-tot= -164_, tot oveigrotz 1.31ii'dfchap van zijne gemeente Diet
maar Zeus k ',amen hem een groot aantal roomsgezinden harielijk geluk werfchen, zodanig was deez' brave man
van Cell iedel beinind. Op den 13 jtilij 1668, werdt hij als
Afgevaardigde del r.,.;eieformeerde kerken van ,ATormandij en , naar
Tzrzys-ge:onden, om, was 't mogelijk , verzagting te bewerken,
ten aanzien van do flrecge verkia.tii , !;, die de Koning reeds
in 1666 tegens de ,;elefolimxrden. hacIL doen afkondigen. Te
Farijs gekomen, zijnde, wieidt hij door de andere Afgezondenen verzog ,.., cm de fincekfchrifien op te ifellen ,dit deeds
l.ij, en wierdt cods maar alleen tot het gehoor van den Koning
toegelaton, daar hij op den 27 november 1668 de belangens
van zijne geloofsgenoten, met zulk eon kragt van woorden en
.welfpre!-..endhcid voordrocg, dat cue Koning ten uiteiften over
hem voldaan fcheen, eI1 aan het gantie hofgezin zijn genoegen
over de voorz _; ,, tigheid en overtuigende weifprekendheid van
de7enLeraar, beLo;gde. In den beginne fcheen dit gcede
uitwerking te wege to zulien brengen, doch was op den dour
van geen gunflig gevolg, en aan DU Bose zeiven wierdt door
eon gewi]sde van het Parlement van Normand/jell, het langer
be,
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beidimmen van den leerfloel verboden, waar au h;j het ko.
ninglijk verliet, zig naar Holland begat, en fpoelig te Rotterdam als Predikant in de walfe gemeente wierd bercopen, en
daar is hij verbleven tot aan zijn Good toe, welke voorviel
den 2 januarij 1692. Men heeft nimmer een man gezien, die
met meerder geichiktheid en deftigheid, Cie achtbaarheid van
zijn beroep wrist te doen gelden : ook ftemde bier het 1ighaam
met de zie/ in over een; bzj ene fchone wel geLvenredigde
geffalte, die rijzig was ,- hadi hij ene vriendelijke in
zijn wezen, welke geen geringe klem aan zijne welt -prekendheid bijzecte; ,zijne levenswijze was ftigtende, en zeer gel egeld ;
ook was hij bij een leder gezien , bemind cn geacht., Hij is
tweemalen getrouwd geweest, en heeft twee dogters ncT,elaten.
'Er zijn vijf delen in 8vo. van zijne uitmuntende Leerredenen
in 't licht gegeven, die ten jale 1745 in 't nederduits vei taald,
in twee delen in 4to. zijn gedrukt, en met geen minder gretigheid dan in het oirfproliklijkc zijn ontvangen.
Coal.
r; lj1,1AV. Vol. I. Part. 11". p. 1io2 C. SARI, Onoin.
Pais V. p. 284. LE GENDRE, Vie de Monf. du Box. BAYLE,
D4EI:on. cd de 1730. Tom. I. p. 6I9--62I.
130SCH (A END), is geweest Medicijne Doktor en Profesfor in de ontleedkuncie in 's Hij wierdt tot dien post
aangefteld, ingevolge ref6lutie van de Societeit, in dato den
3 junij 1683 , doch deed 'er kort daar na affland van.
RIEMER, Bed by
van 's Gravenh. I. D. II. St. bl. 6ro.
E 0 S .42 I (BERNARDUS DE), een der beroerndfle en wet.
Dig-ers van zijnen' tijd, is geboren te Ainfieldam,
den 28 maart 1709; hij overleed den 27 o&ober 1786, in
dop o-,-,cl eriom van ruins 76 jaren. Hij WPS een braaf mensch
en zijne godvrugtige geaartheid maakte, dat hij zig inzonderheld tot her gemoedeqce en fligtelijke bepaalde. Ibov cjeluk.
kig hij daar in is geflaagd, blijkt ten duidelijkflen nit zijn
Dichtlievende Verlustigingem, waar van V Delen het licht zien.
Konstvermogen en vcortrefFeLjkl-eid van inhoud en becioeling,
dirgen later em den prijs. In het
der iVerken van
D F. E L.
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ilvidvich"qp( Arck landiche Letterkwide te bidden can- gOSCTI
iie*ddrtd van i3 geweestc vindt men van hem, Mai- en Dich:3
kv;ivl;ge 2147142'f ingen , ter verbeteting zijn6r DICTITLIEVENDIP:,
VERLUSIIGIVGEN die hij bericht,- „ met twooderlei ougmer.
1, ken antworpen to h ,:bben, Eerflelijk, om dc fe1cn in ziine,
uitg pgevene vaerien begaan te verbeteren; en ten ande.
hunne
oeffeningen to oilin
ren OM aenkomende
derfieunen , en to wezerfehuwen voor de klippen waar op
(zdgt hij) wij verzeild zijne," In het opgenoemde I)erel van.
zeivdo Maatichappij is nog eon dintfluk van horn gepiaatst i 't welk ilij ODS berigt, dat wij erfchuidigd zr ,;jn, man
tM van den godv-rugtigen C. F. GELLERT , botijteld OE CHRIStrcisid hdrn daar toe 't eerfte denkbeeid cpleverde ; het 4.
is g,onaamcl, nr Cr-IISTEN AAN DEN VRYGEEST, 't wells
iiet deze uitrnuntende roadgeving wcrdt boiloten:

Gij z!e:t veal twjffling 5 rnaar verneeint go ook net veel
Want gij tiowijzeii vind f is ftraks 't gefoof Ow plfgt.
Wat afkeer beimelijk dd waarheid tOegedi aagen
nivT e:fterkt Ow dubbing nog door nuttelooze vraagen 1
fleproef den Godsdienst! doch ftaa in de erkentenis
Dat uW ., ,Terfta.nd bepaald, en GOD onEindig.is!
l)a.n zult ge in 't fchoon ont ,,verp, ten fleun van 't -waar
betrouwen
Ceen vieefcheli]k vernuft, maar 's Hemels Geest

fchouWen,
Vdri de aristelijke Gezangen, onlangs ingevoerd in de v..,
iliC3'i]te: dot Doopsgezinden bi) het Lain en den Then, te
,1161dam, waar van do overledene iidmaat was, is verve gioot,
Ji g-,-iciec.-ILe nit zijne godvrt gtige penne gevloeid.
13 0
1 SCI-1 (JAKM); t en Pluweelwever, heeft een teel:q
tab Caren den handteriiig geoeffend te Leeuwarden, en zIg na
aaI I" 771 Chet 'er Wooh haar Kainpcn Legeven, alwraar hij
hoo4 gevorc; eidcil oticieldoin geflorven is.
10
ITet
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Het was eon d weepzugtig mensch, doch pints nict
in de fchriften van het 0. en N. Verbond , en behalveri
dat, vrij kundig in de hebreeuwie taal. Van hem is door der,
77).z tr i cim p bereocivaarteiti/ bcririonb
druk gemeen gema q i:t : ;,z..
n14,:;Ictlell ben qefecrben abbi ILIRToa
in cane
cithi,174 - 7 * no. 2. Zycallitarti.ge
LEVI en tim :!7-7 j1cr.
imaaricfj*cutoir.z kd1 CtbotiZkii bcrf.lift bon J. STINSTRA'S
te,11 tesa
c3tc57",:b7:313j. ar3. 1751. 8 '6w. 3. 1?aritonie
tcr IV
gb. 1765. 8bo. 4. Pet Itcig trn tipe
bc, 13
eithcrWil;ino in be nctileatizilte
ST,ti. 1771. 81:10.
tion:fit
BO3Cri (TAXOB VAN Tr.N), Konst'childer, is geboren te
Fri ichiideide zo natatniijk al..1c;hande,
..4.7n512ain j
loolt van fmaLe ii1 zcmoi-ooft, dat het f_ jezfgL Van zijPe
k}enfnceplust-Igen lnest doer waterranden.
in 167.
- A. IToulR. \I:EN, Schomr!). HI. D. hi 78.
,j17:110'N72-1110
\-a..(!er van PERNARDUS en Jois gewee q ho °end Apone.i,er, en g3duronde
L
van incei- dan so jaren, 1\1 de-Inipeaor van her
IllAc7i;n to Amfieldain. Hii is baitengemeen c;crix-s-md
en geacht geweest, door zijne in 't licht gegevene
de ir-,17-istigimg,21 , II De l en in 4to.; als mode door zinc nitin:intcnde nageiaere 1,T erzameling, zo van vieemde ads inlandie
ze:dzIantheden en pl-cnten , wclke laaTte, inzondel held cue
ion'Lienr,,emene
\-e.:.vnaarde, Nederlancife Affannon
Na zij:1 overlijden is deze velzamelin{.,, , die met den
EO CIT ,

izie , c ,. ‘ ton finaak en het tijnf'te oirdcel, gedurende cue large
aa;Th1...hakeling van jaren bijEen gedragen was, te dinilividaw
op den 20 maart 1780, bij publiehe vel:due velcogt. Ha:
.Afbeuldzel van dezen uftrnuntenden Digter is door dot: 1,;0:13.:.rilken fiounRAKEN zeer uLveerig
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kci-er gebragt.

JAKOB VAN DEN) , Is geweest Medicijne

Doktor in 's Rage, Lid van de Keizerlijke Akadumie der Na.

tuur-onderzocketen, van het
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get-, van. Lie Keurmentzifche A li.adernie der fraa1.1e Wetenichtp;.
pea te Erfurt, van: de lioll.andiche weretitriappen, te Havrlem„ en van het Provintiale Utreehtfr -Genoot-tcp,ip van Konfleae Wetenfehappen; Korrespondent van de
Akadeinie te Parifs , en van ht Genootichap
rnitsgaders Opregter, Dire&eur en SecTe!saris van
de. Naiimr- eh Geneeskundige Korrespondentie-Societet in
Hage.1--lij ilierf in laatstgencemde plaats, den ... meij 1783..
in t;en Brief door een geacht en kunciig Predikant, worth ten
;lath-Li-en van hem aan den zeer geleerden Beer Mr. MEIN.
Ty-ALE,AN tot de revolutie van 1795 toe GrifEer van het
gewest Overipfel , het volgende getuigenis gegeven:
„ Dr.. vAN DEN' Boscn is rnijn Commilito in mijne jeugd ge„ weest. Hij halt toen prii:dpes van nauwgezette godsdienHij is enkel door de kragt van zijn eigcn genie
,,
oeri waarLijk groot man gewordcn ex."
ITeL peen de.7.e man inzonderheid beroemd gemaaizt hccft,
is 11e viijtige ,nafporing van den aart, loop en toevallen van
veinie'ende Pokjes of Kinclerz'.ekte, en door een tegene zooken, kragtIg genoeg, cm het flopend vergif aan deze
e eiuenartig, te bedwingen en al haar geweld te beneTen. Zodanig Arkanum, 't welk de kragt bath van ene prompte genezing, zelvs van de ergite confluenten of van zamvloeijen, ja van zwarte pokken te bewerken, dagt VAN DEN BOSCH
evonden te hebben. Dat dit zijn middel ook in vele gevallen van can gewensten uitilag is geweest, blijkt door het ge7,genis van voorname Mannen, waar onder men telt de beJOB, BASTER te Zierikz,ee , J. DE MAN te
ende
te Alkmaar en vele arida.
•DU
BOIS
HOOLEWERFF
.. .'VjT:7cgen,
als
meJe
de
onwraakbare
getuigfchriften
, te \ inden in
i-n:
Iregens
ene
verbeterde
geneesefze
der
Einderziekte
Lc: Perkig
Genees,
Namuren
Huishoukundige
yaarLoeken,
e-z. en in de
P r,
vor 1786.
Dr. VAN DEN BOSCH liet bij zijn overlijden ene weduwe
na benevens verfcheidene kinderen, welke niet zeer door de
Lcgunfligd, zig in bekrompete oinflandigheden bevonfort
den ;
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; men dagt das eeri dubbel doel met de ,gemeenmaking
van -net middel door den Overledenen iiitgevonden, ,en dat ,t6t
nu een diep.geheim.was . gebleven, te kunnen bereiken-, TaIne il ik, het algemene ,nbt van 't menschdom, enkle verbre'xing der tijdige omffai,digheden van de overgebievene velum
,-en hare lindelen . Het mangelde ook zedert niet aan weltne
nende Menfcbenvrienden, welke ijverigst wenschten, Aat doze betangrijke ontdekkingen, ten nutte van -het menschdom,
-der gelcerde wereld medegedeeld werden. 13ijzon4re
vallen, en gevoigen ,derzelve, belemmerden zags cvoor -enen
tijd : lot men in het eind , zig omtrent de.maatfchappij,en
nakomeiingichap buiten verantwoolding -vviandc- .ftene,n , be.
floor to beprpeven, in hoe veire bet o;twerp van , ene algemene 1ekeithg , door de uitmuntende en liefderijke Kerkieraaien
A. "VAN DEN BERG en J. F. MARTINET, benevens,andeye welinenende Mannen, ter hand gegeven, en gcgi:ond op het
'neer] belang van g. ,...heel het menschdoin, ingang vinden }Lug.
te; z:g, mat de moelte en kos r.en weIc aan hetzelvc
vLatc.nogt waren , tar 1)2vordeling der bedzelde gewigtige cinden volvaaidig belastend.f.-L Dlt ontwerp vervvici.f,„
vervolgens, weidra, dc goedkeuring van zeer vele -voorne.me
Minnea, welken des, de befuring -van, bet zeive.,gerec
lijk aanvaardden. Schoon nu de goede uitflag der bejoer
niet ten vollen beantwoordde ,aan de er w agtin g., die man
zig van gevormd had, doordien 'er _circa macr •Scoo.guldens
wierdt ingetekend, daar de kosten-van drukloon‘alsv.nderzim-c,'
noodwendig gemaakt, ter Comma van ,25co guldens-daar -1110S:',
,afgetrokken worden; Lefloot men egter, getreften docrilz eat,
den, waar aan het meLschdom, door doze .v-aede
blootgefteld, en uit aanmeiking vansdeijveligc pogingai des":
vele wel,.-ener den in dezen ,eangewend„ desniettagenil.ann-Ae,,
;tot delne.dedeling ,dezer Geneeprijzie over t gpcn; -en arl, '41
.is de geboorte verichuldigd, -van
.1.13aarcn (Ag a tliT
alCIitItT rter
1,41;41-scgraorir:
cryibr comargi4ijitx cti 5ctErc
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Niet lang na de uirgave vai dit werl; , velicheen 'er in den
Algemeenen Konst- en Letter7)ode von Berigt, waar in o:lder andoren gezegt wordt: „ federt dat de middelen en gencecw-,,c.
„ van den 'leer I. J. VAN DEN BOSCII, door c u'd.g:we
„ zijne Ve7'121i72g Over den lvarm aart der KiiLrt 1js ,
" kend geworden zijn, is de grote verwagting, die mcn 'cr
,, van opgevat hadt, merkeii:*. gedaald ; dewiji kuncirigen
„ ervaren Genee3he1cil gebleken is , dat zj Loch lecHk-fK,
„ noch :Tic= zljn. Alen heeft 'er egter, gcTk en ric.;
„ aan te raden is , d proef van willen nemen, iriaar 1-1;aas
„ met geen geluLkig gevolg; integendeel enige proeven , die
" 'el- in de gee:schte gevallen met de grootile opiettenheid en
hebben Can zcer on;'
" nauwkearigheid van genomen
• unigen
l
uiteag geliadt. En, in de Lad, iTion h&Zte. 12-12.L.1:
„ al te veel, en men meent zecr gegro:de, redenen, on to
„ twijifelen , of dit midclel , of daze ge:leeswi'jze wel
„ rat aan den grown ophef, die men 'er van gemaakt
,, en of de genezing der KinderZekte 'or iets bij winner) zal;
althans men zal rnoeeiijk met den Autheur inilemmen, fat
„ men 'er op zetten lean het zegel van den groten BOEIII1AAVE:
Si177:61ex Sigill:!.m v. ri ! "
„
Het koomt ons niet onwaarfc17,in::jk voor, fchoon wij zulkg
etikel vis coo gis!ing, opgeven, dat dit Berigt door de zelvde
pen gefield is, ais het daar op volgende, van den Burger
LAAVERTUS NoLsT, coast Mcdici .Ine Doktor to Rotterdam, doch
toen ter tljd de prakti j. k uitoeffenende to Zipr:Ile, en zig zeer
loffolijk beriverertde, em de zo nuttfge inL'nting der KinderZieK.te aan te prijzen. Ilet tweede berigt in des fccliers gewone en2phozievx 111.,1 gefchreven , komt ons voor weinig of
geeno be ,„vilzen van z .:211 aangevoerde pordve op te leverew,

Da-Jil:iden van de Nationale Vergadering in
Hoge gelezen heeft, van welke vergaderig de Burger

trouwens die do

Nor.,,,T eon klinhead lid is geweest, ZOliCO overtuigd zijn
CM%

0,9,C11,

.7;44,1 01-(-1,1)
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.dat die Man , h dit Berkht, even . aIs Annegr brj ingolpgigit
vergadet irg :met een driftigeli N.uurv9tkil ijIer
fpreekgefloeIte,beklom., OW ziino languit;ereke ,o.dyijzeri Utit#
:breng,en, Tele woorden ,en vergezog t fpieekwijzen
-doorgaans met.rhetor ife he bloemen tot Walgens to. QVFiftd?,
,die egter zeldzaam de kragt gehadt h ebben,0111 z ijne ,h00,11t41
.overtuigen, dat zijne aangevoelde- flellingan ,dpor :bghoQr,
iijke bewijzen geftaafd waren. Zit zelvele vinden wjsop..
pasielijk op 'het gemeide Bericht, waar i 7 an ,de vcornaapag
inhoud hier op uitkoomt.: „ dat den Burger ,NOLST, dp,n4„ lige zevolgen meent te kunnen voorzLen, di ti,er,d0Qr ,t g
van de 2-72.6/1-41-,„gendmr euitbdng
" der 'Kinderziekte, (dat enige zeker middcl 't
, zi p s wijze en goe:ie Voolzienigheid ons gefthan1;en
,„ .001, indien wij s, met a.negging van alle
,„ zelve dankbaar te wilieu ceibiedigen„ hct icnsgevsar
alle droevige onheilen wegens
,indien hate woede het incest algemn en .1.:t.12, is, ,I-v:A4
„en vannGa zo11--„s dan ock, moge ! te kLilirlen
„ in OW vadeiland zoude 1.- unia -en ,vool tvlooljen ,darc
fchoon hij garne wil geloven, dat zuiks ,in„zeene-a(cLotel:1-,if.:1.
„ oogmerk, noch van den Uitvin.dpr van dip m!.
.„ van derzelver Ontdekkeren, noch van de
het ontwerp geweest zij, reeds .een
tegenflanders der genoemde InEntin A'e, derzclver
,, held heeft.toren beweien, op groud van d no geQp_enbfp.,,
,.„ do middelco, en dat dos, geheel c al ,tegeu do bed.Q0:-.?,
„ van zo veel l‘lei,khenvrienden,, de nottigile co1-icilzac7,z2f-t„:
, der if,tgevonde koniten, het zij op,enlijk,„ hat td
„ her door zoude warden tpgengewerkt. , Cm aile -1,7c12; -,e
„ cienen, de Burger NOLST ce vrijheid rieemt,,
hij tot hier toe te vergeef' gewa;theeft, dat de cc-4;31,-,-?fi-,
der G,eneeskundige zig -tegen ,die ,zezpriaamcie
wijze
,„ ten ,) a1l
te

,K.inclQrpokjes „openCtijk

Vecliriwe Profisfore:
•m* hem rip :b„c •-raIp4grz,,e

tte,

Wp

te

(11,IAN JAN011 VAN rEN)
„ den , met aan hem hunne gedane -waa.rnemingen met dc be.
3; doelde midde l en , en hunne g.dagten omtrent dezelven als
mcde over de gehele Verhande'dng, te Willen niededeien ;
„ ten einde hj 'flier door in fl at gefleld wordc 0111 aan te to„ nen, in Crie waarde ook .deze geizeinzen bij cnze yen.
„ flandigfte Vajellandre Geneesheeren gehulden worch2n:
„ Zuliende hij na een belioorlijk gebruik gemaakt te hch en
„ van de waainemingen van energy SYDENinM IIUXILli\T
,, STOLL , de jonge VOGEL , LE.NTIN H ILDEBRAND , iiITE„ LAND , en anclelen , der in ,_iit ilt.k nicest t y..;ioe-ns`i-: Genees.
„ kundici-en, als Chill doen volgen, eAe nauw
„ van de waarriemingen en gevoelens van die Ar y,en in ens
„ Vaderland , die edelmoedigheids , ron,tboifUgheids en oor„ deels genocg zullen betcncn te om hem ter uit„rooiinge van-zeer fchadclijke voorO p tLieicn te onderfleunen,
„ belovende hij alle ilipthe:d en eerlijkheid in de g1zecleciel:12g
„ van de genzeld3 Iraa;72cmingen, , 7net den Tinam van derze,lver
„ Schrif , te zullen RebrLPezz.” De Burger NoLsT moet
zig een rijke inzameling van den door hem voorgenomeneri
oogst, belnofd hebben, cioordien hij aan den voet van het
dcen drukiricn : ,, De Prieven nzoeten vragtvrij
Berigt nog
gezond72 worden.” Of zinc vcrwagting, daar zulk een rui.
me mate van verwaaade eigonde in uoorftraalt, naar zijn
genoew.t.n bea;_woord zij, Le . u;gen ij niet te weten, maar
egter harteti aan te twijfi-e;en.
In de 2tilctrtf.ii rj- cn/ rp be cr.bcrictcibenccrfcbt-en fjp,
pfant4HI',.%cIewccuehanii- en Xetterb3bri Lietrcri1chjh tic
Dc.ED.ziLn1eic n hiren aart tier liinberpohirP en beg
5,.111:!fi Ocfr= z 1..Ifixt : jc ci I: s.r, creccnc;11)..7/ nacriaten bet; thijica
1, J. AN DEN POSCH
; 1L:CSt Men order andaten: „ In
„ het Bericht van den Heer Dr. L. NOLST, fchoon op can
1 , rij zweilcZen soon gefleml, kunnen wij niet vinden dat
„ jets wezeillifics of tee zaake &enclitic vooricornt. Het gevce,,, len van BOERIIAAVZ VAN SWIETEN, DE FLAAN en andere
,, boroemde Alzrincri, -,v,:) 1 !:e de rnoze -iijkl:id der ontcielkinc:
hocfc

N.,

„

teLens; de Einderpolis

OaCIL 0L

4t

en er.' tot de navoriching van Lct :/elve nanCpcc:dcn,
,,
?sij'neth
,, verwor P en lael;bonder , kon doze
Ilij
n:Lt
„ goecikeur:,-,g nct Ivegc-iragen: 't fchijnt
kw], de weJLrlegging derzelvc
aliz6nckr akorens S aar toe do iaodie
cieren te hebben ontvangen : waar toe hij ook anc
dam„ Profesfil es en aaores uitnodiLt;
„ aa.nvanglijk reeds op enen afkeilvenden tOOfl ly:er
„ neeswijze uitiaat, fchijnt men te mooten befl iten., d0 hij,
,, edema van o:2c-zinjaige bcOordelingen en berigc-2n, do niododoling veriangt. Ee handelwijs, zeker, eerie van cciel
„ moedig en onz'Ljdig to \vez.on.”
tell. Algc:zecize Ko;zst- en Letterbode , VII. D. 01. 1 1'4. T65.
17C-172. en veiders do boven aongehaalde

roscH (JOANNDS DE), een z3on van JI:ncr..\--Jo e broc..,o
clirtfn r, e lc,en ,
der van BERNARDUS , is in 1713 te
j
i:
tot
de
tckcnen
ic;1fidei1,,,,t
.
,
fehoon Met opze(tei
Let hij nogthans van gin vineL}, fte jeu:-.;(.1 of am, cl._aar voor zo
veel zugts en ,(2enegnheid bilj iyon, doe die ce1e iont verl czigheden van zljn art-c;:ciza2m.
volgens one der houlLi o
gworden. Kragtig vocdzel ter oan1: ,.veking van doze aangeneigdhcid, vomit DE E0-",.,:r 5 dc;o13 in do .1,1irige
veizarnelingen van tekeningen en pc ivtit van aian valor,
&els in de gemeenzarne veikeiing, met do bcicemdae Nonllt yzum, Mom.
J1N en
fienaai
den uitmuntenden j:,Ko3 am Win', en anderen. -Ongcnicon behna(1en enzcm Konstnainnaar do te'F:enincn van
JAN,vtat HUY"...,7., en PAU thong zo diep in den gceet dies
S,..hilL!rs door, dot hi) enige van vain 1-11;Yzums vocrinaamite
en ultvocrigilc te:ccnin,,,cn zo:anig hceft gekopiert, dot konstkundi,:;en, dikmaols macito hcb722, cm do kopi(]n van de
ginelcn te oLderfcheiden. Daai,:nooven zij'n do olden nvcntien on no Boson van Arkaale iondlci-,appen, insgelijks in den
trant van den zelvden JAN VAN HuYzum, of ook wel in dice
Nian

1- ‘doucl-LERoll fanaci)zefLz:I fl.
1'

Moor hieldt r Boson

4 2(JOI-IANNES v-kAT 41E.N) (LOpEW.
bezig met tekenen,, dan met rchaleien met clieverf; als zijnar
de dit hiaie te omflagtig voor ieinand, niet als .ene kost-

winning , -mar fiegts tot II:in v-ermaak en Lil t-Spanning, de
d konst
tehandelde. Dc voornaainfte peeve zijner b ekwaamh_,.-id ,
't fchilderen met olieverf, is -ene kamer, met ArRad:jrc landfchippen beillilderd, in het huis, weleer in eigendcrn be*
ivoond, door zijnen geieerden vriend PIETER FONTEIN , in 1e,.
y en Leiaar der Doopsgezinden te Ansfleldam, ftaande cp de• I r elogragt. Voor 't overige was JoMc:cns DE Bascri een
weLmenend, openartig, en bij tlitfiekendheld godvrugtig
overieed cngchuwd, den 31 jantiarij 1735, in den
ouderdom van bijkans 72 jaren. 's Mans nagelatene
worden.-onder het konstlievend g f_flagt bewaard.
BOSCH (JOI.TANNES
1.1ca*ezder van de Loni-,
bard of Leningbank, en Ko)prnan. te LeltWartLI1 , heft in
I 774 of 775 uil-gc.,geven
P:m11 5ta rttthi cri; ban .zrricY;::
iznb rcOut tc jare 800 tIen
0c17.11,er ittm!:-:fic
tercrysbm qt: `3Icafir, ibj ABR. FERWERDA in folitu
Een clat , zo ten aanzien van de daar bljgevcegde portrait-ten ais belchrijving, vorkomen Tian elkandelen in wanfchapene flegtheid gelijk- is. Een liefhebber der Vaderlandre,
Gerchiedenisfen zal 'er niets nicuws in vinden, dan -misfchien

nige vergezogte en laf vieljende lecnfprcuken, ten dole ontleend uithet werkje van den Rotterdamlen Tioogleraar
ITOFSTEDE Ploenzen gel-I/road op het. graf van Frijb.
BOSCH (LODEWYK IANSZ. VAN ',DEN) Konstfchilder,,
geboien in 's Ilego?, edosth in de XVIde eeuw, fchildeide zeer
fraai, fruiten en bloenien, die hij veeltijds, als in een gins
met water ftaande, veibeeidde. Veel geduld en opiettendheid befteedde hij aan zijne taierelen, zuiks arcs de Natuur zeive ichcen te cok maaide den danw l ongem.een •
aal-tig, op zijne bloemen en kruiden, en bragt 'er cage torret.
jes , viiegjes, en dergelijke gedierten bij, gelik bier en daar
in de kabinetten der liefhebbeis gezien k.an worden.
MANDER 1 Leveiz der Sciiild‘rs , I. D. bi. 99.

LOSCIIILTS. BOSCHUYSEN. ECSKOCP.
BOSCHIUS (JOHANNES), een onbc1-end man , heeft,
e'en Pero
het jaar /677, in klein foimaat, te
BURNI. pray: PET RON. p. /3.
'in*US tli tg c'geven.
BOSCHUYSEN (KRISPYN JANSZ. vAN), heeFt ge-c,cerd
in de XVide eeuw, was getrouwd aan AcNIETIE P:2-7ns, en
geweest Renteincester generaal van ZuLI:oilcind. Dit paar
xnenichen geen kinderen verwekt het-le:de, n-laa'ten hL:711Z
'a:en Lan
zanzienE1--,e goederen, na alvorens ruime
de Hgte
zljdfe vrienden berproken te hebben,
ais in huntle testamenten fond
De bencen-alz
EXecuteu rs ciagten can ht f rnea last te voldoen, met aan vale
ge.
:arrp e menichon mime ult, l elingen te doer.; dech
woiden , dat velen daar ander een Pegt gebr-ca van die
'klainioefen tnaakten , wierden zijbe)2L. r t: on: can mddJ ft te
dcnhen, ten e ; nde beter can de !c-t:ter van lict tcst . -,:nETit t.E;
voldoen, en z.`1; begrepen te iegte, dat do arino \Vcc.,11indo:men , voor de r ‘...,6 Armen kon:.en
recr,:cte can den Hove van hTl1a ;a', re Lennrn an
verr-,-ier:en van het zelve, bij cicL-o an ri zn 17 flC T563
ainf:-2,nt en auLorliatie, orn al het geen v.:;c2,7.:1-ile- en
lxLdels ipeaecrde , rot geld to maken, en ci;-zr van e2:1 armc
, en tot mec-;,-ier
weesliuls in 's liege te
van den
vericiegen zij oak daar op approbatie
BiSiChup van Utrecht. , FREDRIa VAN TOUTEN,',u px;-1, lab 11:.ieven
-van den 16 oaober deszeivcn Dan.
- J. DE RIEMER,
van 's liege, I. D. IL St. bi. 511 &c.
.EcIci;rijv.
130SICHERUS (JOANNES), em ladins Di-ter,, is een
Cd‘ enoct en Ejzonder vriend geweest van H7-_-.NDRIT,: TER HAER,
die in de XVIde eeLlw heeft ; blijkende bet eon en
ander ,'uit laatstgemeide zijn werk, onder de bena.:11!:nu, van
HENRICI HARR Snanthrs 121.
, 7mac pri;;27,in
curante HENR. CANNEGIETERO. Lib. IV. Eleg. XIII. p. 262.
BOSTCOOP (JOHANNES), is geboren in 1714, en na
vorens enige andQ:e GL-rac-Atens als Lamar to hebben be.
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BOSMA.N. (WILLEM)

is 11 F.; zedert den 6 fcbruarl., 1 746 Predikant te
Hij frierf don i j Li lar ij 1772 9 en AN:ield atgec•-,-__1,syrugt en
11--;n12,k
C uitnauntcnde
nigheJen cif_tor z ie GeiLecte har:.-eirj k bet.ieurd. in 1755
hij
LoyrraoNING, the kinderloos ais
13
BosKocp, dio z .o wel met de pen
213
o:-",i.erwijs, tot ftigting veiftiekte,
de ,-2
g noon gemaa',..t : 1. (2- ,‘;,t,1 altucterteib
.0',3 tea ni T:LT.c gcia in bcn 139
/ 7 6 2 . 42(. . 2.
tillti4 I. II-17. Fita,
X76. 411. 3 . YnT c o44 VII
1fJ. 4t-a. Behalven dan
1,C4;
lot: cc-,
Li1:predikatith en
ene voo_ie._icii op hot weak van Do. JOTIAN TEADdINN-, over
EC: 121 e I 7:10 i ibcF311:Lik van 't 1 :„.tianguli:nn
:
van joi-1.41-NrEs.,
0u (i53(16: ,. R1 p,,ii Vii.
f Ouzo
Ctic11

,

6111, ge s vee,t.

BOST\LIN (1,VILLEM), waairchUnlijk te Utreolit gciboren
den 12 januarij 1672, is L- r,ewe'..:st Rind en Opperkoopman
het kastecl
Geoq.;. e Elpthia , mit-gdaers two_'e Perfoon van
de Kos3 77Z China. lilj hceft ti:tgegjevffn
3.111 b (4.',; (1.1'43/
i4461/0
1704. 41::1.
accc=.,.‘7,11/
linrwAr'Ocrb.
1 7 11 .
AIVOYCilS dit well: in 't Iicht k y 'arn, heeft
men geen nauv.71..eurige befcLiriiving van do Goad/cost, die eon
cc:.'ecitc van uitmaakt, gehadt. IL2t zclve is in con
vrolijhn tract incerig,r, en bevat no I.;tiCVL11, waar bij men
nod, rive„?.. mdorn gevecgd heeft in 1701 en 1702, door de ZeeEapitc:In g DAvm VAN T'C -YILNDAEL en JAN S.N.oER gercLievv.n,
bevattende coo
Door he:
3 : 1 1-,gpn

het eiland For n (Lira of .ijenii4,
Loon , vindt Inca eon, me'ligte aanmerde i'laritert en Ii:eica van dat !and, als
er

do zoLienen ievcnotvjs der Neors,, die, 'er 41s (1,cf,:grig be,
en non den wellust: eveigegcvc,n ,
worden, an eon d)kbeeici van IlosmAN's fc;ilijilrai-,t U..' normen, behoove men flegts zijn voorrede t iezen, waar it;
rot: „ van don uxpartijci:gell Lec,!fer

130EQUiER. (FILIP)
" ft nfet nicer , dan dat h3 mine manier van rciari]verf, d
Lint Injzt
,--,
fommige pIaar1n wat clierYik :of
ge.
" vei3,-)rde,ele, en ring veel minder dat i daar nit
„
fide wilicn treLken, as of rnijn levenswfindol crp
"
Iciest gcfcliccijt Was. Her in foude zig
hei)-oirt
drog,en vinciert, want de g-zA-ne met \C1-3 f1 de
niet on.
„ me.l e te verkeeren en Brieven te ver\visCc 7 cn,
pcc"ante„ kurLi:g, Licit niijn flijt zig altoos meer na
„ ric heft r,evegt &c."
BOSQUIER (VILTP) , ,leboreti te _Arms in Renegouven
(=trent 't jaar 1561, volbiagt zijn eerie leacroefibning-en in
vadertlad Iiij was van con zeer fatzoenlij. Le farnilic, en
badt een bioeder die Schepen of Itaad van Molts was, en Ka.
pitein van cie Burgerij. Omtrent 158o, tong hij bet itecollet.
ten monnikkenkieed aan, in het Monster van Dixen2burg. Na
zijn gedanen proeftijd, wercit hij mar .A ramen daarliij
vier jaren in de theologie fludeerde, zig teams tot den pre..
dIktiienst bekwaam makende dien hij gedwende een lange
reeks van jaren in de 11'4 !team heeft uitgeneffend. Na
verfel eidene aanzienlijke klooqer-post&n bediend tè hebben
filed hij in 1636 in het klooster te ArdneS in Henegouren.
zo in rijm als
Dien Geestelijken was- bet fehiljven geen
zijn ti3c1
onrijrn, in 't lati}n en _in 't frans; ook in
voor eon fehra.nder Pialikcr to bock, en men Lan niet ontkenTien , dat hij veal vu r en veil-).-.eiding ,„I'ragt bezat: misichien
oak een ge,..l celte van zijnen roein verichuldigd aan
was
zrine fraiie lighaamsfze!taite, fiem en gebam making. Lot dat
was 11;_j in den grind een vrij fober redenaar; zijn taal is
rats en al niet nauwkeurig, zijn ft.') is nnbefchaafd, zijn
clenThee l den zijn fonitijds beuzelagtig, dikwils vreem3, en
nmaa ti ais beet zand aan maikander hang3ndc. Gm kort
hij bezat zeer veel geestdrift en weinig ge.zond
em hier van over,tuigd te worden, btheeft men ficgts zijn ogen
te flaan in de opdragt van zijn Orbis terror, om dear een aantal
wat velwoanthe:c1 te
van zijne hoeken en pred 1..k re'0 met
zlen
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BOSSAERT. BOSSCHAART.

lien ten Loon fiellen, zijne geweldige uitvaringen tegens de
vilanden van zijn vaderla:,d, de gelijkenis van DIOGENES Met
den H. FRANcISCUS &c. Daar zijn een menigte Leerredenen
en ande)e Veihandelingen van hem afzonderlijk. in 't licht gegeven, de naderhand bijL'en in III Delen in folio zijn gedrukt,
ander den tijtei van: R. P. PdILXPPI BOSQUIERI . Condo.
num, qttasvar,. /s in :OAS habifit, TabilIce five notc e , prinitnn fparfini
eti'i;tte. Colon:ce
jo.,y1c, CRIT HIUS 1621.
PAQUOT Mem.
301.
Torn. V. p
BOSSAERT (Z1-131\4,'S WILLEBORTS), Konstfchilder;
te
is g(. „):
'04r00;';in 1(13, heefc tot leermeester geS CCERS ; is g-.2:wc.'est een goed Schilder van, grote
ha • ( EltA
beeicicn en p ,:i.,;rc:aiten, el' hij heefr op 't be,t van zijn tijd
en Duitslana bezolt, en 'er kcy ter of lawger
ROMe ,
zijn gec,J.Fiend; veivo'geLs begaf hij zig met 'er woon
Haar A4t13ii7en , char hij in 166o de konst met ijvezl- beviljtig-de. --L. A. HOUBRAILEN Schoulyb. I. D bl. 357.
BOSSCHAART (WILLEBRORD) , gehoren te Bergenopzoom in 1577, is Kanunnik geweest in de abtdij van Tongerlo
en najerhand Hoogleraar in de theologie. Hij wa,-; cc
leerd man, inzondelheid ervaren in de kerheli j ke
11,e;
r.eid;ijke Geichiedenisien. Hij is te Mechelen gef1.7.rven,
25 julij x657, ill den ouderdom van So ; aren. Desze l vs door
proden druk gemeen gemaakte werken, zijn : i. De initiis
gresfibus Monafticis. 161g. 2. De vita contemplativa ailiva.
Loy. 1620. 4to. 3. De candido liabitu canclidi ordinis Prcemonfiratenfis. 1621. 4. De ordipe Premo7bilrotenji Clericalifeu Canonic°.
1622. 4to. 5. De lauclibus B. SIARDI Tiolti B. M. in Frifict
dibbatis. Medd. 1623. 4to. 6. De natnra Veritatis. Ib. 1624.
Ivo. 7. De Microco:ino, five Huniani corporfs fabrica. Ib. 1626.
4- -41. 8- Ex4ciin D. AUGUSTINI Zn l'asfionein Dominican;. Loy.
16,15. 40. 9. Diatribanz de primrs veteris Frifice ; five
Di,jertationes 156, quibus eortan am a, aCtus, , res perfonce loca,
tempora in 09171,T3 axis occurrcntia, discutiuntur,, illufirantur, error
reccui: ,e) a liena Mint iilopfi refelluntur. Mechith. 1647. 81)6.
;

tOSSCTIV– (10P.,NNES VAX DEN) (PIETER. VAN DEN) 41
To. Encit:irid:fo, ,,tic rials S. Patris, Augitstini , CC 1)9 ,, 1/7inPria efris
, rum Appendke ce Tran:lafioniks.ejust„',TliPr,litlis.
164_7. 8vo. II. Feria fexta, five ejzts dignitas, 'ac opera ...;,..1cra
7 dici colleeta ex S. Script. probatisq:te
cm;
r1 j
1 i.r)77e. 114-cchl. 1653 .J. F. VorpErcs,
P, 1165 , 1166. F.S WEERTIr,
Belg. p. 706. C. SAM
07:,;;;?. liter F. IV. p. 283.
ir =11E COANNES VAN PEN) , van L02770I hi Hraicaiiii:
gcboort:g, is geweest Medicijne Doktor, en zeor et varen in
de latijnfe en pickle talen. In 1558, wieidt h ls Huog..
l'eraar aan het llog-fchool te ingolflal in P2iferel be,oepen,
en deed bij die geleenheid enc redevcering: Dc op,!, 720 Meciico
& Zyhtficilie A,i0ot. ibiffs weike voorhanden is , in To-n.
ereVoorts heeft hij door den 61. R ge,..
file= garnaakt: I. Ere 1c.i3nfe vertaling van °CF::Z.:US LUCAdam- hij 2;j7le aanteteningen her.c ycns don griek on tCX1t
r
heeft bigovocgd, gedrEilt te Lf11,1;07, in 1554,
P
77:7e.0 s, 2. De Peste. 1,7„co111-. 1562. 4to. 3. Co/1( 01(1i13 4.11 diCO.
im
Piliofophorion de hunlano C012C0 1171 , flatus corporatur a
rCnimat:one : 171-63terea de Ceaaztris , Satyris &c. lugol, ;(7. 1.576.
Edit. jec. lb. 1563. 4to.
Forp_EN.s,
Be17.
Bel,g.
p.
399.
JO
586.
F.
SWEERM
ALB.
FAP.
nicrt, Bibl. Graca. Lib. II. C. 13. ). 497. C. SAXI 01i0117.
liter. P. III. p. 33°, 331.
EMU-1E (PIETER VAN DEN), geboren to
een dot p in Flavderen, nabij Aalst, begaf zig den 26 j;hariti-rij
1571 to Leuven in de orden der jefaiten; vervolgcns troh hij
mar Mentz, alwaar hij tot Doktor in de godgeTeerdheid wierdt
bevorderd; en hij flicrf in die find, den JO jnlij 1592. Men
halt riots anders van hem, dan: Disputat;ones de Deo, at de
Sti(ret717,elit0 Poenitentice. – F. SWEERTII ,
p. 635.
400. PAQUOT , Mein. litter. Tom. XVIII. p. I2:6BOSSCHE (PIETER VAN DEN) , was waarfchi}nlijk nit bet
graavfchap van Flaanderen
Ic-r
en yvain cutierA 't einde

48 BOSSCHE. -(PIErElt vAs Dr.,‘:;) (THEODORUS v. 1).)
de van de XVide eerm ter wereld. Na zijn eerfte le:teroeffe.
ningen volbragtte hebben , wierdt hij Monnik in het klooster
van St. tkinla te A l t, waar van IA zedert Prior is geweest.
Het fehijnt dat hij op zijn langst geflorven is in 1641. Men
heeft van hem in (huh.: Vita S. Guilielmi Eremitx Con nfesicris,
szec 72011 Pr:niwerii Or Minis Guilielmitarum. Bra y . 1626. inn.
PA QUOT Mein. litter. Tom. XVIII. p. 127.
-- n VAN DEN), geboren in 1634 te
BOSSCIIE. (PIF- 7714
e; Aloni,ik
het klooster van die ouden,
ten, wierdt
in 's Irer,i-ogedur,7:;
dux naar zijn geboorteplaats ,
aiwa,ar ltii den' 19 in uit 1653 in 't openbaar zijne gelofien
deed; vo.)its zijne ftciicro voltroliken hebbende en tot Pi iester
geordend 7ig ten enenaalen toe tot den pre.
dikdiep sc erg bteti-Loei , en wield T) , ctoor van S';- "'aka) in
"s Bosch. Dcch z n onbezonnen ijver \Tor zijne
, en de leU.', ke Idellren , Saar med.e, hij inzoi,,!eihe'd
Gereformcei den van den predikftoel fchilderde,
ITIatelijkheden in het vol bcnde boek van hem re vinden., brag.
ten. tc wage, dat de regering hem nit die Iliad bande; v-aar
ion 111.1 naar illecL:1272 te rug keerde, en Prior van zijn kloaster
4,7iehi, wear in hij den 19 maart 1690 ftierf, oud ruin] 55
;aien. ‘ Hat genocmde werkje van hem, heeft den volgel,(.1.en
tiitel:
Cn CattpiDc'du pcb4cGc/ Ott eqiiirciijawn r,,,:,;“;
ilcrbecit in bijf bechn;
Ittiiit:r in brii
ij onbeit Loren oc
Maerbeben / en be pineipale
nylijricrica
Aooing-4/ eatfjohjeri/ lrpo§rei?jelle
(Ofieloof / Ern mailicue Lan ii4rg1;en tribe antivoopen.
i635. 4te. en herdrukt in 1690, 1716, 1 743, 1750 en 1756.
DE JONGHE , Belgium Dominic. p. 310, 311. PAQUOT,
Mem. litter. Tom. XI. p. 161, 162.
BOSSCHE (THEODORU,S VAN DEN) geboren omtrent
't midden der XVIde eeuwe, heeft een Heldendigt in 'c
gegeven, met dezen zonderlingen tijtel : De ccede GUILIELMI NASSOVII & termentis BALTHASARIS GERARDI, tyanniais Auriacat
1471!

OSSCHE. BOSSEMILTS. BOSSES.

vsNs,

Lovanii apud MAsstum, 1 5 89. gvoBeg.
1116.

4,
3- F. For'

BOSSCHE , een biikentlar van geboorte, is flans Doktor
te Dendermonde, geweest; en heeft in druk uftgegeven:
Medica, CUM fig. Brux. 1639. 4to.
BOSSEMIII S (MATTHYS), wierdt in 1527 te Zipficidans
geboren; zijn ouders , die deftige brave lieden warcn , gaver.
hem over aan 't beilier van den deugdzamen PIETER CROCILIS
tom ter tijd Priester en Rektor der latijnre fcholen in genoemde fiad. Onder het opzigt van dezen man , maakce hij fpoedigen voortgang in bet beoefrenen der fraie letteren. Dozen
loop ten einde zijnde, itudeerde hij eerst in de philolophie te
Leuvm, toog toen het geestelijk kieed aan, en beoeffende
vervolgens de godgeleerdheid aan die zelvde HogelchooI. Den
trap van Licentiaat bekiommen he')bende, nam hi enigen
den post van Lezer in de godgeieerdheid in het klooster van.
Reverie waar; doch de roem, dies hij reeds te Leuven hadt verkregen , was zo groot, dat hij op de Akadeinie van Douai ,
nieuwelings door FILIPS DEN IL gefUgt, tot Hoogleraar wierdt
beroepen, en op den 16 julij 1571 in die waardigheid bevestigd , weike hi.) tot aan zijn dood toe heeft waargenomen, die
voorviel den 4 febrilarij 1579 , toen hij den ouderdom van
71 jaien hadt bereikt. BOSSEMIUS wordt geroemd, als een
voorbeeld van godsrugt, nedrigheid en kuisheld; en , heeft
in druk nagelatcn De Ciericorum cum Foeminis cohabitatione,
licitane ea fit, an ;ion. ? &c. Duaci. 1586. 12020. Atm
RPEUS , Script. Stec. XVI. 72. 140. p. 245. PAQUOT , Mem. litter.
Torn. I. p. 407--410. WAGEN., Beirchrijv. van Afield. XI,
Stuk, hi. 198.
BOSSES (BARTEL DES), een geleerde jefuit, wierdt in
1668 geboren te Herve, eon klein iladje van 't hertogdom Limburg. Na de beneden klasfen doorgelopen te zijn, fludeerde
hij in de wijsbegeerte te Keulen, wierdt in 1586 Meester I.0
de vrije konflen, en begaf z'g vervolvns in bet genootfchap
JV,

DEEL.

rf.); ,g 0S5T.L (MAXIMILIAANvAN TENNEY Graav

jefuiten, rc cerloop van enige jaren, werdt hen door
zorg be ;olen oin in 't openbaar de
ijn Opperfien ,
. In t 7 11 ,vi-erdt hem.
TYT;i5r36-ysterte en mathefis te onri_er P7 i;
Ke'i4de . vaardiglie i d van Do',tor in de theologie opgedrazedert die tijd heel hij gedurende een large reeks
c q ,ran jaren, de zeie ! eer, benevens de lchoolfe en leei-ficiiige
a13 hofesib, geleiaart, ten -tijd toe, dat de dood
hn va,n de weikzamen post op den 24 april 1738 , kwain af3sren , in den o,.zderclom vaii 7o jaren, Van DES BOSSES wordt
da: hij eon gele-erd man is gewe2st,
inzonderheid
en met een doordrfrgendengeest,
con getuk%.ig geheugen
,71d
veli1;f1 was bega?fd; aan doze hoedanigheen weftig luister bij, door zi:I ne ongedwonea:1 2:Cr : C 5
genc: brZchaafdheici , en dc,or tle'iken van opiegC]e ;.4 die heal
',enitelijke en aanzienlije Man.r.en
g. van vele
da g entin
bc2-,.3q-gde; ook telde
onder zijne \Tien:Jen , de bereeinde
WIigcien LEIDNITz en Wor..v p , en den Gcdeleerden SAMUEL
Ci„unc; met den eerstgenoeimien hecfc hij inzondeiheid
vUkhgc briefwisfeli q g geho: den. Men heeft van hEm in druk
Ilymeneul Senn. Sponfis OTTOM , S. R.
Principi c'e;
& ALBERTIN.,E , S. R. 7. Princ"p! Na.favie. Col.
oC::114n
17/:)0. folio. 2, .Eli,q,olc Zdbatis N ad Ep ifrolitins N., quibus
denonfiratur tquitas Conflitvionistii;igei,ituc Eff-c. Col. 1715. I 27120.
Theologi ad Excerpta
Annotatio-es aliquot unius d Societe
diuis Predicatorwm.
P.
PIT
SCHOLLING
O
ex
Asfertionilus
VICP,tiant
Carmen
R. & S. D. CUE'Hum
Gratulat
4.
21110,
01. 171,6. I
Archieplicopo
Colontieniz
°c.
Col.
1732. fol. Be.
LIENTI AUGUSTO
dezen, heeft DES BOSSES ook nog een latijnfe vertaling
bezorgd van de Theadict'e van LEIBNITZ , gedrukt te Keulen in
171 9. I 27120.

HART7HEIM

friem. iihcr„ Tom. IV. p. 17

Bibliotli. Col. 27. PAQUOT,

2--I 76.

BOSSU (MAXIMILIAAN VAN TIENNIN Craav van), geCO-oteuuf een der aanzienlijkfle Nederlanclffe geflagten was
Rdthr van het: Gulden Vlies , en wierdt in 't jaar 1 5 76, door
dz. TiNht di
Iicrtogin vAN PARMA hem tocdioc,z, wanneer
13;.igs

BOSStr. (MAXIMILIAAN

VAN

RENNIN Graav van)
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PrinS WILLEM DE I, voor enigen tijd deze landen verliet, en
naar zijn graavichap Nasfau took, bij voorraad tot S.adhouder
van Holland, Zeeland en Utrecht aangeffeld. Toen de algemane Landvoogd ALVA , cie voor hem ontzettende tijding ontving , dat Briele door de Watergeuzen was verOverd, zondt hij
terflond bevel aan Bossu, die zig destijds te Utrecht beyond,
om op te trekken, ten einde het ontfloken oorlogsvuur
tieszeivs geboorte te finoren. Hier door wierdt Utrecht van
de zware inlegering verlost, die naar dat gewest was gezonden , ten einde door dwanginiddelen het opbrengen van dew
gehaten Cenden pC1272777:g te -bevordeten. De Graav VAN Bosse
ga.ntie bc7ettinge van dien oord op weg,
fLeg dan met
SCh ' edain en illaaslantluls over, en raal,Ae op 't
ei'and van roorne , op t Welke de ' Briel gelegen is, niet zondcl v(ln le Etas te zullen herwinnen, doordien LUMEIr
bij gea:ek :an n-A igt , her landen niet halt kunren beletten.
Bo 9 Ti en 13,':cf; gena:-.encie, voila de voorilad. aan de Zuid.
boomgaarden in 't Ni.:uwiand afgehuuwen,
po rt
en de ande!o die on-;er de itid lager, door LUMEY ' S yolk
b:zet, dat ddar nit de zijneu met handfcha fcherpeliik be.
g,oetre. Ondert ,. ,sreli opende Pen der Geuzen bet Niewwlandsfitillisken , zuiks de binnenwegen onder water gezat, en to golijk de Spanjaards genoodzaakt wierden, fangs den Niewlanclfen dijk alleen de find te naderen, waar dit onophoucielijk
met gioFgeichut op de aanvallers gevuurd wieidt. Dit fchrikte egter den vijand niet af; maar als die van binnen behendiglijk enige manfchap naar Bernbfe wisten te fchikken, die de

fchepen door Bossu aldaar gelaten, eensdeels in den grond
boorden, anderdeels aan brand of van den Dever itaken , baying
de

Spanjaards, snits 't wasfen des waters, zo grote vices, dat

zij zig alle op de losie vlugt en in Bernide begaven, en fommigen overzwemrnende, anderen in de dlij yencie fchuiten geraakt of daar aan hangènde, Nieuw-Beijerland bereikten. Ve-

len der vlugtelingen, kwamen in 't flijk en den modder te finoren , en Bossu met zijne overgeblevene benden, die niet weinig vealeuind en afgemat waren, voor Dordrecht, van waar
z

hij4.;

OSStL (MAXIMILIALIN VAN B.ENNIN Graav van)

inids het weigerde eine poorten voor hm te dp011en
met zijne vermoeide croepen het naar Rotterdam wendde, daar
ill' in perfi-iop wet binnen gelaten, doc:1 zijne manfchap gelast
wierdt buiten5m te tress Dan eindelijk hcbbendc voor
de zijnen verlef vervvorven, om bij enkele rotten teens en
r2 de ionten door de flad te trekken,
niet
tuipe krijgsvoiks de ixyort, overweldigtie de wa-4t, en
vie' ter flad in , alwaar meer dan 300 in de wapen gcnondene
burgers jammerlijk orn hals gebragt werdcn , en de anderen,
tot vrouwen en maagden toc , allerleije rnadnn van Imaad
cn moethvil nitftondon; durende Geesledc overast van den
9 april , tot den 13 augustus 1572. En dew]ji Bossu ondertusfen ook Delfsbaren, daar de G CUZCO. zig g,cpiaatst Indden, bij
tng-t overviel, en door't plegen van onar,:ilchee wreedkeid
e'en verderen alval poogJe to wcren , laadde hoewel eels
ederland.; Beer, en te voien vrij wel gezien , op zig cell
oedendon haat der Hoanderen. Zulks bleek inzonderheid T3a
iuen ongelukkigen flag, den 12 o&ober 1573 , op de Zul.
derzee , wanneer hij te Hoorn gevangelijk wierdt binnen
--vocrd; - want de Maaiflraat aidaar, hadt yea mocite, on het
gemeen in toom te houden , dat hem al morrende, met bits
Terwii t en fcherpe bedreigingen , zijne moordcriien verweet.,
en zig zeer begerig toonde, zulks aan hem te wreken. Hem
wierdt het weeshuis tot een verbliy gegeven, daar hij wel
Briearen gevangen zat: de andere gevangenen, ruim 300
fierk, werden daar , en gedeeltelijk te Enkinzizen geplaatst.
Veleta wiciden vervoigens tegen gevangencn, die bij den
vi]and zaten, uitg,ewisfeld. In 1575 fchreef Bossu nit zijne
gevangenis te Thorn, aan den Prinfe VAN ORANJE : ,, dat hij lets
,, goeds , tot bevordering van den vrede, en zclvs de nitwis„ feling van den Grave 'TAN BUREN 's Prinien () paten won,
„ tegen zi]nen perfoon , zag te wege te brengen , zo men
„ hem, op zijn woord van eer,, enen kccr naar Brusfel wilde
lattn doer]." Dock de Prins antwoordde „ dat de toe.
iland der tijden zijne leis naar Brusfel, voor als nog niet
,, gcbengde , en co minder , doordien zijne wisfeling tegen
„ den

Stria, gearta5/410..7.

MAXIMILIAAK GRAAF y nx BO S SU TE HO 0 RN
GEVAIGLIJX BINNEN GEBRAG T.
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1,', den Grave VAN BURtN, -op losie hoop iteundc. " Voort;
wierdt hij in .1576, kort ina 't fluiten der Gazfe PacU;cati,-,
-oncier ene fierke -wagt, naar Zeeland gevoard, d iaar xni 43:41.
Prins VAN ORANJE ZO 't fchijnt, heaft, tr;Igten C bweten,
tot het y erlaien der -Spaaiye zijde, dat hij , e,erlang,
genoeg deedt; ook werdt hij telitond, na zijne ,aankomst, w
Vrije VOCtCri . geiteld, en 'pegaf zig in december 'van edat .xedvat
jaar, naar Brusfel.
Den II februari) 1577, het flat te tit/rat ,aan tier ,Sta.tcp
e overgegaan :zjzade, werdt betzeive door btaleid vaD lio4tsp,
tile middelerwiji , van wegen de algemene .Staten (!1erliv4;irti
was gezonden, mot burgers bezet, under bevel van setiout,„
Burgimeesteren en zekeren 1-1,dmen Borman, die ,p2wqrciit
- hadclon , hetzelve voor den regerenden Raad en de ,aigfalle,ni;
Staten , in is Konings naam, to zuilen beware!). Yeictfg.1.reisde hij nog in edit zelve jar ram eer
del/burg door do Staten van Holland en Zedirici s qQp
fchrijvin-g 'van den Prinfe wfeld-t gehorlen, oat ye:di:116W
zrIken te regeten; hij Lwam derwa'arts op last van 4e alz,
mere Staten , ten einde Haarit,m.„ Anfleidam
boarthou
andere fteden , tot het aannemen der Pac2fiaa4ie van -Graf
ever to halen, en . om de bezetting tis fap _cnigeil te gtc
iia dat hij bet hrilgsvolk aan geld zon geholpen hobben,
Staten van *let Noorderk-wartier,, beloofden hem -2C-`004)°,131,1fwa
bier , toe, mids '11-1..) Haarlem, Midden, Treesp Sciro pi:ilm .en tz,^
Niewwport vooiaf var von, ontleciigcie. Die van '1.-ZuidakIvar,
tier ZOLidell tot 15000 gulden we fchleten, wann=r men oao
dig achten zou, de bczottingen ult ,andeie plaatz0E to dectil_ gb7rtrenen. 't Liep egter nog cnigem tijci
eer 1-11arif
Schoon,hoven, en andere plaatzcn ,geruimd (Alden. Oa felatar.,
Iossu niet voor augustua of feptcanber voidoer,ing•ontvargc-n.
to hebben van ailes, wat
urn hoof& ,dezeT. 11-aridebluz,
van de Staten te vorderen hadt. Doch,eer
ladt ldj in ,den aanvang ties jaars, te Bmfai de 1urn4i
goleend aan de topreging en taming var.ieen,
vefeniging tusCen de 241 -gf:atesad Statkerz Wax tj mvp
: c,
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LOSSUYT. (JAKOn IGNATIUS)

loofdc, „ den Rocten G odsdie ,ist en den Gendlen Vrede te zullen
„ voorfaan, en, behouciens de behoodijke gehoorlaamliei cl
„ aan den Koning, de Spanjaaris met derzclver aarthang te
„ zullen verdiijven; alies, tot heritelling der gemene rust
„ en welvaart, en tat behoudenis der voorregten en lofFelijke
„ gewoonten."
De Graav VAN Bossu is getrouwd geweest, met CHARLOTTA
VAN WERCHIN, Vrouwe van IChZi1J1012t , die de dogter was van
PIETER VAN WERCHIN, Rieder van het Gulden Viie.s , en van
HELENA VAN VERGY. Hid overleed den 21 november 1578;
wordende bij gelegenheid van deszelvs flood, door de Spanjaarden uitgeflrooid, flat hij door verg'f was van Lint gaol.
pen; ja zelvs befauldigde de Spaanfe Gezant in E, eland , den
Prinfe VAN OR.ANJE van deze euveldaad. Doch hier voor is
zelvs de minfle fchijn niet, als men 2annierkt, dai de Prins,
Bossu, na zijn ontflag uit de Hoorrfe gevangenis, zeer beganftigd hadt, en zelvs door zijn toedoen, voor hem van llo:land
cen jaargeld van s000 gold. hadt bezorgd. - E. v. METZREN , Ned. Hifi. fol. 71. HOOFT, Nederl. Hilt. fol. 231,
232. G. v. LOON, Nederl. Ilijitoriep. I. D. bl. 149. W AG. ,
Vad. Hifi. VI. D. bl. 22 9 . 346--349. 449 , 450. VII. D. bi.
27. 119. 135, 136. 139, 140. 243, 244.
BOSSUYT (JAKOB IGNATIUS), geboren den 1 novern.
ber 1669, te Elene , nabij het kasteel van Lewerghenz , in den
omtrek van AaLt hadt tot varier, GASPAR VAN BOSSUYT, Bailjuw van genoem.de plaatzen, en zijne inoeder was ADRIAANTJZ
BRYNAETS. Na dat JAR-DE zijn eerfle letteroeffeningen bij de
Paters Ai' gustijnen te Anguien in Henegouwen , hadt ten ,einde
gefnelt; begaf hij zig order die orcion, en ging vervolgens
naar Leuven, om zig in de godgeleerdheid te oeffcnen, alwaar hij zijne, fludien volbragt hebbende, naar Anguien te rug
keerde, en aldaar gedurende het tijdvak van zes jaren, de
post als Opziender van de latijnfe feholen waarnam. Vervolcons in 1702 weder te Leuven gekomen zijnde, verki eeg hij
'el' do waardic,-hoict van Licentiaat, en onderwees aldaar ge.

j3 j TBflGN, "(ET ii3ERT) 1-3.165.E,RV.L

duren rie Brie jaren de jInge Geestelijken van zi:ine ,araan„
te Eenanie,iijnci
de godge l eertIleid, vervolgens agt
ene ati`de van de Benediktijaer Orden, daar geen anderen .a1G
Edelliedeii in piegen toee1 “.ten tc warden. in ,die tusfencijd
wier.it den 2 6 januarij 1712, mec de waardigheid van Dok.
tor in de theolog : e verrd Vervolgens na nog Terfeheideng
kerkelijke beWeningen waargenomen te hebben,
dIngCen zeer onverwagt, den 22 december 1727 , in zijn 59fie
jaar. BOSSUYT heeft ttitgegeven-: Theologia Moratis ,contraela,
dilucidd , ad petitiones refponfordbus adjuOis, ad inftruetiviee
finguioruin propolica, 2. Tom, Lovanii j 7 I-0. 2m0. Dir wetkje,
't welk tot cen handb-ek veillrekt ,voor jorage Geestetijter4
die zig in de godge i cerciheid willen oeff.e;ien, is naderhand
PAQUOT., Man. litter. Toii4
vi.if of zesmalen herdrukt.
p. 373-376.
BOTBERGEN (ELBERT) , is een , Gelde3/7 Edelman
weesL, die ben ,_--vens TAKOB MOM , Ainbtnaan van t 1andus
McoS en fraal, ADRIAN VAN EINoliOUTS Schout inct
en nog anderen meet , beCchtildig.lvn,ovc4auk van
tuigcl wieiden , van vocv het ,eindigen van bet twaaifjarig
Rand, met de Cpanjaarden heimelij k : geheilid te hebben i 1v1)bende Ambtman Mom . , met voorkcnnis van zijne
in handen van den 4&-frtskrtog t)44,
gem, aangenomen,
yerra.ad
c-__ter
bedoelde uitwerking
veren;
bragt, doordien tijclig gneg ontJekt
oni
op
r
3
benevens
EINDROUTS
en mom.
OT
;ERGEN
,
te komen ; wa Lr
wierden gevdt, naar 's Rage gevoerd,, en door Commisfaritifm
'van h ,n flocg TO_ogencien gevonnisd om ,onthaiseL

worn*

Av t welk dan colt op den 17 april 1621 wierd
WAG, Fad. liW . X. D. W. 42x.
bragt.
EOTERNI c SE (KONSTANTY N; of 1COT.5-rN: .7-Jot), aehoorde ,onder ;her getal van 'de misnoegde en E..9zrE.-aTey7;:x.,,,rdtva
Edc ien,, die in x2.95 een vlotkverband Teganz Gmas7
TEN V. az'ifpanden; en hij was _Got .een wan die

flot Kronenbuers gevs.n,er, zaakten;
4

i 1=1,
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BOTH. (JAN en ANDRIES)

thans, of hi) aan de wordende KennTiCrS dan aan anderen
WAG., Vac;. Hifi. 111. D. bl. 67. 9o.
Overgegeven.
BOTH (JAN en ANDRIES), Konstichilders, te Utrecilt
geboren, hebben de beginzelen der konst east bij hInnen
der , die een Glasichilder was, en vervolgens bij BLor/MART geleerd. Thgevolge het getuigenis van SANDRART
trokken zij te zamen eeist naar Frankrijk , en van daar naar
Rome, en namen hun tijd naarilig in acht. JAj . zette zig tot
het fchilderen van landfchappen, en bootie daar in den aurt
van CLAUDE LOREINE na, 't geen hem wel g,elukte ; want
2ijne achting groeide aan , en die van CLAUDE verminderde,
doordien hij wel fraije landfchappen maakte, maar fobere
beeidjes en beesten fchilderde ; daar ondertusfen JAN zig
van zijnen broeder bediende , die een braaf beelden- en beesten-fchilder was, en de behandeling van BAMBOOTS zig had
eigen gemaakt. Zij waren zonderling vaardig in 't fchilderen,
zijnde zulks de reden, dat men vele van hunne flukken zo
Rome als te Venetié'n , in welke beide fleden zij enigen tijd
gewoond hebben, bij de konstminnaars en handelaars, ont..
moet , doordien dselve ras geichilderd en fpoed Tg verkogt waren.
De meeste flukken, die men van hun ziet, zijn groot , en vele
derzelven verbeelden door de bomen , boven het gebergte,
opgaande zon , flralende over de velden, die natuurlijk fchijnen met morgendauw overfpreid te wezen, wordende alles
wat in afiland ligt door fchemeringe ontdekt. Duidelijk zijn
de verdelingen van den dag aan de verfchillige temperinge
der verwen, in dezelve te befpeuren. Men ziet den morgenflond , de velden met een blduw fibers overkleden ; de
heidere middag, de voorwerpen cluidelijk ontdekken; en den
avondflond, door zijnen faffraankleurigen gloed, groene vet(len, bomen, en grondcn tanen.
Vele jaren heeft dit broederpaar in Ital:e, in de volkomenflevriendfchap en mndragt onder een dak te zamen gewoond,
ook badden zij veel dienst van malkancleien in 't fchilderen ;
; maar
Ltun women= was (Liar langer bijen te
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flood wain een fpaak in het wiel fleken. want /la dat
DRIES zijn levensdraad in 165o op het alleronverar g:ite was
gelmipt, had JAN geen rust nog duA rneer in Italien , naar
vertrok fch:elijk naar zijn vadelland en gebooiteitad, daar hij
voor zijn
zls de Fenix der Lanclichapichiideis van ziin
konst wel betaald wierdt , en veel te Jaen hadt. 1\,:laar
leefde niet lang na zjne tetugkomst: wait
Gelijk een Tortelduif 't verlies,
Van haar gepaarden fleeds betreurt:
Zoo treurde JAN 00k OM A !NDRIES
Zijn broeder, van hem afgeicheart,
Door 't droevig fteiflot, dat zig niet
Bekreunt het kidgen, of verclriet.
Twee ftukken door ANDRIES BOTH gerchilderd, verbeeiden.
1e het ene vegtende Boeren , en het andereKaartkeelders , werden
ten jare 174o , den 2 7 apiil, bij vendee verkegt, voor 7o
gulden ; en op de verkoping van PIETER DE laox den 22
april 1744 te Amileidaln , een Marketenter , van hem ongemeen heerlijk gefchilderd, voor 245 gulden, zijnde dit cen
van zijn beste ftukken. Op de verkoping van GERRIT BRA AMKA VIP , ten jare 1771, wiertlt een fchoon tafereel van JAN
BOTH verkogt voor 450 gulden, afce1Jende een ian fchap
met een drift beladene Ezels ; en nog twee andere ftukken van
den zelvden Konfienaar, zijude landfchappen , waar van het
ene den inorgenjlond en het andere din avondflond verbeeldt,,
voor Imo gulden.
Ook betcigc de velIlt,-,a ven Konftenaar ARN. TIOUBRAKEN
van J AN BOTH, cen wonder fchoon en konflig gelchilderd ituk
in 's Hoge gezien te hebbe,n, 't welk orn redo, dat het bij al
zijn werk uititak in heiderheid, zuiverheid, uitvoerigheid en
natuurlijitheid, het. Tes!,-ament van BOTH genoernd werdt; dat
is te zeggen, het ituk dat hij tot een fiaal van zijn konst, en
on) zijn rocm op to houden, nagelaten heeft. Dit fluk was
ruim zes voeten groot in de hoogte, en was in hetzelve ver.
Oeeld de fabel van ARGUS en '141Eruscurn, die redelijk groot,
Vaqf
D5
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braaf ge rchillerd en getekend waren; voorts was bet gantie
landfchap helier, en 't groen natuurlijk Lis van kleur.
,A. HOUBRAKEN , Schouwb. II. D. bl. 114.-116. G ERAP.D HOET
catal. van Schdd. II. D. hi. 9. 135. Czal. van G. Bjutim,,
ZAMP, hi. 6.
BOTH (PIETER), eerfte Gouverneur Generaal van Neer'
it-int,.7s-Intlien is gerproten uit een aanzienlijk geflagt te Am rs..
fJorc , WjEs afframmelingen al van ouds aan het roer der
Staar.s- en Stadsreeringe van U rex ht gezeten hebben. Bij K.
FuRivrAN, .-jaarb U.
bl. 124, vindt men reeds G0DERT
LOTH., op de lijst der Raden van de Rad Utrecht in 't jaar
1449 vermeld.
Onze PIETER BOTH , na ene met zine geboorte overEenLnmftige opvoeding te hebben 17el,cmen, begaf zig reeds je*..
dig tot de zeevaart, waar in hij ook ongemeen wel geflappi
is. In 't jaar 1599 was hij reeds als Admiraal of Kommandeur
over zes fchepen, naar de Indleiz geftevend; de reis was voorfpoedig, en te Bantam komende; had hij twee fchepen, onder
bevel van PAULUS VAN -CAARDEN, naar het eiland Sumatra gezonden. In augusttis of feptember T6or, kwam hi) met een
vloot van zeVen Ichepen uic , gelukkig in hot vatlerland te rug.
Men hadt aan BOTH teen reeds den tijtel van .Generaal
Admii aal gegeven ; doch op zijn tweden togt bekwam hij dieu
van Goiivernmr Generaal zijn lastbrief van him Hoag Mogenden aan de Raden van Indien, dien hij den eed van getrou-

a

wigheid aan de algemene Staten moest afnemeri, was gedagtekeild den ii november 1609. Met dien tiitel en dat gezag,
vertrok hij in januarij dcs jaars 161o, met een vloot Aran agt
fchepen, die door een hevigen form, iop do hoogte van de
Tfaa? de Goede llocp , vele en zware rampen teed. BOTB zijn
grote mast verloren hebbende, vond zg verpligt het mar 't
eiland Mauritius to wenden. Na aldaar zijn fchip to hebben
doen hei feller), dat bijster geteisterd was, zette hij do reis
naar Bantam voort, alwaar hij in januarij van 't volgende
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jaar aankwam. Dc Nederlanders , die zig in de L2dit2 bevonden, flontlen verbaasd, ook aldaar HolLv2dft vrouwen to zien,
die men den foldaten en matrozen vergund had mede te
men , heft
in een getal van 36 , waar van 'er twee ever.
laden waren , en enige anderen gekraarnd ha,kien. Van kor
ten duur was egter zijn veiblijf Le Bantam, want in hat volgende jaar be yond hij zig op de lade van yacatra , en fligtta,
aldaar ene iteilcta, doer tniddel van eon vet-drag, ciat hij met
deszelvs Koning had aangegaan.
In 1612 zig naar de Molukkife ellanden begeven hebbende,
voridt hij de zaken alclaar in een flegte:, toe:tand, doordien
e SpaniaardEn, trots op enige door hen behaalde voardelen,
de voorwaarden het maalfjatig beaand bepaald , weigeicien
na te korner], zeg,gende, daar toe geen bevel van hunnen Koning te heb lien. De ritliailen wisten niet, vat hier van te
denken; want aan den enen kant, hielden de Holia12ders de
zaak, zo als die wezentlijk was, met de iler.k/Ze verzeleting
flaande; doch de Spanfac:rcls als trouwiozen ontkeliden dezel.
y en met woorden en daden, en hunne vrianden, door die
verzekeringen geaerkt, begonnen bun ook geloof te geven.
Ten regten tijde ontving de Koning, van Terna!e Can 1.,,r,af
van hun Hoog Mogenden, geliagtekend den 6 4a:1-2-IL-ler
1609, die hem van de waarheid der zake , zo als dezel.
ye door den Gouverneur Generaal voorgefteld was, overtuigde.
In 1613, foot BOTH als Gouverneur Generaal dr'e trafiaten;
het eerfte op den 5 ,ia.nualij met den KLining van Bantam ; het
tweede den 16 van de zeivde maand, met de 1-1:-)ofden van
't eiiand Machian ; en het derde, op den 4 ina-ert, mot moDASAR, Koning van Terncle. Het laattle ty_trof enige
kingen ter verhoadinge van dc zi.vatigheden, die tusfeu 'dc
-.Hollanders en Ter7231-crs , over variehillen in den goc!sdiens!...
konden ontftaan; bij het tweede, waar in daze rat:1Ln mede
begrepen waren , beloofden de wederzijdie ContraCian,'..an elkander onderiingen bijaand, tegen hunne gernene vij'anden;
Qodcr vo,orwaa.r:io, dat de Liianderi huroae ,kraidnagelen aan
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demand zouden verkopen, dan aan de Hollanders, die dezeive
betaln zouden tegens so ftukken van agten de &liar. zonder
colt van weershanten den prijs te mogen vethogea of verlagen.
BOTH vender de zaken hem aanbevoien, ged •!rende den tijd

van vijf jai-en , met wel beleid in de Indian beftuurd, en
op verftheideze plaatzen de grondflagen van een ma.gt, over
-miens fnellen voortgang men zig riet genoeg kan verwondegelegd te hebben, to Ba-ztam te rug gekomen zijnde,
flelde den 20 december 1614, 7ijnen opvolger GERARD REINsT,
in de aanzienlijke waardigheid van GolNeneur Generaal aan,
en vertrok den 2 januarii van het volgenie jaar, met vier
xijkgeladene fchepen van daar, met oogmerk om naar het vaderland te rug te kei .en. Doch het eiland Mauritius , waar
op hij z ig op de uitieis, van zijne goledene fchade herfleld
weder aandoende orn 'or vervcrfing in te nemen, hadden twee zijner fchepen, op een van de welken hij zig bevond , het ongeluk, van door een geweldigen ft.oim angel-and, wader in zee gedreven en tegen de kust geilagen te
worden; waar door zij met de heift van het yolk, en daar
tinder ook den Gouverneur LOTH, in de golven wierden ver2wc1zen. Dus rampfpozdig vuilcor de grondlegger der NeIeriandfe heerfchappij in de Lzdie',2, en eerfte Gouverneur Generaal, hat 'even. - Hillor. Befc1r. der Rcizen. XX. D. bi. Pa
enz. F VALIL1NITI'N, Befihr. 112 Oostind. IV. D. I. St. bi. 264.
BOTNIA, is dc naam van een oucl aanzienlijk geflagt
Fr :esland, ook wel BOTTINGA geheten. Wricsarvnus verhaait,
Chronjk, IV. Bock, bi. us, 116, op gezag van ce p oxide
Fronijk, dat O p o EuTivril, Won van enen Hertoge van Botida , zig uit de 1Vwolfed landen kwam ned.erzetten in Friesland,
begin der ticnde eeuwe. Iiij verkreeg groten TOCM, ilit
hoofde van zijr,e Nedertierenheid, vrooinhcid en eivaienheid
in den oorlog. Zijn huwelijk metene dogter van TAR° VAN
CAMMINGA, maakte hem dubbel aanger aam bij de &le* Edelen.
1-11 bouwde ten fans of fierkte in Oaatergo; cloth zijn geflagt
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in uitgebrelit l eit_i aa.nzien, van tijd tot tijd toenernendc-,
floeg zig oak elders in Friesland neder. Onget\Wit;ld v,,a5 CL
no VAN BOTNIA, aan wien , ten jare 1404, het- ambt v"r1
Potestaat van Friesland aangeboden werd, een van zijne affirnmelingen. Men zie WINSEMIUS , Chro7z. VIII. Bock , bi.
224, 225. Velen van dit geilagt zijr , Ridders geflagen; under
weiken men opgenoemd vindt, DOME en FECKE door Koning
Gono:FRIDus, ODO, die Ridder geflagen is door GoDoFRIns
BOLONEUS , eeriten Koning van "Yerlifalem , van waar 111)
Friesland wederkeerde in 't jaar i ioi , Jung 1418 , JULIUS I 523,
TJALLING , in de XVIde eeuw. Men vindt dit geilagt onder
den naam van BOTTINGA, op 't jaar 1402 geme.td in 't Charterho2k. van Friesland , I. Deel , bi. 335. HEEMKE BOTTINGA I44r
1)1. 521. SIDS en FECKO ISOTTINGA 1481, bI. 707. 713 In
Jet Lantiboek van MARTENA, uitgegeven in i t IL Deel van
gerrielde Charterboek, koint ons voor juvi VAN BOTNIA , die
doer de Geldeifen, govangen naar S;2ee!,! gevoerd is , in 't jaar
/516, bl. 92, 93 ; JULIUS VAN BOTNIA , Ridder , Raadsheer
in 't Ilof, IX:I kcraav van Oostcrgo en Westergo, op 't iaar
1525, 1527, 1529; bl. 154, 155 (waar hij 00k BOTTINGFIA
genoewd wordt), i 76 , 184; TJALLING VAN BOTNIA, in 't Jane
515 , door FLORTS VAN EGM01‘./D, Ridder geflagn , en aangefield tot Raadsheer in 't Ilof van Fries'and bi. 90. I7s; verge'lk HOYNCK VAN PAPErcDRECHT, Anal. 1?elg. Part. I. p. 63.
& Part. Hi. p. x70. Hij tekcnda den lastbrief voor KEMP() VAN
:MARTEN& en S.!BR AND RoonDA, dfe ten jai e 1521 , naar /Fumy
rels3en hij KeLer
zic hi. 112. Tri 't volgende
werdt hij zelv', door de Geldeoren bij Geneinu:den, gevangen
,,enomen, bi. 117. Hier uit fchijnt te biijken, dat hij,
dien ti.;(1, den ooriog volee. Zo ja, hecit hij zig, egter,

dane aan niet gehouden : gelijk men lian opmaken uit her gene,
aldP q r, verder van hem vc;rhaa!ci 7,rordt, bI. 184, /85. ook:
bi . 318, en bii WiNs-2.3inus, Cl,rolip!. XIV. Bock , bl. 434.
Flij was eerst getrouwd met RIYSCK IDSINGA, en daar an met
FROUN HoTTINGA, dogter van JARICH en SNOB SIERDEMA
met welke hij verkreeg 't kasteel van Hottinga , in 't dorp /Vqland.
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land. bat hij ten jare 1533 ilierf, blijkt uit het handl-thrift
van UPCO BUR MANTA. WINS EMIUS lib. L n 731. fpreekt
van JAI; ICH BOTNIA, Olderman te Franelmr, die in 't jaar Ic66,
zig bij hen voegde, die vrijmoedelijk uitkvvamen voor de vrijheid van geweten. 't Schijnt egter, dat hij voor goed Konings.
gezind te bock geilaan hebbe, als die, wegens zijne Tki*Iteit,
Pros:,-:-Lrt van Koererden , Drentla en Tweizt geweest is, Ea herovei!iiden van ENCLI,3RECIIT ENS, in 't jaar 1567. JARICTi;
fort in r583 te Groni;'ea, waar hj Legraven ligt, in de 1:erk
der Piedikheicn. No7, omt voor in;us, of JUT," BOTNIA ,
P,!ad heer van zijne rei%. Majefielt;
R:Jcier van 't
WieLS ion ook juLrus r)i juw p,eheren, der Spacrie regeringe
fchijnt aarig,ekleaU na ebben, om dat
ra de verbanninge
van FI0MME HETTINC A , Clic:a-nail van roc:relent ;eel ge,,,./Ort.iCil
is .J.
TE
, Rift. yam 't i reri;o7-Iti, der Edelen,
II. D. bl. 267. aant. (*).
BOTNIA (JULIUS VAN), uit boverflaande geflagt gepro.
ten, was een aanzienlijt( voorflander van vriiheid e,) gods.
ri
t
welken
hoofde hij hoogst geruemd worth door
GELLIUS SNEcAI;us, met deze woos den te v:nden in F
NobiL.s. Rag. 22, alwaar zijne zoons DOMIINIICUS Doco en Jo1.00US, ook zeer worden gepiezen.

yal!us excellent
nguine nava equqfiri
Botn'a p ..o
flignzata aperta
Pare flag vans, re:
timens , in utrumque paratus,
Laeta cal est grcvitas, niafcnla cuique fides.
privat;,s cbarus amicis
Ordinibus Patriae
Ut bibe;tatis , fie, piPtatis mans. Rel.
Onze BOTNIA hole FiadZeker voor (len Prins VAN ORANTit
verzekeren , en on tang zig niet, in den rpenden winter,
2,C11 gezantIchap aan dien Vorst, die te Raar;ein was, te bekieden , ter verkrijginge van nodigen bijitand, waar door ge1eel Friesland aan 's Prinien zide gebragt zou kunnen worden.
i)och, toen de Spc7 ; -tadeJ, ecrlang , in dat gewest meer N'oet
km

4. 80TNIA. (3IDS vA",
k;eg.,r.en,
EcT.N.1 zijn huis te Fian-ker
, en c7c,
neir; zie j. C.AROLUS , ae rebus Ca p. a .R.o:-1. Lb. II.
p. 97, 9S 136. Lib. III. p. 163.; zijnde bet Baia-bLic te
Log in wezen ; het is in een zeer ouden
gel-iou-,vd, en met een toren voorzien, 't W1 thaus
tc.t. CC ia 1:o1Tijhuis velfcrekt.
Het oriaangenaarn lot van BOI'NIA ziTher orrizwervinge bufva,-leiland,'dvurde tot din id , wann::eide viipeict
te-i
't.
c i 0P1cak Toen leende hij op nieuw de hand aan Neer'.
her' . Het bevorderen der Utrechtfe
, en het beLeugclen der verraderlijhe handciingen van 111:1\TNENBERG, waren
her 1,cvdizen van. De Aart.sher:cg MATETAs, La ,
.-dvcogd der
gebruikTe hem, :le\ ens drie
't
.t 578, tot het: lig.ten van penningen,
ein‘_le Friesiaud
aanflag ter GenciallEeft, zoa kunnen opbrengen.
kwam veer tot de be du.-ingr.: va.1 zlja gci-nelde ha's, en
kree,g, weger.s Fnn r
in de Staten van Fie, land,
onder we ken hij gevonden woidt in hot jaar 158 2
. . 1113 was
do zcon van FREDERIK en MAX:L::LLINA A 3SA LON'S , adelijke
,, ;c.r nit BruDr1.1,; hadt eon' breeder ADOLF , getiouwd met
LIF,C;:20TA SC \\T ELLIN. GEN wier caige Z0011 zig m,-.:t de WOO/1
naar Ei ali,27211 begaf JULIUS coif den 28 apil 1614. Zijn
k l,Crizoon Dom p;itcus JusTus, Grietnian van .1-,L i(iTc?eracieel , overlec i,en in Tiaar i66o, hadt in egt GEF_PAP,CID 1- ..VIECKATVIA , en
b3 dzcee ene dcyc;te....r,, met we:ke do geflag'.naam van BOTNIA
f, ,z27e ?,-cr

ciede n2m.
WrssEmn:F, Chron:jk, XVII. Bock,
62c. 67,2. 652. XVIII fool;,
coo. 71r. J. W. TR WA,.
TEL, kL!!).

der Edelen, IL 1). hi. 267. 270.

li r)TNIA (SIMS VAN) , noon van SYDs of SIXTUS , GrietTL In van Winiblitzciarieel, was ,.,-.),etrouNc.rd met TET DO-15MA , of
1.0 AI:4A VAN DENEMA , of met BAUK ITERINGA wethiwe
Tjt‘..tiE MARTEIrA; waar tiii ene dogtGr JEL, geiluv,rd
TOR VAN GOSLINGA.

Zijn afLeer van de Spaanfe regeerwijzo

bevoog hem, niet alleen deei te nemen in het Bontgenootfchap, maar eck b. de aanfiaLen der Geuzen in 1$ 72, oin
Lace.

64 BOTRINTO, (NIKLAAS) ,s13:r iTnerR
(LE VINU S ..,
:T
Leeuw2rden en gehee1 Friesland aan
zi]de
de te doen over
fiaan. Zijne pogingen om de Utrechtle;
The t e helpen doorzetten, toonden genocg, dat hij in vrijheidsliefcle
T2 WATER Verbond der Ed. II. D. bl. 27o, 27/.
J.
BOTRINTO (NIKLAAS) , is zeer waarichijnlijk omtrent
't jaar 1270 te Luxemburg geboren, in welke ftad hij zig ook
in de klooster-orden der Dominikanen heeft begeven. Zig in
de gunst van HENDRIK VAN LUXEMBURG R.00111Sk011ing, hebbende weten te dringe,), wield hij door dien Vorst tot verfc.heidene on:erhandelingen gehi tikt, ook volgde hij hem in Italic.
Zijn tocnaam BOTRINTO is ontleeild van de ilacl in Eii.fren
welke dicn riaam vceri , en waar van 1ii Bisichop was, zeer
waarfchijnlijk zonder 'er zijn verb l ijf te Daar is van
hem gedrukt : NICOI AI , Episcopi Bot,-i irnen.fis Relat!o de lane.
re Italic o Heurici VII. rmperatoris , ad C 711,'7Z -C111, V, Foam. In
de Vit(,e Paparum Amionenjium van STEP AN. BALuzius, Torn.
rr. col. 1146-1230. Dit verhaal bevat ec ti3iivak van 1313
tot 1313.
PAQUOT, Mon. litter. Tarn.
p. '234.
DOTTER (HENDRIK), teAmersfoort geboren , heeft geleert
in 't laatst der XVI en begin der XVII:ie Eerst III
geweestLVartz van den Aal tsbisfch_p en fl-a&‘ Doctor te reulrn
vervolgens heeft hij die zekTle bedieni,Ig bit denHertog van
Guli z,! en Kleef waargenomen , en nog later toen hij Hoogleraar
te 11131`P`Ilrg was , van den Landgraav van HeYen. Ten Iaatnen het hooffe leven moede, verkoos hij ambteloos zijn overige
dagen te flijten, kwarn in zijn vaderflad te rug, alwaar hij
ook gefforven en beg-raven is. 1113 heeft geichreven De Ex-

purgatione Empyenzatis
olirervat. Medicarzan ,

dewelke bij GR,Econti HoRsnr,
te Ulm gedr , skt is in 't jaar 1621.

DOTTER (LEVINUS), mede te Amer.,:riort geboren, hecfc
eerst als Advokaat gepraktifeert, en naderhaud het ruime tiA4
yak van 33 jaren zijne vadetrtad als Secretaris ten dienfle geChan ; vervolgens is hij geweest ordinaris Revifeur des Hof,
van Utrecht. Hij flierf den 5 meart /612., en is in de St.

B OUBEREEL,

.3.1OltiNTELYS)

yens-kerk begraven, zijnde het volgende grafichrift op den
ft= die hem bedekt , gebeiteld :
Occubat hoc tumulo B OTTRD.T corpus
Orbe tzar; virrt nonzine me7;te p0:0.
Ter de;z:',s trinLque annfs cion laude fenatuni
Confiiiis patriae darn juvat Imre pater.
Summa hunt cau.srarufn Ce11101013 Curie
Afirece tilulo qui here clams erat.
C18111 his ter deaos & fix tranfegerat
lieu ! Subito , flendus civibus, interiit.
y, Homo , buila levis , i pulvis erige cr"
ingeniuni ,
I:lemmata , Op,?Spe
x Spinis
In zeker handrchrifc van GYSBERT LAP VAN WAvrRET/,
worth LEVINUS DOTTER, befchreven als cen zcer goeJ3:.-lartig,
kundig en cieugdzaam man, die behalven in andeie weteafehappen inzonderheid in de regten bLlitengemeen ervaren
was. Order anderen , zegt hij van hem: „ is Secretaris
„ van :fine geboortellad geweest, en is ongetrouwd en
hij altoos gelecfd bait, geftorven, in het sate
„ 1 H k,
jaar
ouderdoms."
bat hij ook ene gemeenzame ver4
„
kering met ve!e geleerde manner heat onderhouden, blijkt
In:. het getuigenis, dat VAN HEUSSEN in de Batavia Sacra van
THEOD. VERHOEVEN , 2n Ren113 A71101fOr.
geeft.
tiarurn Scrigores, cure ANT. MATTHJEI, pag. 55. CAS'''. BUR..
rajea. crud. pag. 3 2 , 33.
ANNI
BOLTBEREEL (KORNELIS), begaf zig in 1697 in do
Monni,:61den der Predikheren; na zijne ftudien in de godgelcerdhcid voleindigd to hebben, wierdt hij naar Ker'eicar in
't heitog,loin van Gelder gezonden, om 'er die wetenfthap
to lerarea, en 'er teffens de bediening van den biegiftoel Uzi
nit to cefFenen. FRANcois

LODEwYK DE SANGLTES, A , BiSCC11011

van Ruzirmonde , hem den

20

augustus 1727 voorgeileid be!).

Mende, om de Bulle Umiigenitus Itan to nemen, weigerde
IV. D z

toucictiogT. (111-0

Ira DER)

rOderi i dio Prefaat hem hi zijne bedieningew
opf‘chorttc‘i Den 9 februarij van het volgende jaar, reisde hij
Reiland, en den in augustus 1728 wierdt hij aarigefieldt
t:cf, Pa:tcor van de veornaamile kerk te Potterdain, in welker
dig hij in 1738 nog leefde. Pater BOUDEREEL heeft in
viitgegoven: I.
11-tri§tefificii raber/ 1.13ccitcalic jct
ifctf5i.:CtiP iotr 13e,-.11 chinbeten/ oftc1I4tregcingen baitaiffe
boo!fijet vfjectz friar in be Itertle Dian be
4,12:11am:sefien /
iicii ifoOliscle;en, Itirqben: Carficn nit be Pt?. IN:Lberen en
tetfidijiie. g5-0jben; / flcef!cfb op tia-,:len Cu aw,-.1uGaztaL
I 744 . in IV 7.)tiCn in 1 flint'. 2, 'Oen ItriflteI.Aen
5:.e/ ofte, 1.1.‘„fiecyjn2cn tian affe be ,kr`pilSteren en;. SI!. V ;E:',ciett
itt 12nr:1 - P. SWEERYir Chronicon Oratorii. p. 164 , 165.
TOM. V. p. 289, 29a.
4 ,58; 235. P.AQUOT; Mow.
nUCKI-IORST

(F-Loma 1.7 A:: DER) y ZOOT1 van ADRTAAN

en ENGEL UYTTENENC: , beide uit oude
edelijke familien gerproten, wierdt te Leyden of misfchien to
kjinegen geboren in het jaar 1537. Na vooraf goede groncien
tan Iitteratuur gelegd te hebben, gaf hij zig aan de beoeffefling der regtsgeleerdheid over , waar in hij in 1562 aan
hot Hogeichool to Poitiers nog fludeercle, enigen tijd daar na
fOi hij zig op de geneeskundc too; doch eindelijk bepaalde hij
tig tot do galgeleerdheid, en begaf zig in het gcnootichap
dor Iefaiten. 4ie Opperfien maaktcn zes jaren =an ge
tifuil, van hem, om de rieetorica en cit griekle taal te leraren;
tolia -tiolgens wierdt hem de zorg aanbevolen, om do zedekundige, godgcleerdhcid of do gewetensgevallen te verkiaion, Ouk
L'icAdt bij zig gedurende verfcheidene jaren bezig, om in ver.
fteden, zo in 't viaams, als frans en latijns te piedt.
Jo de laatstgenoemde taal deed hij het te Leuven , char
ook enigon tijd do broederichap der H. Maagd beftierdes
dat do geleerde fr,Tus lairsius niinmer in gebreke
ozn zijne fermoenen te /1010114 rater BoucKuoRsT I'Va5
60k nce, ,Ytor van 't koliegie in die,' zelvie find, en hij flierf 'er
41
.1157-04 in d en oududom van 72 jaren. flU hadt
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BOUCHOU?. (JAKOf) BOUCHY.
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zig am het genootfchap verbonden, door de plegtige
zing der vier beloften. Voor dat hij tot de gefulten °verging,
hecFt h'ij het volgende digtfluk. in 't richt gegeven ('ibis Pictrtvire Tumulus ;
eksdem reflitutio, vaults airpola allegosiis ,
hifioriam
ici i:efice peifepatur , Carmii2e Elegiac.
fic vt tota7n
FLORENTIUM
BOUCTIORSTIUM
, oviomagum yCtum. Picit(;-7
tay. 562 . 4t0. ------- VAL. ANDR. Bib!. Belga p. 217. DREUX,
DU RAnTER Pill. Poitou , Torn. II. p. 232. PAQUCT , Mem.
1:t',-2r. Torn. V. p. 210-212. GOUTTIOEVEN Kronijk, b1. 154,
155. S. V. LEEUIVEN, Batavia illuflr. bl. 38I-883.
BOUCHOUT (JAKOB) , is geboren te Brugge, omtrene

't jaar 1620, en hij -wiercit Monnik in het klooster der Prc,
dikhelen, alwaar hij den. 28 ciecernber 1638, zijne plegtige
gelort. en dcedt. Hij was Opperbeflierder der broederichappen
van den Rofenkrans , en ter zelver tijd in 1669 Prior van dat
huffs ; ook wierdt horn de zorg opgedragen , °in de geestelijke
StlEieS van de derde orden in die flad, te beilieren. Pater
BOUCHOUT ft:e:cf den 5 decenthcr 1676, na door den dark te
hcbben genicen genla.akt: Z7,1-:,1,11citinian Zide/ ivacx
Iii mm ;ckicti fyii5ame cencti;mibbelen oatitIjmnt/ am ;Ecri bocq
fonbcn te ticluaren. 6:45'tine 16&. ). 1664 en 1670. 161/10.. 2.
Lux SS. Rofarii in oinnes totius anal Dominicas , ac procipua Regina SS. Roltrii festa, Brugis 1667. 4to. 3. Lux SS. Rofarii,proponens varia in pits prcpagat ;o7zem, ac pluribus conceptibus
variis Authribus defianptis ornata; ad rncrjorein Dei gloriam, 72ee
non in gratiam Concionatorum , quorum coinvnodo adjunEtus est facilis
Index. Itein Traatuir us de 4rchicoVraternitate SS. Nomith Der.
LOVan. 1659. in 4to. 4. C t piC c1hcn tier bebote Dogtah
te olill'alt-J0,1-1/ op iticifi cm tui# ;j in War flaat
WIniatiiit mean/ 11,-1.102Pat. Z3tigc 1669. in 121110.
DE JONGTIF. , Belgi:Nn Donduic. 183. PAQUOT, Afem. litter.
Tan. VI. p. 206 , 207.

BOUCHY (FILIP), geboortig van C.7:irre,c, ee-n kieine ftatt
in Hen A,.goulvcn, kwain in 1574 ter wereld, p a zijne letteroeffeningen voleindigd
henen be6af hij zig tot den kerkE2
tiler/1st ,

r

s§

10162.

aAi& a')

dichsf,, en tvierdi tbt Priester geordont.- Maar' tie fafig
ging fiii in 't genootfchap de4 jefuiten. Gedurende tied
is hij Opperbeflierder van bet koliegie der eerfte- begir
ge-weest Ook beftierde hij 'er ene- der broeder
Aiiapp611 Van do Maagd,, en hij . flielf in die zelvde Dad,
tletti 9 fcbruarij 1657, oud.82 jaien. Men heeft van hem in
Les itirnees *de' Partldnophile
ort .Reconfort dos:
.'!lies devotes a la' Sainte Plage. Liege.- i63-6. imo. 2. Le,
...;eco;7joit des Ames ciefolees
forme de conferences ott
ge. 167: 12100. 3. Le Confeil d'Eflat oz direrliotz
kn.?' eonnoitre lefiat, dans leqztel Dieu veut fauver oiacun. lb:1637,
12.7n6; 4: Tralte de' ia' Charite aternelle. Liege". 163g.
5, ill Ark de bien, tnOutir. lb. 1639. 16mo. 6. Mt1 fideie fusqu'
!iin'ti cf€ la maniere de dispoffer le malade a hien inourit. Ib.1639*,
ibne edert veffebeide malen herdrokt. I. Diva Tungrenfis
lE7i,;43eigica fiVe Imaginis ejus Tungros litinnonix udra" per'
lingeldi deportatio &c. Leodit /60. I61716. 8. Diva &nice Hann.
Belgiece five Mii-aculorum elb ed patratotufn Floritegiurn. Led,
Irss.
PAgtiOT y MOM litter. TOM. XIII. pag'4
372,
BOUCQ (JAKOB tE), g• aboi.en te Valenetennes ; is geivedd

Velitiaard Schilder, die zig egter nog veel beroemder heeft
gdiridakt, dbor zijnd grOtd bedrevenheid in het yak der OeflAgt-,iegistettj van koningen; voriten n aanzienlijke fan-finch: Om
dEze bekwaamheid Ainietdt hij j tinder het tegeringsbefilet
ijah iCeier KAREL DEN V3 tot Ihraut vaii de Ordeti des Gilded
Vit5s veikoten. Hij itierf te Valeneienties ih eh ligt be.
raiI iii de L. Prouiven-kerk j thet dit opfchrift 'bp de hark dig
hni bedei:t i gebeiteldi
jAtonijs L Bout, imitator
Egriegius-,
Jtht
itiarmbit
fith gelid'O4
Otvidtt M Maio flokenie dieque fecund&
64b1i
3
ituJe ftá Wieteisa
FiETh

getetirtthisten , tot 8±

0. 1ti CC/224;T.

Vd-'erni . den van 11,1 Guicien Vile c tetrekkelijk, gefell.:43,-,z1,:•ve'ice, in handarift in de Koninglijlie,Bc,ekerij,te ;;171Sfil
4vaald Ive.rden; doch,door den ‘noodlottigen 'bran& welke Leo.
groot geC.e&te van bet -Vorftelijk Hof aldaar, ifl a731 vernip-1.(F. ForREN6,
d , door de viAminen is verteer4.
503.
Xeig. pag.
EOUCQ .(PIETER geboren ‘ te „Valenciennes, .ult het
tzeivde edel gellagt als de- bovenflaande , is geweest ,4icentiaat
In de regten, en zeer ,bedreven in de f?,'enealogi,e-lcuricle,
rde la Tefig
'beeft in druk ty',.tgegeven:
,Sebourg , jadis poLreelie par les Cowes k .11:ianeres0 e
(avec ,tes Genealogies des tilluflres Families de IFittlietn &
J. F. Forr gxs, ,BibL Beig. p.
Brux. 1645. in 4t0.
BOUCQ (SYMON LE), zoon van den beroemden SchiiCet
JAKOB is geboren te 'Valenciennes, den 15 junij 159z. In

lie jeugdige jaren oeffende hij zig in de letterkuncie te
,werpen., en was eel-) Contuberfiaal van FRANC. -SwEl,f1
,,-1-11j , hereft uitgegeven : Epitorafn rerun; Valenc6nelyqz1;
3. ,
;T. 619. 8vo. Item cuin auFluario. Inf. 16,88. 4t5.
p.
Belg.
„FOPPENS
BOUCQUET (JOHANNES), gtboren te -Der _in Tr4,i:1,,
'begaf zig te Antwerpen° in de orden der Pretlikheren,
het cinde van de XVIde cenw. 'Zijne itudien
bende, wierdt tij tot Meester in de godgeleerdlieid c
,derd, vervolgens met verfcheidene Ier1eiike waardig7:c2c1
,fllerf den ii julij 164o. sTioucQuET
-bekleed
gegeven R. P. F. JOANN'S NIDER, OrdiniS Pnetilcatorz,:m
'EL edits, in Lccx
1017, de ,Refornzatiove
P. F. .117;7,C,Fi
.ilccedit,
BoucQuEllurtx.
P. F. JOAN.
JUSTINIAN' ANTISTIX, -Valentin! ,

,7771q1(,,g!

Pi,fpwatio. 4gtvc IX
CatliArince ,$enenfis
F.
F. SWEERTII Atlb, „Bag. p. 3s,p.
DoithZ. p2 p,)
5-8. 'DE JOVGI-IE,,
13tib10 .130g,
IL p.
'Script. ,Ordo Prce,40
n I LL JR, 3)9-33 I

..234R4

7*

BOUDAAN. (GtALTIIERUS)

LOUDAAN (GUALTHERUS), uit een aanzieni:jk ge:Tagt
pfprot.en, is geboren te , in jaar 1637. Thi
was de zoon van PIETER BOUDAAN Kieslieer der genoenicic
ilad, en Bewindhebbcr der geoaroicerde Oostindife Konzpa:,-17ie
aldaar, en van KATRINA FOURMENOIS. Bij Zig van der jeugd
aan erie neigig gevoeiende orn Predikant te ween , gat- 14
* zig ten enenmale aan de ftudie over, en beceirende‘ vocra:
de godgeleerdheid met zulk een liver, dat hij eerlarg er.c
plaats onder de voornaamile Godge1eerden van ziinen
verwierf. In /662 wierdt 111 tot Predikant te St. Laurens cp
bet eiland Walcheren varkoren , in 1657 naar Ve;.e, en in angustus 1670 naar Amlieldam beroepen, alwaar N den 14 fbruarij 1684 overleed, tot grote droefheid van zijn huisgezin
en gemeente, van wie hij tederlijk bemincl wierdt, zo oin
zijn vriendelijken omgang, voorbeeldigen wandel, diepe geleerdheid , als uitmuntende preiikgaven. Zijn dood Is door cit".
Digters van dien tijd, met welverdienden lof bezongen , heh.
bende onder anderen de beroemde KATRINA LESCAILLE , CCU
lijk- en grafdigt op hem gemaakt, waar van 't hot dus
zien hem naa met ichreijende oogen
En blijven in zijn cleugd en licht,
In zijn geleerdheid opgetoogen ,
Die elk noel naa zijn fterven fticht,
En van de dood kon zegepraalen.
Hij leeft hier eeuwig in zijn werk.
Men laat' dan op zijn grafzark maalen:
Het wonder van onze Eeuw,, en Kerk.,
BOUDAAN dat licht met zoo reel gaaven,
Leit bier en in elks hart begraaven.
Deze treffelijke Godg,eleerde is gehuwd geweest aan MARIA
wie hij agt of negen kinderen heefc verwekt;
Vida* van de oudfte zoon PETRUS BOUDAAN , in 1666 te St. Laurens , zijn vaders eerie ftandplaats, is geboren ; doze tot de
fludien opgelei:1, is opvolgelijk zeer gelield Predikant gc:Avcest
tirt)eciz en ..elmfieldxn, zijnde don
COYMANS, bij

ilC4IDART. (541<.10}.3)
slej .7733, te Vtrecht wezende, fthielijk ovelle43eme
tweema:en getrouwd geweest.; z5jn eerrie , vroaw wa$
2METIJ ,DE RUTTER , en de t-WCed,e MARGRIET VAN PER B.ELfr.;
'oft welk iLatfle huwelijk zijn voortgekomen, JA,N
3..,;apitein ter zee en GUALTLIZRuz PETRus fl J 7A,1 ,VQ1 ekt
eerftema.al Burgemeester te 4i;:j1J1cia7ii, hebbend =,vervo4
nog elfmalen die waardigheid bekleed:, hij , overleedt _den:3
nuarij 1781 in het 77fte jaar Wines ouderdoms. Ben jong;„-u
200r, van GUALTHERUS, AnTHASAR genaamd, di te Mied44ip
burg aan bet huis , van zijn grootvades PIETER : is ,t3PborOn4
in die Rad als Predikant . ftaande, in den oudemiora Yaia Jia
51 jaren, OP den 7 februarij 1729 is overlecln, is zetro.aw,4
geweest aan HERMINA , CECILIA 13usenuoTs ) ij wie
noon beeft verwekt, • GUALTHERUS JAN genaamd,
3ter.rt
Onze BOUDAAN he.efc in draft.uitgegw,Tc.----n.:
ailin 'Oa diac Zatucn.
Wadt!y:i.!:y / en
,t
7zith
4t0. 2 1)ti5t twui. 4f,e,
tfi:;44:
Dic it:a„
licuthenal -ban bcrg iiaat ctGiNimiX.--..-14
-014c Vaniviiythatic. ?Inifk .T.684. i;n10.
P. DE LA RUE ,,, Gelett.
J,7--Ro.
1.79.
411. 631, 632,
BOUDART (JAKOB),, -wierdt in T622 te Bin:13 in
De lage klasam doofiopen
in de wijsbegeerte en go(tel=rdbeicL cxj;:Leuven
zig
te
bij
theisde veivolgens den geestelijken ftaat, onderwees
,,enige jai en de godgeleerdheid, aan de lonvie Monnikkcn
::het klooster 177i&rbeek bij Leuven, --wierdt vervelgons Eanutnil
van St. Pieter te Rzisfel, n ftierf in die ,f:ad den 4 no\imi.:gr
:x702, in , den ouderdom van $0 Jaren. Hij -heeft ,uitgegver.-{
Pats-,E's
;2[. lifanualeTheologiewn , in gzw ex Sacris Litteris
„troduiztt,F,,
AUGUSTIN°
&
THOMA
Werker & „AU&
pr(efertim SS.
,04
lliepriara,
,quce rieplobrica fuw, confiderationis five ad
salem partineant. JizIiths 68L . Va. I ,Z7nr. -Vgryollens
ch chime maten kook met .yermeerderInAcia te,-3°&?;141;,.
kfr,
five

10/.0ven geboren.

ELYUDEWYNS. (MICE-EEL) (NIKLAAS)
LOV. 1700. 2. Va. 12m o . Dit ook meermalen herdrukt, is
een uittrekzel van 't eerstgenoemde werk, en bij vragen en
aritwoorden PAQUOT Men. litter. Tom. IV.

pag. 133.
BOUDEWYNS (MICHIEL), geboren te Atw,'rpen, frn.
deerde in de wijsbegeerte, en vervolgens in de theologie te
Leuven , teffens ook lesfen nemende van EllYCIUS PUTEANUS
over de latijnie welfprekendhe id ; vervolgens begaf iftj zig tot
de beoeffening der mediciinen, en wierdt Doktor in die we
tenfchap, zonder egter aan de godgeleerdheid vaarwel te zeggen. rfaar A;;twerpen te rug gekeerd, wierdt hij aldaar flads
Doktor, als mode van St. Elizrthets gasthuis. Ook wierdt hem
door de Regcring do waardigheid van Hoozieraar in de ont.
lead- en heelkunde verleend. Ififtierf aan eon beroerte, deu
29 oetober 1681, en is in de keik van St. 214ichiel begraven,
in het graf van LUKAS HELVTKX, grootvader van zijne huis.
vrotiw. Ilij heeft door den druk gemeen gemaakt : 1. °ratio
de S. Luca Evangelista & Medico. Antv. 4to. 2. Pharmacia
4ntverpierifis'Cale720-Chymica &c. 166o. 4to. De voorre.
den van BOUDEWYNS aan 't hoofd van dit bock geplaatst, is,
seer g&ecrd, en befchrift de Gefchiedenis en het. nut van de
apotheekkundc. 3. Ventilabrzon Medico Theologicwn quo miner
cifits turn medicos, cum agros aliosque concernentes eve,ntilantur,
quod SS. PP. conformius, icholaflicis probabillus , et in confcien.
p
tZO tutius est , fecernztur. Antv. 1666. 4to. - J. F. Fo.,
/ENS Belg. pag. 890. PAQUOT, Hifi. litter. Tom. I.

pag. 30--32.
BOUDEWYNS (NIKLAAS), geboren in de vorigeoeetrw
to Brusfrl , is eon vermaard Landfchapfchilder geweest, die
vele 'demo aardige flukjes heeft gefchilderd, dewelke met
graagte gewild werden bij de konstlievenden. Ook oeffende
hij een zuiver, delikaat 'en vrolijk penfeel ; zijn bomen zijn
uitmuntend getekend, do voorgronden vermaaklijk, de verfchicteh dun , en de luchten flodderlijk behandelt. Hij moot
oR.ltiom 't jaar 17:0, in ecn hogen oudeidom in zijn
Chia

OUDINS. (JOHANNES) (LEVINUS)
Siad geflorven zijn.
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J. C. WEYER.7vIAN, Leven der &hi&

tiers, EL a hi. 341--345.
BOUDINS (JOHANNES), van Veurne in Flaand2ren gem
boortig, is geweest Voorzitter in den Raad van zijn gchocrte,
flad. Hij was een geleerd man , en heeCt geichreven : annne::tarium de JEsu CHRISTI , in terra Terfaitis vita, rermnque gefiaran gloria. Item, Compendium de rebus exterius ad vitarn Christi
- J.
pertinentibus. Antverp. apud PLANTINUM. 1591.
fOPPENS Bibl. Beig. p. 588.
BOUDINS (LEVINUS) , gebcren te Gent, omtrent 't ja4r
1445, toog in die' clad Let Predikheren rflunnikkeoileed,aan,
nog maar cen jongeling van 16 jaren OLId zijnde. Man ontmoet hem in 1484 tc Brugge. Na enigen lesion in .do
godgeleerdheid gegeven, en zig door ziji_e pred i katien Uercemd
gemaakt te hebben, verkreeg hij in zijn klocstel den rang van
Prior en Prediker Generaal. Op het g-ehou(i cm Kapttiel te
Zwol in Overzysfel, ten fare Y 493 , wierdt hij tot Generaal van de hervormde Congregatie in Holland bunocini. Deze
bediening gedurende dri p jaren hebbende waargcnomen, wierd
hi.] op nieow Prior van het Dominikaner klooster to Gent, in
welken dienst hij tien jaren agtereen volhardde. Vervoigen;
Jeefde hij nog den andere jaren, zonder enige anciere bezig.
held, dan de uitoefFening der pligten aan zijne orden verknogt ,
en hij flied in die gad den Ir julij r6 , in den ouderdom
van bijna 7o jaren, ingevolge het doodboek van zijn klooster,
waar in van hem getuigd wordt: Fervidus religionis arnator,, bonos in regulari vitd fern
fovit ac confervavit : tandem post tnulta
uric ab eo gloriofe fiesta, post innumeros frut(lus exelie,ltisfma
dicatione fun hie & ubique laboriofisfirnd atque 1,;berriviê fuperincratos , ire feneeiute bond , in ,requie opulenta , E in opinione fanac
, davotisfinif /nip avit ad CHRIS,.
lauclabilia pit fe relinquens
, cetatis fuce LXXI. circiter.
TUM amo M.D.X17J. die xi.
LEV. BOUDINS, heeft
,voigende werken nagelaten-:
Cateclrismus jidei _Catholicce. 2. Annotatioies in Euangelia QiadraL.c.
P.finz. 3. AntTpuin dierwn &
Dc je:_\",:=IfE,, Bel.
r
E5

gityp

13 :, L,71tSE1*-;. (ITERNIJARD) ROUILLE. CPJ

airdnican.
195,

70 ,

196.

71.

P.AC).-UOT,/,

11

Man, litter, Tm
o"

BOUFIUSEN (BERNFIARD), te Zutplzfn gebore„fch.VinT
rook in die flad Hoogleraar in de fraje letteren te zijn ge -wcQst;
1113 was bijzonder ervaren in de ial,:j77ffe, g:iekfe enLei)reezovji
talen. Van zijne boeken welke in de ftads Bibliotheck te
Zutphen voorhanden zijn, zie men L OIVIEIErUS, de Biblialiecis,
dit getuigenis van hem geeft:
alwaar deze Cap. X.pag.
pa.
ea multi libri funt ex Kblloti:cca
TIzRiNuARDI Bous
nusil. Bacealaurei furls , Lx2arwil l!ttcrat urn PrGfesjo;is ,
zt apperct diligentisfinzi,
, Creels,
lizreris
Nullus e7-,1:n est , ad qup;:. no'n, 7;71dt-a notaverit. TF1Eo.
& DEmosTEENT.; Cc PA,ECC' IINTS 71012717111a elegant..
Clino cf.T,,raScre Groco , 6 eaf-r( - 2 7 1,1„c,:i 0 yithi raphion, avcripft
fit,ae ibi fervantur.
ITENR.
Tai,tima curante EIENR.
C,ANNEG.
38. & in Lid.
BOUILLE (PIETER), wierdt geboren te Dinant op de
Maas, in 1575. Waarichijnlijk volveerde hij den loop zijnu
jeugdigc:. letteroeireningen, in 11 4_1 kollegie van de jefuiten die"
fiad , en hij wierdt in 159.2 lid van bun Genootichap , 16 jarea
cud zi:i nde. Met veel luf haft hij ondorwijs in de fralje lette,
ion en grie,ye taal gegeven; vervolgens preekte bij met een
,,ong,emerlen tocloop door gants iVals-Flaanderen, en hij was
Rektor der kollcgicn van L uik. en Dinant. ,Zijn langfle yenIdijf is geweest to Valenciennes, bij flierf 'or den 22 december
1641, na me zee- veel gedLllt de bangffe folteringen van
fieenfmerte geleden te hebben. Wij hebben van hem :
Asovap4 '9Eo.Alpyixit; y

' .Aporio TErpxoplxv 144Tvz-dzigivce ,
Theologleam virtutian quadrigam edenti, Ode
Pindariea, 71intlaiS a(yerratis. Lovanii '605. 2. Hifloire tic la
descouverte merveilles de llialge de A Tostre Dame de Foy ,
trouvee en en ChCSne, pres dc la vile do Dina71.1620. 121/120.

LEONARDO LESSIO

Dit Boekje is ongeloofiijk veelmalen herdrukt. Nog twee wer,
ken van een gelijkfoortigen flempel, heeft BQUILLE in 't Edit
egeven.
j. F. FOPPENS ,
)3elg. p. 957. r..AQUOT,
AT/,),m. Jitter. Tom, VII. y.
it1,0

BOUILLIER. BOUILLON of BOYLE

75

BOUILLIER (DAVID RENAUD) , ebnrcn te ritiecit , in
tnaart 1699, wierdt ten fare 1734 ?an 1.0 7 2,i2n beleepCil tot
Predikant in de walfe gerneenle te
vienc.3
hij gedurende het tijdvak van Ts jaren met al l e gc'Lto7.,whoic!
en ijver bediend bebboncie, op nieuw to Londenwi',;rcit beoepen, daar hij in april 1749 naar toe tro'!-;-; en na enfge jarer.
aldaar verbleven te zijn, voor zijnen c:ienst bedanhte , naak
zijn vaderilad Utreciit te rug keerde, en ldaar aijne overigG,
dagen in rust fleet, welke op den 23 december 1759 door
den dood bepoald wierdcn, wanneer hij den ouderdom vau Co
jaren en 9 maanden hadt beleikt.
BOUILLIER was een kundig man , en heeft zig in de geleerde
wereld beroemd gemaakt, door ene verhandeling, Sur 1' 4;;
des BJtes, zijn Sermon fur le zële , en door twee ladjnie wer.
jes, onder den naam van BuLLERrus; zijnde Di;eitatiories
01Yervationes mifcella72ece iii ibruin YON.
LOCk2:,, 1731,
bl. 1os. 742. 1749. a. bl. 240. 1759. b. bi. 844.
BOUILLIER (JAQUES RENAUD), enigfte zoon van dell
bovenftaanden, is insgelijks geweest Predikant in de v.ralle ge.
meente te ,thnileldara ; een .geleerd, oirdeelkundig en welipreliend prediker; hij deedt zijne intree-leerrede te dimfie!d'a7.7.3.
den 3 oftober 1779; verzogt en verkreeg ontflag van zijnen
dienst, in april r5; vertrok naar Zwitzerland • van waar h14
in 1797 in zijn vaderland te rug keerde, en don 22 feptember 1798, in 's Gravenliage , ten huize van zijnen boezeinvriend den walfen Predikant DE LA SAUSSAYE, in den ouderdom van 61 jaren overleed. 'Er is van hem in druk, een
T.Yscours & Priere, pr012012th dons l'EglifeWallonne d'Arzitertlani_,
le I7 mars 1793, gedrukt te Lornden, in 1793. 8 vo.
Boekz., 1779. b. bl. 509. 1798. b. 'M. 372.
BOUILLON (GILLES DE) of BOYLEAU, lerdt in Let
begin van de XVIde ecuw, in het Luikfe ftadje van lien zelv.
den naain geboren. Zeer waarfchijnlijk, dat hij Keizer KAREL
DEN V, in deszelvs veldtogten in Duitsland verzelde ten
InfrIfte-P, is het zeker, dat hj n 4n jeugd .veel heft
cli

,4313LoNGNE. ( A DRIAAN v4
e°-1 zig daar loor -niet
heeft kundig- gonlaakt, in 'v r4
levende talen, man co-1: in het behandeien -van zaken, 't welk hem de bediening van Ko mmisfaris en Kont,
tolieor van iCamorik, bezorgcle. NiettegetAlaande arnlyt
lv,;:m. veal btnig l ieid verichafle, inzonderheid in een tijd, dat
.1.7iihil-le:/7d door de woedencie oorlogsplaog p.etei,,terel -wierde,
Ivist hij e-;ter nog fnipperuren teivinden, 0ll aan de oeTening
tiler f1udien toe to wijden. Hij leefde nog in 1555, en men
t-cct niet, tot wefk een tijdvak hij zijne ioopbaan heeft uitgeilr;;;R t . Men heeft van heron in druk : 1. Comme72taire de ia
d',//r ema ;gite
par i'Empereur CHARLES LE QUINT
c ardYies 1547 G- D
tr6diiit
it'Efpognal do Sieur DON Lows
D ' AVILA , a y.ix allnOtariOns ono des do, fervans
fl:12ple ilitelli,f2,efice de la (L7 Lci-/.? Guerre, & les fituations
etyinologics des Tien v CY vines y itleizionnëes. Paris 15 41 . 81,0.
:De aanmerkingen dieilo-LTILL(.)1,- r bij dit werk gevoegd'heefl,
geleerd, en verfchafEn nuttige ophelderingen , be f rehihpij
isijgstugt, .die loan .in zwang ging. 2. .4a Sp :rte -de,s
, cowp, fie en Fr(1124'0!:1 par Daniel, l'ajteur des ...4,;zadis;
cvec IL;2'2 EI . Stilaiaine, qua le Keine Autheur jraict fur ,lea foc es
et 91:ailq;:;.,.-: de ties JULLIlre eG Su,:'211 fine Prifice , DON PI14,11J)
Riy (1 ,Ang ir ct eue ,S) c. cifinux711, 3
, E? enrichy zle ,plufieuil
poetiques , par ,&c. AiLl'eYS. 1 555. 4).
Du vER,
pag. 103. 460. HURT, Orz:gine des Ro yn,rms „
DIER,
crlit. de 1 711. p. 1 75. 205 , 2Q6. P.1QUOT Alen lit4er. Toni.
pg. 13.7-113.
BOULONGNE (EDRIALA:1\T VAN), 'is geboren to Dolma
in 1593, hij begaf zig ()oder 'net Genootichap der gefilte in
V5L)9, flegts 18 jaren oud zi:t ntle ,beilierde laden ais
Rector het koilegie van Bethune in Artois, en fiierf te Door.,
riik den 10 oilober 1655, oud 67 jaar. Hij was Megtvader
van t3raav FILIa VAN MANSVELT, Generaal van tie Keizeriijke
krijgsbenden, aan Wien hij heeft . toegewijd-t: Epigvanzinaturn
Libri
Tornaci , '1642. 247110.
J. F. 'EOPPENS
fEekz. , pag.
-PAQUOT, Mein. liter. Tom. J.
31-8.
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:OtJRBON ( CHARLOTTE DE), enodCgCf VfM
Herto8a van Montrenfier , was de deal° geAnalln
WILLEm ;-)EN I, Prinie van Om?je en. Nasfrni, welke door
din Von. nog getrouwd vcierd bij 't ieven van zrine Lwcede
gcm.'4iin ANNA VAN SAXEN, van welk potig
:',0 al3 de
Rieder FloorT zig ten haien aanziene uitthakt, hd onl vols
cl3en2e rcAmon was gofcheiden. .Na doze egLE :heicrrg, 7ond
1;;; nog flaande de vredehandeling te Breda 'in
, zijren
vriend ST. ALDEGONDE naar het Hof vab den Ne,_!::von,t
ded Pal om Tact huwelijk tusfen hem en t bcwerken. Doze Princes tot het kloosterlcven ge!chikt zijnde,
was Abtdis van :7c:wire gcwoiden, doch in 't joar 1572., na'ar
1.):7!!tsia71(1 gewehen, .Llw-aar zij openiijke beli,dc i3 der 11c1
vonie lore, gedaan ba ,,It, en °nitre:it chic jai en bier veiblecio
T. ALDEGONDE in zijn aanzoelc. geflaagd 1.6ndc ,
Ihfar, over Embdea mot twee oorlogrchepon, herwnrcis.;
ianddc In den E1 . 1., a1aar zij ftatelijk door Ci011 Prins u21_
t47.'9.1ell en getiouwd weldt4
Di: htrwe'ijk, he zeer naar den ,,Vensch van C20A‘,:17, cr to
fr rlOC,gell van ' s lands welimmende Ingezetenen, kon
voigeri laster niot ontditiken, niet Zo zeor !not botrekkirg rot
den als we! ten aanzien van do Prinfl;s2e; oin rodeo, ,
dat zij in hare jeug,d den geestelijken ftaat omiacisci. 1nad f:. iJe
Spaa:LiRez-,inde.n onrzagen zig zclvs niet, cm d'it, hwdik vocr
*TIC

CHARLOTTE 013 COO bi'yzA van don
Op..ANJE fprce.,kt 'er this van in

overrpelig aft to krijten, en

Prid

nan to

bh 22, 73. ,, Dot 'or geweest zijn, die do
van ziri ne
lichLon wi!len
emn dat
„ voonlyft. 1 Lit: den gec(aelijkon float beg-oven hadt, maar
„do .1-1trtog van 111.ontpelifier,, Laar vader, die een goodverig
was, do zaak door de voornaarrifie Radon
„ hot Paileniont van Faris, en door enige
„ go1cedo Mannen bath laten overwegen, en dat bij dczel„ von veiftaan was: indien 'er al edge gelofce door zijne
gemalin gedaan was geweest, dezelve van iegtswege nietig
4) Gil

van geene waarde was, als gcfchied zijnde in hare kind.
3,

IS
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fe Saren." Zie hies hoe deze zaak zig hadt toegedrageri.
De mi:eder van ; CHARL OT TE was heimelijk den Hervormdett
godsdierst roc,:eriaan, en in denzelven hadt zij, van vroeg
af, buiten kenris vai den Hertog, hare dogter doen onderTvi:i zen. De va rier flak haar, om zijn huisgezin te ontlasten,
tegen den zin van de ITc...rtoginne, in cen, klooster; doch al.vorens zij het pestelijk gewaad aannam betuigde zij in te,
genwoordigieid van de Abtdisfe en enige,- Nonnen van het
klooster van :-7ort(.xre; dat zi; hare ge l ofte gedwongen deedt,
en alleen om hare" radar te gehoorzaT.e.i. Under die be,
tuiging het kieeci. aangedaan hebbende , werdt zij eerlang Abtdisle van gmarre, en leefde in dien ',hat bijna dertien jai en ;
na welhen tijd het Nonnen levea haar verdlietende, zij de.
veiliet, en zig naar het Liof van den Kew vorst van den
begaf, aiwaar zij wel ontvangen werdt, en openbaie be.
lijdenis van den Hervoranden godsdienst deedt. Haar wader hies
de mare van ontvangen hebbende , zondt den Prefident DU
THOU aan den Keurvorst, om zijne dogter te rug te doen e!sfclien. De Keurvoist beloofde haar aan den Boning van
Fran;rijk re zuilen zcncien, onder voorwaarde, dat men haar
ter zake van den godsdienst ongemoeid zou laten. Doch .de
Heart. was zulk een ijvcrig aanklever van het Rowqe geloof, dat hij hnar op die voorwaarde niet te rug begeerde;
plus bleef zij bij den Keurvoist , tot dat haar ,huwelijk met
den Prins vi ORANJE waar in de Hertog naderhand bewilligde , gefloten werdt. Ook verzoende de vadbr in het
jaar 158o volkomen met zijno dogter niet alleen, maar gaf
haar daarenboven ecu eerlijken bruidfchat. Doze vrouw, die
room heeft nageiaten, van uitmuntend fchoon en bevallig
geweest to zijn, en veriland bij deugd en andere beminnelijke
hoedanighedcl paarde, trof, onder alle de wederwaardigheden, die li.lheilevens Karen i;orflelijken gemaal decide, allergrievendst in het deerlijk ongeval, dat hem in 1532 to Antwerpen wedervoer, toen hem: de fchelmfe JAUREGUI zodanig met
een kogel trof, dat men gedurende enige dagen aan Prinfen
herftelling wanhoome zij bezweek bier onder , want door
fthrik
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iiik op fci p:ik gekrenkt, en door waken en dienen argemat
zThkie, wierl zij in ene- brandencie koorts geflort, cic halr
in wfthiige dagen, nament-iiik den 5 meij van 'dal, zelvLic
uit: de iiefile-arrnen van haren geinaal wegruhte, dr:c
na ct hij van zijre wonden herifeld zijnde, den
gaisclienst. hadt bijgewoond, oni het Opperwezen p1gg vooi:
zijoc bei-loadenis te dankc-73. Prins WILLEM been, acs kindereu
alle cic(;ters, 0.IS I. LOUISA jULIANA -.72,111-11,A
bij haar
2.
aan FlIEDERI::; DEN IV, Keurvorst van de , !
, die ten ipanne hceft gchadt , HENDRIKr'F', LA
LI
TOUR , lic-itog van
3. KATRINA BELGICA, getrou\vd
Giaav van 'lanai!. 4. CII.AR.
geweest met FLIP
1...OTTA BRABANT:NA , 010 gen-ia;in wierdt van CLAUDE, He l tog
ëo L 2-1-:1;:x1file en 7.7.70:7,x-s. 5. FLAINTiRiNA , die hoar
CFIART..C.,'TTA naar Ficikr/f ic vcrzclde, a l.daar den R001:1
icnst aannam, en AbtdIsre wierdt van St. COX; to
5. AME T TA , die ter 1.701.1W0 heoft geff,ekt aan
ITertog 1, an. .1.r.m.c,7;:7;, nit het This van Ts'..?-71)H,',2,,,,:T.
S'Ilt‘11 ,";
temp. Libr. LX. p. 72. Boa, Ne:!.
11'zlit. Buck, bl. 18. WAGEN., Vad 11611. VII. D. b!.

57 . 444.
BOURG (LOUIS FABRITIUS Do), KorstichiVor, req30..
teAn7ilviciain den 2 juiij 1693 , was de zoon van OCli hoop

Yen

111011 in manufo.anlen, wens geiiagt flit Frankriik her.17oprrtg
was. In 't eeist fchreef LOUTS enigen tijd bij zijnen va or op
'c komptoir , met cogrneik on) tot den handel te
kid. Intuslen halt hi] eon vurige drift yeor dc
der tekenkonst, d.e ac...Dgcvai:1,cit wierdt door hc:dat 1-dj in doze eniele wetcnichap genoot, eerst von

1'; DE

LAMESSE , en vervolgens van JAKOB VAN ITUV7.1.71.T.

in den 1),..:;1:-Ine enkel hit lieftebbeil)* was gcL,1-,icd,
.vcivo',ci- a 's mans voornaamf:e 1-cl4aanmiddel. Want
ha, d, ectst door het bekosncn van eon ambt op 1-1,--';t zai bob,
er, vervolgens van het Eustcrfchap der

Anifle,!ker',

meet. iCo

gen CO iiligende, nail 1113 diem viljtig in acht, cm zijn

gotmo . CLOVIS FABRITIUS
borene kori stdrift door oeffening voedzel to v erfchairen. OA:
rnaakte hij eerlang Dennis met den beroelnden Plaat ffir
ljde
BERNARD PICART, waar door bij het gebruik ve rkreeg van de
ftaije tekeningen van PER= , LE SUEUR en LE ihturv, en door
dit middel fmook bekwam in het veihevene der konst,
eer7.
Zang op;, liom tot deli rang van een bekwaam Higtorierchilder.
Inzonderheid, egter, ftrekte zig zijnc genegenheid nit, tot het,
wel tieffen van het naakte, en her aan moet rnen toefchrijyen , slat hij het t, keen van Ai r ademie-beelden, moor than 25'
jaren, met onafgoA ()ken lust en ijver beef/. aangehouden.
Vele zijner tekenim'en Zijn, door bekwame Piaatinijders, zo
in boellen, als a rr!zrzints, in 't licht gebragt. Ene zinneb2eldige vertoning van de zorge voor behoeftigen , kianken
en gebre;,kigen , hangende voor den ichoorileen in de Weeskamer, bij de Nieuwe-Li*, is door DU BOURG geCchildcrd. Dc
wapens der Kerkmeesteren van de Wester-kcr,:!, in een zi:jnebeeldig tafe,eel geichilderd. , hangende in het kon-ipt:Ar van
Kerkrneesteren, zijn insgeli:;ks de vitigt van zi:n penal D ergelijk een auk van hem bangt ook in het kerkmeester3 vertrek
van de ../zig-21-!'f:7*; hetzelve vertoond de waNns del }Corkmeesteien , gchegt aan ene bij wake het beeld dc'
Waarlieid ftaat, waar op de voornaa.mile derigden hec.
gevestigd houdcn; boven aan den zuil
mei , fie zinfie:Jeer...
den van 't Gebed en de Boctracirdigheid; een kindje , de !!,1111tot den Godsdienst afbeeldende, wijst mar een Mein
waar op de fchriftuurtexten, G2N, XXVIII. v./ 17. PSALM V.
17. en JEz. LVI.
If. 8. PRED. IV.
7. aangetekend
Hat Y, de Amilel en het wapen der ftad, tonen ce plaats
aan, daar de kerk geitfgt is. Under aan 't fink ziet men op
een fchildje, daze iegels van den geachten Digter LAURENS
BAKE , Deer van Wulverhorst , welder Kerkmeester dezer
kerke
Dc Godsvrugt plaatfle wel de Godsdienst in de Keiken,
Dog GOD die 'tgoeddoen mint, geen woorden zonder werken,
Bewoont nog bout nog fteen, maar een opregt gemoet,
Dat nedrig fme.7,kt, en hem met dank en lofzang groet.

Drt
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Dit fchone ichilderftuk vervaardig de hij in 1750. Doch het
voornaamfie zijner konstftukken, is het grout fchoorfteenfluk,
voor den ,kleinen of nooriiijken fchoorfteen van de kamer
van het Committa van juffitie, voor dezen de Schepens Kamer, op het fladshu is. Het verbeeld de Geregtiglieid, zittende
op enen zetel, verzcil van de frakkerheid en Standvastigheid ,
raadplegende met Wifsheid , Voorzttiri:licid en Godsyrup,-t doende Gerold en Bedrog wijken , en wordende gekloond door de
Gelvkzalighed. Dit fchildelij is overheeriijk gepenCeeld, en
behleed ene plaats in de reije der beste konstaukken, die het
fladshuis van AnVieldam verfieren. Du BouRG overleedi in zij.
ne gebooiteffact , den .16 feptember 1775, in den houg gevorderden ouderdom van 82 jaren , den roem na:atende, dat
zijnen deugdzamen wandel, iiefdadigheid en guile verkering
geen minder iof verdienden , ais de uitoeffening van zijne penfeelkonst, die zijne gedagtenis voor de iterffelijkheid zal be.
waren. WAGEN., BefeLrifv. , VII. St.
bl. 382. 451. 467, 463.
BOURGONDIEN (ANTHONY vAN), gebijnaamd de glade
Baster d , Graav van la Roche in Ardennes, Heer van Cre'vecoeur,,
van Vasji en van Beveren , wierdt geboren in 1420, en hadt
tot varier FILIPS, VAN BOURGONDIEN den goeden ; zijne moeder
was JOLA PRALLEA, dogter van den IIeer vaa L ifij. Hij wierdt
Ridder van het Gulden Plies in 1456, gelegitirneerd in 1485,
door Koning KAREL DEN VIII, die hen met de olden van St.
vereercie, en hij ftierf in 1504. In 1472 wierdt his ,
benevens ADOLF VAN R.AVESTEIN , brooder van JAN, Hertog
van Ki2ve , en GERRIT ENTZOON, Burgemeester to Enkiniizen ,
door zijnen natuurlijken broeder Hertog KAREL gebruikt; om
een veiregaand oproer telie,rikzee to uluiten, 't welk ontflaan
was, door 't invoeren van nieuwe belastingen, en met zulk
een onbefuisd geweld aan 't hollen was, dat JAN Sii1IONEZOON,
Priest..er, en MICHIEL VAN HEENVLIET Bailjuw van Zieriktee
en Schouwen, terwiji zij op 't fladshuis met de Wetho,Iderfchap,
over het hefFen der nieuwe excijnzen, in onderhandeling waIV. DLL L.

F

ren,

BOURGONDIEN. (ANTHONYAN)
menig te Poorteren, met knoffen, pie
ren
„
d
ere woeste
door
k en mesfen gewapend, ovelvallen, van 't leven beroofda

err doocf ter venfieren uit op ill aat gefineten werden. Awlfouven dezer hevigheid, deeit den gantten Raad zi&ereri
van v.:e:c; dit ging zo ver dat de Schout nine ioede, hat
teicerl ziner waardiglieid uit de hand fmefet, ook de Burgeesters de fieutcls der flad , voor de voeten der Poorteri
rederwierpen; alien badenze de vertoornde Genieente,
die hun eindelijk vergund werdt. De Poorters
JO E
k.Schoutsycede en de newels der flad opgenomen hebbande,
• terfiond bier na, een Schout naar hunnen zin van,
bevoIen den oudflen en bekwaamilen GildebP3ederen, de
regering der fiad; doch dit brak bun decilijk op; want de
Argezanten binnen gekomen zijnde, en dcor BORSSELE Beer
van Vere geholpen, deden terftond enige der hoofden vatten,
en onthalzen, waar door het oproer geftiid Onze
ANTIIONY verwekte believers vei fcheidene andere kinderen,
enen bastaard, ook AliTHo yv genaamd, Beer van la Chapelle,
dc bij KLARA ANDRIES , Vrouwe van Wacken tceide, AN.
'moor III, Hoer van Wacken, Middelbzirg , Vice-Admireai van
raliz[ieren, en Gouverneur van Zeeland, gernetneld op het eiland Walc!teten, in dienst van FILIPS DEN II, Koning van Spanf en. Deze I iet na bij ANNA DE LA MARCK-LUMEY , con 20011 ,
genaamd ANTI1ONY IV. fIeer van Wacken, Vice-Admiraal van
wc:ke hutvde met ANNA DE BONNIRES-SOUATRE , die
hem twaalf kinderen gaf, waar van een zoon EMANUEL geheten , de vader van den bier volgenden ANTHONY FRANS VAN
BOURGONDIEN was.
PAQUOT MEM, litter. Tom. IX.
Vad.
M.
IV. D. bl. 124, 125.
P ag a 1 4 . WAG.,
EOURGONDIEN (ANTHONY vAN), .gelproten nit bet
g anzienlijk gePagt der Graven van Wacken, Ic y am emtrent
't jaar 1594 te Brugge ter wereld. Na zin eeifie letteroeffetingen met lof volvoerd te hebben, begaf hij zig in het gerootfchap der jefuiten, dat hij egter weder verliet, zoncier
ogthans e verkering met hun af te Imeken. Hij nam de
be-
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beocffl:r.in4 der regtsgeleerd'leid ter hand, v; , :erdt Licentiaat
m die wete!]fchap, en worts Kanunnik uit den adelfiqrd
de hoofdkerk te Brugge. De Bisfchcp SF.RVAIS QUI.NCt;,EREN,
.giaaLce 'er hem den 16 april 1636 Aartsdiaken van. KAREL
VAN DE Boson, Doren van dat kapittel, tot het Bisdom van
die zelvdc clad benoemd z :. tjnde, vo!gde ANTHONY hem als De.
ken op, den 2/ junij 1651, en Nee; die waardigheid
den tot aan zijn dood, Welke voorviel don 29 meij 16s7, in
het 63ile jaar zijnes levens. Zijn lighaam rust in eon Eeriijke
marmeien tombs in hot boor van St. Donatus-here te Brugge,
met dit graffchrifi: Ut
patiar. Adtnodum Reverendus Dominus ANTONIUS a BURGUNDIA, Indus Ealefice Catliedralis Brugen.
fis Canonicus, Aciiidiaconus & Decanus , genere, doarinel, fcriptis,
virtutiLizts itheris , pies Inc poilulat fidelium preces, sit fi fcrtesic
furfragio, crelo cities potiatur.
expianthis adhuc patiatur,,
cetatis LXIII. Repiescat in paceObiit XXIX, Maii
Hij hceft door den druk gemeen gcmaakt: 1. Lima vitia
rernedia, emblematice exprefa. Ant. 1631. in I 61110 2. ikru,,,c1r.
Lapis Ly‘Eus, five vanitas per ver:tama falli acculata & com,2q4,..
Adv. 1639. ,4to. VAL. ANDR., Biel. Reg. p. 63. SANDERI, Flardr. illufir. ult. edit. Tom. IL p. 69-71. WALLII,
Paine.ita, I. Edit. pig. 353. PAQuor, Mesa. litter. Tom. I.
pag. 393 en 394.
BOURGONDIEN (ANTHONY FRANS VAN), met' 'van
den vorigen ANTHONY, wierdt geboren te Gag , den 2 augustis 1632. Ziin vaster EMANUEL VAN BOURGONDIEN, was
Eapitein van de ruiterij, en zijne moeder ANNA RODRIGUES
D ' EVORA. Zijne letteroeffeningen voleindigd hebbende, begaf
hij zig oplaad van zijnen 00M. ANTHONY, den 14 mei.) 1655,
onder het genootfchap der *If:Suiten, en verbond zig ten enerldlen aan die orden , door het doen der vier beloften.
gal enigen -tijd onderwijs in de godgeleerdheid te Lem en ,
ftierf to Cent, in zijn ,hifte jaar, den 14 april 1676. Men
hef.:1; van hem in druk: Praxis folida & per Ecclejlain cotnnnu
F 2

tclult5.0NVE'N. CLAVID.
•

-

VAN

pert= &c. 1Vfogunt. Z675. TIM
tiotittetia7
p. I 4-16.
rA Q uoy , ifferivo il:ter. Tom.

NYVRGONDIEN (DAVID VAN), natnurlijice zooti vat
Bou1Go:MIEN , Graav Va.n Holland enz., en end
suffer , gnaamd CoLETA CASTtLLA.NA, Of LA CI-TAIT
tAncir., gezeici DU BosQu1,, is de 1..Vile Bkiehop van. Utlecht
ha&
der
gc...4cesto,
vooriang toolog
RUFitYLF
VAN DiEviior.-r thOgt :omen te
wainef
firakt,, oifi ,
ovarajderi, beifi, die Coen Bisfehop van Ttrutian7?e ;'n _Artois
('tis , tot: TI;sit'hop van Utrec ht te doen veikreze-n, en hack zeivs
tot. bereiking bier van, al bij leven van RuhoLF, de fieminri der Kautniriikeii zotken re wirinen. Doch dit hadt dm
gcli(Vdil3ehte'n uitflag hict deij1 oil den
a.pril i4 ^ 5, door
weak
Iitt kapitter
Kanunniken beiEndt, door eno
thc'trcierfidid vari ithn'imen G 4rsr,BECHT VAN EREDERODE,
DointirotSt ST th Utrcick , tot Bisfchop velkoze'n v, rierdt. Girs.
bR:.:cif.i4 Van dezd vCrkicz!ng kennis gekregcn hebbende, nant
bdiddcielijk aan ilozen van dnn diepen zugt;
laf Da' lii operilijk toot verkozen BisCenoli 1eidt t'iftgeloe
tx.tii J. en rid de voOtregten der deestelijkheid, des Radds, en
ciei Gilder irüi Utrecht , plegtig bac zwoidn'te bebben, ham hij
intrek in 't Bisfchoppelijk paleis. Zedert bragt hij rommigt
bAl l ingcn, die onder zinen voorzaat de ifad hadden moetea
Wederom dam.' binneh en in del Raadi lie andere
ririM
Enigen begonden reeds 2ainenrottingeri
fe; inken doch zij verbeurdtil 3 er hub burgerfchap din; jA
ridne widnien
zelvs din onthalsd. Ook wie'rdtde
11'6op
weggeTioren,
en de Gilden ketirden , dot
11,iille'r
i
.
s
rfac
nagemaakte
Banierd ofte Schuffrilfzpelo
enc
t;
order
Ik di
gadel in itranktd, viljelijk en fonder mishen. , flacn en 'yaen
FILAP19 VAN

GtsiRretrt, iirDp ttlicntiialve in 3 r bew!hd des Elshandhavnerl Veiwierf kolt tiler nad bevel
tin in

g:-,,bicd Van Keizer FREinulc DEN III,:
Ook

CA.7i1GONTLYZINI,
ok zondt hi) cen zanzfenlijk gezantfchap riaar Rome, fota Litt
bevestiging zijner .verkiezinge van den Paus everwercen,
verzuirnende
t ,w1Ix
gefchenk van vier
tier toe ulondt , ten Cpoe3igilen inaar Rome over kw oaken,
Onderwijien badt Hertog Emus, die gants ,onizergenoegd
was , 'dat men zi)nen natuutlijken zoom, te Utrecht , Was 'VOW
bij gegaari, JOHANNES GODEFRIDI, Bisfchop van Ativch t ,naar
Rome ,gezonden, om de Gezanten van GYSBRECHT te dwaulainen.„ en, was het mooglijk , bet Bisdom voor Dt.v.u) vlut
13_puRGoNDIEN te bekomen. Dit gelukte hem. Kaurrus n
Welk Moen .ten tijde Pans was, gaf hem heinlelk de ill'itvOt.
'over , bij welken DAvID tot i3isfchop van Utrecizt 'wierdt 3241zefteld ; en ten e*. iven tij le wierden BREDERoDz's Czzazitee;
vet goede woorden opgehouden , e deszelv,s daaten Grip'vangen en behouden„, fchoon e veazogte .b.eczastizthg 444
Ifrdlgete.

Furs de Pausfelijke:brievenIC:omen liebbende, bij wek0
zi3n natuurlijke Z0011 DAVID, tot Bisichop van Utrecig:
zoticit terflend char na ADRIA-A-2T VAN
IrraN ,, die aan ANNA, ere ,zi ;,ner 'natuuriri ke dogter.$.,
raet eel] leger naar 't Stigt. Anzer.sfoort en Rkevet; oper

211-1 ogeribl ikbelijk lupine pcorten. DAVID VAN-BOVP.GC.NDIE-4T
zig firer op, van 'JAN 'VAN WASSE1‘,TAER en-c,-n-_ge Inznerzeld , ,over 'Gorinchem en Thiel , er3t Taai la-het:en, tri4
toeQiar Amersfoort , en deedt zig in 1.-eide ,d2zc itcdeu,
Bisfchop &ken: en. in pall.) 1456, trek FILIPS., zail bet 14,
van veeilicri duizend lriannen , nit den age ,op ‘Oiti ,Z54-?ecit,
te 'btdge.e7. Zijne aannadering trof Bisfcbop CirSIWECHT -e%
en Utrecl'ilen met zo diep eerf fcbrik, dat men den :1-3"ftgo
VAN KLLEF en enige andere Heren \Tijheid,gaf,, -ora
,de
iien
te
,...(3a de .140,
komcn„
te -wijze mogelijk, met FILIFS
bet korte vat het wilde, voor :gerreesde beteg Le
Men foot den, tort hiez .na, Len verdrzg,Tsfriffieit4, :off?
den ,volgenden voet: ,, Gsazcir -vsaiBonE zz =2CJ3W.KRICaTflY
,, {lard van "t Bisdoin ,doen, en DAVDD
op .extend 9r011den. 1111-=iview- 2:717;1‘.7,1
tarns voor BisidL
af
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,, proost 'van Utrecht blijven,. en daar- cribos.-en bcronkett
worden met de rijke Proosdij van St. D olaas, te Brugge.
„ Ook zou hij zijne Ra.adsheerspiaats in den Rase behouden
„ en dubbelde wedde genicten enz."
Na 't iluiten van dit veldrag, kwam FILIPS met Bisichop
DANTID en vele anderen binnen Utrecht, na dat alvorens de
ylek van zijne onechte geboorte, door den Paus was . weggenomen. DAVID wierdt terflond tasfen den Domproost BRED.
RODE en den Domdeken JAN PROOIS naar de Dornherk geleid,
en in den Bisichoppelijken zetel geplaatst. Bij doze plegtigheid waren zo vele Vorften , Baronnen , Ridders, en andere
adelijke perfonen tegenswoordig, dat 'er niminer, zo vecl
men in de gefaiedenis kan vinden, zulk een toevloed van
aanzienlijke per funaadjen te Utrecht is geweest. Op den 6 .augustus, bezwoer de nieuwe Bisfehop de vocrregten der flad
en des lands. Doch deze eed en het gemaakt verdrag word=
kwalijk van hem gehouden. Ondertusfen wierdt hij alomme
in het Stigt voor wettigen Bislchop erkend. Deventer was de
enigfte fiad, die bier toe door een beleg, het welk agt weken
duurcle, gedwongen moest worden.
Kort na dat isfchop DAVID in zijne waardigheid was bevestigd , ontilonden 'er enige oniusten , ter oirzake dat fommige Utrechtle burgers te _rimerfooa wierden gevangen gehou.
den. De minzame pogingen der Utrechtenarea, om die gevangenen te doen flaken, niets uitwerkende, belegerden zij Ainersfoort , en benauwden die clad grotelijks. De Bisfchop,
die zig toen ten tijde op het clot ter Horst be yond, fnelde op
de tijding daar van, naar Amersfoort, en deed de Utrechtfm ver.
trekken. Doch het vuur van tweedragt wierdt hier niet door
uitgedouid, maar ontvlamde enigen tijd daar na des te hevi.
ger het welk oirzaak was, dat Vele veriegaande ongeregeldheden door die twee ileden in malkanderens wederzijds regtsgebied, gepleegd wierden. De Bisichop hieldt de zijde der
Amersfoorderen, daar zig vele verdrevene Utrecktenacrs onthielden, die hij begeerde dat uit hunne ballingrchap zouden te rug
geroepen woiden, daar die van Utrecht Ln geene.i de!e tot_-
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'Alden verlaan; maar zelvs, on'a die van ,AnYrfoort mog
er te
te benauwen, ten fterk blokhuis aan .den Ern bouwden,
en daar in ene talrij ,.e bezetting lager. Door verfcheid,,ne
tusfellfpraken., wierdt 'er egttr en e bemieldeling Itusfen
beide ,op malkanderen verbitterd zijnde -fteden .gettoiten.
cloch de ballingen bleven van dien zoen uitgenoten.
in 4474 , deed Bis ithop DAVID. .een vote inbreuk top de
voorregten der geestelijke en wereldlijke ingeactenen
Bisdoms; ik .bedoele 'het opregten ,des Opperraads, d Salve
genaamd, waar bij aan alle .de inwoner, van het i:?.ppc.f.Neder-Stigt, de vrijheid wierdt gegeven , rcm zig vF.Lizic vonmisfen der Magiftraten te beroepen.
;De Bea Itzw44
zegt, dat de reden dezer benaming aan them vnbekeva 4;
doch de oirfprong bier van vindt men volkown ,opgebeidr,44,
in het uitmuntend werk van Mr. J . ,RACER, Over Gedelikft,
'aantek. 8.; die ens _teffens ,berigt, .rdat
D. PiLib. bl.
Bisfchop dit Gerichtshof met den naam van ‘Schijvc
peld, oplichttz op gezag van den Heizer„ ,en in
pluati
van eie Kiaring, met inzigt om de ingezeLenen des le argi,
£C ooe1 werpen.
De i , iiel:ing van dit GerichtShof, verbitterdel9ditangemogn
meeAe geinoederen tegen iden Bisfchop., ,die hetzeve
aic kragt onderffeunde, en er .zodang inede ;in ziin sckikwar,
(la ,vantieer iemand zig daar -op berieR, hij zulki 414,s ipso
aan riem bewezene weldaad lanmerkte.
Dc. burgei s van _de due Overipfelfe choofditeden 411,4facn
Zen ben e, ui vitze vow- de Magiaraten, micznand wvor
tile ;c h i: ye
dagyaarden. Doch dit prijsiljt ctraz1
:-1L ie weitige regeerders .verdween ;allengskens,
41ien de Opperraad 411e hu-nne frneekfchriftengunitelikt 43.
*ntwoordde, en doorgaans aan ,den Most van ,Zailoibi bp*,
tle itukken van pleitgedir.gen , over te =den 9 43U) iop 1-44
viieuw te onderzoeken , -a 'er wel
tai
wjk zeviontia
rare.
Dan welke mregtvaardige rn i Wen ae 4rlivolga ciet
well aide, om Aau de Sckire g,eraz bij ugen, viNtrtirdiri
F4
gz.;40;
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drie fleden, Deventer, Kampen, en Zipo; niet„
om 'er zig bij vele gelegenheden tegen aantekanten.

2111kS egter de

Dit Geiichtshof, benevens nog andere
kornende oirzaken , maakte, dat de Clad Utrecht in ene openbare onigsechb000;-,
zaamheid uitborst; waar door tusfen haar en den Bis^cf^c^p,
verregaande onlusten ontftonden, die in het jaar 1477 ten
hoogilen top gefleigerd zijnde, de Staten van het Necier-SL
bewogen , om beide parti.'en te zoeken te bevregen; t21.1
welken einde, de drie Overjsjelfe hoofdffeclen, benevens Gritningen, ook hunne Afgezanten naar Utrecht zorden , b.:.
nevens de Staten van het Neder-Stigt, enige artir,n1s voorh i elden, welke ten grondflage van den vrede zouden vcritrekke.:r.
De voornaamile behelsden : ,, dat de Bisfchop hot land bij
„ alle deszelvs regten, privilegien en gewooritens zoude laten.
„ 2. Dat zo wel Geestelijken als Wereldlilen voottaan door
„ hare competente en wettige Regters zouden gevonnist wor„ den; en eindelijk ten derden, dat de Regtbank gei:aamd
„ de Schifve, Welke in de !tad van Utrecht was opgerigt, en
„ zo veel droevige onlusten halt veroirzaakt, voor altoos
„ wierdt afgelchaft en vernietigd.” De Kérkvoogd wierdt
genoodzaakt, ten einde het Stigt te bevredigen, deze voorwaarden des verdrags, op den 28 junij 1477, te bezegelen.
Na dat de vrede te Utrecht was herfteld, vertrok Bisfchop
DAVID met de Overifsfelfe Gezanten naar die provintie, om,
benevens de Staten, in het adminifberen der juflitie, daar
vrij grove abuizen ingeflopen waren, te voorzien. Ten dien
einde, verzogt Bisfchop DAVID aan de Gemagtigdc der Staten, dat zij een nieuw La72drecht wilden opliellen; zulks gefchiedde, het wierdt in orde gebragt, en door hem, benevens
de Ridderfchap en Stecien, op den 6 iunij 1478 goedgekeurd.
Men noemde dit Landrecht in oude tijden, Bisfchop DAVIDS
Onderde Landbrief.
Inmiddels geiaakte Bisfchop DAVID Op nieuw in grote onmin , met die van het Nedcr-Stigt. Inzondel held `wren de UVechtenaars zeer misncegd over deszelvs al te 1-teerszugt
regeiint. , en hot beknibbelen van hunne, gelegtilleden.
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ging zo verre , dat zij , op het gezag van den Bu ggrave JAN
fteunende, tegen hem opiionden. Bisfchop daaientegen fieunende op de magi van zijnen vader,
Heitoge bekreunde zig wei nig over bet misnoegen der
Utrechtenaren ; want nieitegenfiaande men Gezmten flit die
lad zond . naar het kasteel van 117;jiz to az/Ili-fief-le a:waar Li
Coen ten tijde zijn verblijf hield, ten ein r3te hem te verzoeken,
van den Raad, die hij naar zijn eigen we!gevallen tegen adds
yrivilegien en wiNel,euren aan, halt verardert, op den o:.
den voet te heiaeI l en, weigeide hij zulks hardnekkfg,
de Gezanten moesten onverrigter zake naar huffs herer.
Dit verbit[erde (le Ut.rechrenaars dat zij terilond
bier op 'en vcoigerne'_den Here TAN VAI,i MONTFOCRT voor
hunnen Befcbermlicei aarnamen, de Ofliciers, dour den Bis.
fehop aarigefleld , Ffrib , en. en andelen in derze:%er plaats
zetteden. Dit beirijf maakte den BIslthop zo ve)gimmi, dat
hij de voornaamite bewe,;.eis her van in deli bail (-Ice :it, mar
a: ten laacilen een openbare oor!cg C,7‘,Z;:l hem en de ftad
voortvloeide; hebbende de Bisfchop iltusfen er,e vi :g•elcre
poging gedaan, om binnen Utrecht te geraken, ten &nde zig
te wreken. Dit viel your in 1481, en op kersavond van dat
zelvde jaar kwarn ENGELBERT, broeder van den I-Te:to ,2; VAN
KLEEV, een jongeling van agttien jaren, aan Wien de Utrech•
tenaars het beiluur over het Bisdom hadden aargeboden, Will-len de flad. DAVID, dit horende, wierdt gramitoriger om
dan over al het geen te voren gebeind was; en van weerskanten pleegde men verregaalde baldaciigheden, waar in de
Eisfchop dapperlijk door de Hollanders wierdt bijgeflaan. Intusren floegen die van Urecht , opentlijk de geederen van den
Eisichop aan; doch Paus SIXTUS DE IV, bier van verwittigd
zijnde, zond even vermaanbrief, waar in ENGELBERT en de
tlagiftraat der ftad bevolen wierdt, de door hun aangeriagerie goederen van Bisfchop DAVID, aan denzel yen weder te gey en, en hem als hunnen wettigen Heer en Herder te gehoor.
zamen ; met bedreiging, dat, indien zulks niet nagekomen
wierdt, binnen kor= (lien zo zeer in dien
geduchren
VAN MGN rFOORT
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Pa2151?1 , kell B(411 over bun , en bin yne burgers en Thgezeteren;
zo..de uitgdonderd worden. Dan men kreunde zig te Utrecht
gestell:ke wapenen niet, en
n 4m de bedreiging van
'
inevolge bier van, hielden de v;jandeli]kheden van wederzij :en;
aan ; waar t-)e net weinig medet eikte, dat ENGELBERT door
ene rn:nzameen vriendeitke handelwi:,ize, en doLsr het verler en van veyganis,. zeivs aan ,$e zodanigen, die leeds tot
DAVID I\r aren overgelopen geweeat de harten der meeste
fleJelingen tot zig trok.
De BIM-chop ziende, dat hlj non door geweld, Hoch door
het uitdondeien des vines van het Vatilzaan door den geestlijken Vader, veci v:rmogt, wendde het op- enen anderen bceg,
en zogt z:g door ilst meeer van Utrec71t te maken, dit
lukte hem ook, op de yolgende V■r ;_j• Ze : ENGELBERT was flit de
irtai, en de mee,qe roldaten naar bittn 01T1 hout te hakken,
van deze oinftandigheid maakten enige burgeis, de den oor.
log moode en daar bij DAVID niet ongenegen waren, gebruik,
floten den Heer VAN MONTFOORT, die benevens de Regering
der Clad in de keik waren, in dezelve op, en maakten 'er
van buiten aarden bola erken tegen, zo dat het hun onmooglijk ware 'er ui te kornen. Hier op haalden zij Bisfchop DA.
VID , die zig nabij de [tad bevondt, b:nnen, en namen MONT.
70011T, benevens den nieuw aangeflelden Magiftraat gevangen,
in wiens plaatze terflond ene andere wierdt aangeiteld. Doch
de HoilanZers , die met den Bisfchop waren binnen gekomen,
znaakten het zo glof, dat bet velen began te verctrieten; dit
door HENDRIK VAN NIEVELD, die den Heer VAN MONTFOORT
zeer na in den bloede beilond ,'en ter had was uitgejaag€1,
verflaan zi:i nde, en daar bij fommige der burgers op zijne hand
hebbende, kwam op kersnagt met enig yolk VOOr de ftad, daar
de zi]nen hem van binnen verwagtten, en de p0Orten vac):
hem openbraken. Dit veroirzaakte een bloedig gevegt, waar
in NIEVELD fneuvelde, doch zijn aanhang egter meester van de had bleef, die het Bisichop DAVID zoilanig benauwd maakte., dat hij gedrongen wierdt zijne gevangenen te faken; men
ram hem bier cip zeiven in bewaring, en hj wiedt met eery
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wagen naar Anersfoort gevoerd, daar men hem in het Mooster van St. Agatha onder de bewaring van REINER VAN 1311}WIZEN aide , na alvmens van al zijne kiederen, tot het
hembd toe, te zijn beroofd. Kort bier na, narnelijk den T 3
inlij des jaars 1483, b_elegerde MA XIMILIAAN OCSTENRYK„
benevens de Hollanders, die der Kub belfaultfe paltij wai en toe.
gedaan ; de Rad Uirecht , en noo,izaaiuen de burge:s, om, on4er zekere voorwaarden, den vi ede te flui:en:de vooi naainlie dezer voorwaarden bettond, in den gevargen Bisfehop te
4.)ntflaan, en hem in het bezit van zijne waard:gheid te hernellen. Die van Utrecht, ingevolge het toen noch heel fcheiad
bijgeloof, waren bedugt, de uitwerkzels van den tegen hen
uitgedonderden vloek van den Pausfitifken Ban te zullen gevoe.
len, en verzogten demoedelijk, daar van ontflagen te worden,
het geen hUn ook op ene gunflige wijze, door voolipraak \
ADRICHEM, Abt van Egmond , wierdt vergund.
Bisfchop DAVID kreeg dos het gehele gezag op nieu7.- in harkden; doch hij regeerde niet beter clan hij te voren
hadt, maar voer op ere wiliekeurig-e wije ze voort, alie3 bad:
zijnen zin en welgevalien te fchiklien, en de Magilrate;,
naar eigen goeldunken, zonder zig LLer privilegien te bekreu,
-Len, aan te
In zijne klimmende jaren begon zijn gezag vrij wat te verininderen, dat arengs hoe mee:der daalde, rot dat hij, dc-.)iouAderdom afgefloofd, op den 16 april 1496 op zijn lint te
fiede overleedt, na omtrent veertig jai en de Utrecht.? keik be.
ftuurd te hebben. Hij wierdt te avi;i7e,ie flateliyi: in de Pa.
rochie kerk begraven, en , des vrijdags na zijnen dood,
men in de drie Over jye,lire hoofdfteden des Bisfehops uitvaart,
en men liet ene plegtige zielmis voor hem lezen.
MATTI-I., And. Tom. I. p. 516, 51. 7. J.
Day.
p. 124, 125. BEKA & HEDA, Hilt. mitraj. cum notis ilucun,rx
in HEDAM, p. 29r. Kerkl. Ow1, van de VII Provin,:. I. II
bi. 3o6--311. WAG., Ved. IV. D. bl. 52, 53. 58--6o.
B. J. v. HATTUM, Belchrijv. van Zwolle. I. a bi. 21. 23. 27. 6i.
SLICF,TENHOES± , Geld. Ge.rch. b'. 246.
BOIT2.
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BOURGONDIEN (FILTS VAN), b ijgenaamd de Goecle,
Graav van .Fio!land, Ze-Zeir:(1 enz. ierdt g eboren den 3c junti
1396, was de zoon va-a JAN nt ON:7RZAAGDE en M ARGARETA
VAN BEYEREN, (10tf.,3 1^ van ALBERT , Voogd van Holia,:d. Nog
inaar Graav van C7:,arolois zijnde, bewerkte hij de viede tusien
JAN en JAK-0,.:A VAN BRABAND en JAN VAN BEYEREN, na wiens
Jdood hij ook al zijn vermogen aanwende, om Vrouwe JAKOBA,
Wiens raaste erfgenaam hij was, indien zij gene kinderen na.
liet, van de regering dezer landen te ontzetten. Op den io
feptember 1419, volgde FILIPS. zijn vader Hertog JAN in des.
2eivs aanzienlike Staten op, zlinde deze door beeid van den
Dauf?"71, irderhand Koniug IT AF,EL Dr7; VII , van FriiiVk,
even verraderlijk omgebragt, as hij
voolheen, den
Hertog VAN Oia.EAN3 van 't leven beroctd hack.
FILTPS, ais naaste erfgenalin van Vreuwe JAVOriA, aan de
cue, en uit hoofde van den affland van JAN VAN BEYEREN,
2an de andere zijde , beloofde zig de graavfchappen van vrou.
we JAKo3A reeds, en te zeker2r, om dat men nit haar huwelijk
met JAN VAN BRABAND, geene . kinderen verwagt .te. Men kan
zig ths ligtelijk -verbeelden dat hem haar hepaailde huwelijk
Inet den 11- ertoge vAiv GLOCESTER, wel mogelijk , 20 onvrugtbaar niet zou

zeer tegen de boist zijn mocst. Ook

de hij alie zijne fchranderheA en vermogen te werk, um ,de
imdelige gevoigen, welken hij 'er van vreesrle, te voorkomen;
zijue 'be:irijven bewimpelende met den fchijn van ijver voor
!let belang van zijnen neve, JAN VAN BRABAND, en your de
-wettigheid van deszeivs huwelijk met vrouwe jAKOBA. De
-ijverz pgt die hem ten dezen aanziene bezi&de, beweate
dat hij uit vrees van zijne ftpatkundige inzigten verljdeld to
een perionele haat tegen GLOCESTER opvatte, 't welt
2uike diepe wartelen fchoot, dat hij die na cnie voorafgaan.
de onvrIendeliji:e behandelingen , tot een tweegevegt tritdaagde, 't Iveik gretig wi.2rdt aangenoinen, doeh egter door verfcheidene tusienkomende omfiandigheden geen piaats heeft gevonden. Toen JAN VAN BEYEREN in februarij 1425, tot wetCgell Graav van Hotiand Zeeland enz. gehuldigd wierdt
()-,V
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bij de geiegenhcid, een tnkel woorcT gerept
J.AKOaA , en haar goed regt op de larcien,
f'pecIde zigFILIPS ook derwlards, en wierdt in al l e de fiedc,-,,
dV

diet 9 er

tr erdt van Vroliwe

die IAN VN BRABANtY ontvangen ha3den , met name ook bij
de Kennen7:crs en Kennemorvolgers voor Ruwaard aangenomen.
Ook noodienak.te 'hij vrouwe JAIMBA OITT hem in 1428 in die
1-7o e :lanig-,be i d door een geflotene zoen te Delft , op den 3 attgustu q , daar voor te erkennen. Terflond na chat de-/.e zoen
bez,veot en en bezegeld was, verleende JAXOBA den ifertoge
open' brieven, bij welke iij hem ,, tot Ruwaard en G ntverneur
harer linden aantleIde , met- magt, om alle de Ambtluiden
en Regters, binnen en buiten de fleden te zetten en te
Jf ontzetten , behoudende zij aan zig het rcpt vari
,, 13eneeming tot de Kerkelijke beneficien , kosterijen, feholas.
,, te den, bodenambagten enz., die in de rnaanden , avlistus,
„ oktober, december, , , april en juniy , zoiiden openval.
,, len." Vervolpens trok zij, met den Hertoge, door Holland
en Zfeland , hem alomme. tot Ruwaard en regten Oir of Erf gefoanz der landen doende inhuldigen. Vrouw POMBA , this geheel ontzet van de regeringe , begaf zig met der 'Noon, naar
Goes in Z!tidbeveland. Vervolgens flelde hij bij open' brieven,
in 's Hage den 13 augustus 1428 gegeven, aegen Raden en
Rekenmeesters over Holland, 'Zeeland en Frif'sknd aan Welke
gemagtig,d wierden: „ om op alle opkomende zaken te voix-„ zien, Bailjuwen , • Schoeten, Rentmeestcrs, en alle andefte
J , Regters en Ambtetaars aan en af te ft-ellen , uit 'sHetto,eei
main, en cot op zijn wederzeggen; derzeiver rekeninten
„ te horen, in alle flukken regt en befaeid te doen , en
't kwaa,l, naar behoren te flrafrerr; zaken, 'S Jlertoge ri en
„, der Landen erfagtigheid betreffende, de re g ten en inkomficii
1, van vrouwe JAKOBA , giften en bevestigfngen vin
„ glen , cciiatie en prymtatien van geestelijke beneficen, en
„ vein aile andere ambten en dienfien daar geen ontvall
aan kleefde, werden van 't bewind ciezer negen uitgezerr.
,, deid. Ook waren zij flegts ingefleld tot 's Hertog3weder
• zeggen too."

n deze was de verandering die Hei tog FsLIPS
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dezen tij dc in den Raad vaa Hoil-and, Zeeland en
es alnd maakte , of, zo men wil , de opregting van een nieuw
Fs
Oeregtshof, in der, Hage , welly hij , dikwils, zijnen Raad en
fomtijds ook zijne luiden van de Rekenkanzer in ckn Hage geon oem a
heeft. De Stadhouder werdt, eerlang, het hoofd van dezen
Raad; die gewisfelijk dezelvde is, welke men zedert het Hof
genoemd he-eft.
In den winter des jaars 1428 , werdt ooh volgens fommigen
de vrede getroffe n, tusfen He y tog FILIPS en den Utreehtferi
Bisrchop RUDOLF VAN DIEPHOLT , met wien hij in geiladige
onmin hadt gcleeft. Doch men Hoot toen , en naderl'and
ineermalen, flcgts een beil-and. Uit het oirfpronkelijk verdrag,
well, nog void harden is, en te vinden aped MATTHJEUM ad
Rer. 2tvorfort. foipt. p. 283. en tit G. BURMAN, Or. yaarb.I.
M. 401, blijkt, dat, de vrede niet voor januaiij 1430, geteLend werdt. De Bisichop beloofde, bij dit verdrag: „ in
,, gezelfchap van de Overheid der St!gtie fleden , den Hertoge,_
„ elle halve miji buiteil Utrecht, te zallen ontmoeten , en hem
„ knielende cm vergiffenis te zullen fmeken. Voorts zou
„ men hem, met kruisfen en vanen, inhalen, en zijne banier,
„ drie dagen agtereen, doen fleilen op de poorten van Ut<
„ rccht, Arizersfoort en Rhenen." Doch men vindt dat
FILIPS, federt, het naparkomen van dit deel des verdrags gevorderd heeft.
De voornaamfte Nederlanden, die, van ouds , voor 't sneer.
der gedeelte , door vetfcheiden' Vorfien geregeerd geweest
waren, vielen allengskens, bijzonderjijk omtrent dezen
under de magt van FILIPS. En deze aanwas van zijn gebi d,
baande hem den mg, om zig ook tot Graav van Holland en
Zeeland te doen inhuldigen, eer JAKOBA , de wettige L andsvrouwe, overleden was. Bij de twee Bourgondien, het HertogLIPS , ten

a

,Jom en het Graavichap, zijn voorouderlijk erfgoed, waren
:lam, met de dood van zijnen varier, ' .jaar 1419, de Graavfchappen Flaanderen en Artois ten deel gevallen. Zij waren
dezen aangedeeld geweest, nit de nalatenfchap zijner moeder,
MARGAREET, dver van LODEWYK VAN MALE, Grave van
flaailtr
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rtm.a,zderen, met welke Hertog FILIPS grootvader van orzen
Rttwaard, gotml,vi geweest was. Duuc, Grave van Nautn,
in 't jaar 1429, zonder kinderen overIe r ien zijnde , ti ad FILIF
ocyk in 't be L
r it van dit Graavrchap, welk hij den Grave, iee's
zijn Leven, afgekogt bath. Doch in 't volgende jaar, vie'
hem aanz: ,--1Jijker gebied ten deel, door her ovetlijen van
liertog van Braband, die zijnen brooder JAN tweden
egtgencoz van Viouwe JAKo3,1., in 't jaar 1 4 2 7 , was opgc.
volgi 7 en nu fuel f, zonder gehuwd geweest te 4i]. Naar
bet Thabancls regt, volgens welk het Hertogdom op den naas-,
ten erfgenaam 't zij vrouw of man , verftie, f,
VC"
len 7 1\4.V.IGAREET, GfaVirine weduwe van Holland , moelie
van den Hertoge van Braband, hem in 't Ffertoglijk bewind
behoorde opscveigd te hebben; doch onzen FILIPS flelde zig,
terftond in 't bezit van 't Her togdom Braband, met welk het:
Jlertogdom Limburg, ieeds voor lang, veienigd geweest wa
Het afrierven van ELIZABET Hertoginne van Luxemburg
laatst wethrwe van Hertoge JAN VAN BEYER= , die 1) iCt Lang
voor haven deed , FILIPS om huip tegen hare wederfpannige
ondei zaten verzogt hadt, gaf hem, enige jal en herna, ook.
ge!ec:enheid, om zig van het Hertoeom Luxemburg meester te
Doch neuwlijks twee jaien na 't bemagtigen van Bra-,
b(4ntl, hadt hij zig, reeds tot Gra\e van He , ?egouwen ROI/font!
en Zeeland en Heie van Friesland doen inhuidigen; wear door
hij zig, in weinige, jaren, van tier der voornaamfte Arecirfancfre
landichappen mee,cer zag. Tot Braband behoorde nog het
Markgraavlchap van Antwerpen en de Heerlijkhejd van
, van welken beide FUJI'S ook bijzondere titels wierde.
Hi) begon zig, derhalven, bijna den Koningen geii k te
Den , ftellende , in navolging derzelven, in den aanvarg des
j2Jos 1430 , ter gelegenheid van zijn deide huwelijk met
izAT'::LLE van Portugal , te Brugge de RidderOrden in van het

Viies , die naderhand zeer vermaard werdt. Men
'meet, dat hij vervolgens door het geheime huwelijk van VrOtiVie JAKOBA met FRANK VAN BORSSELEN, doze ongelukkige

Gavin wist te nocdzaken , om ten zijnen behoeve in I 434 yob.
ko
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komen 011;1 ,1 te doen van Holland , Zeeland en Friesland en
van den naam van Gravinne.
FIL1P3 zit?: in 1447 naar Zeeland begeven hebbende, om van
fad tot clad, de Glaavlijw Vierfchaar te fpannen, hoorde ,
te gekomen , zware klagten over Here JAN vAN
DomBur,s, d e van velerleigeweldenalijen, en zelvs van moord
en docidfiag berchald ,i gd weidt. De Hertog beval hem te vat•
ten, doch llij gewaalf-chnwd, vloodt, met- vj of zes van de
ii)nen, in cl,e keik der Mincletbroederen, veillerkte zig op
den toGren, en voorz:H6 zig van voorraad , als wile hij hier
ene belegering afwagten. Ook Hat FILirs den tooren onlzingelen , /loch niet beichieten, uit ontzag voor de heiligheid der
plaatze. Drie den duurde dit beleg, waar na Beer JAN zig
ein-Vijk op 's lier.ogs genade ovetgaf, die zoo gelling opmaakte , en hem, dear na, openlijk op de markt, deedt ontj-ialzen.
Holland en Zeeland waren van ouds in 't Gee ql:'1ce in ver
fcheiden' Proostdijen of Dekenichappen verdeeld ; in ieder van
welken, ecn Prost , Provijoir of Deken, van cede den Bisfchop
van Utrecht, cle tienden, de boeten en verdere Bisfchoppellile
inkomflen invoideiden, en ander geeKelijk legtsgebied uitoeffenden. Veal oveilast leden de ,goerie ingezetenen, ten dozen
tijde, van doze Dekens, die velerlei iegtzaken , den weieldlijken regtbanken onttrokken, en voor Milne regibank,
of te Uttecht , deden afdoen. Grc,te voorfLanders beLoork4en
zij zig oak van bet gewaand voorregt der kerken en 1-erkiaof
yen, om enc fchuilplaats to zijn voor misciadiuen; waar door
vele fchuld:gen ongeftraft ble‘en , en de weieldlijke Vierfchaar in kleinachting kwam. Bij verfcheiden' gelegenheden,
vorderden zij de liccien ook zware gcidbceten af, om heimelijke egt, wegens overfpel , en over 't werken op heilige da=
gen; ook ais 'er een bij ongeluk, vedronk of verbrandde, en in vele andere gevallen. In irestfriesiand, werden de
ingezetenen, onder anderen onredelijk gemoeit e' achat- van
den Deken dier landftreke; waar tegen FILIPS, in 't jaar 1433,
op verfcheiden' plaatfen, orde ftelde. Doch, in 't volgend
jaar,
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jaar, bragt hij te wege, dat Bisfchop RUDOLF VAN DIEPHoLT ,
die den Hertog thans zeer naar de ogen moest zien, een algemeen bevel liet afkondigen, waar bij het regtsgebied der
Pfovijoiren en Dekens, en ook het regt der kerken en kerkhoyen , bepaal-d werdt. Ook poogde FILIPS enige jaren later,
den koophandel der Kloosterlingen en het aanwinnen der landerijen, ten behoeve der Bedel-Ordens, door een ernftig plakaat te ftuiten.
In 1451 , beteugelde FILIPS met behulp der Hollanders en
Zeeuwen, de Gentenaars, die tegen hem opgeftaan waren , ter
oirzaake van verfcheidene zware belastingen, die hij bun opleide, en vergunde, bij deze gelegenheid, vele voorregten aart
Holland en Zeeland. Ook hielpen dezen hem in 1453, in den
oorlog tegen de Engel/en. In 1455, gelukte het hem, door
velerlei listen en oinkopingen, zijn bastaard-zoon DAVID VAN
BOURGONDIEN , den Bisfchoppelijken zetel van Utrecht te doen
optreden. Ten jare 1456, herftelde hij de Kennemers, KCilliernerroige-rs en lrestfriefen in de privilegien en vrijheden, wclke
h„n in 1426, om de ondernemingen tegen Haarlem en Hoorn,
benomen waren. Die van Dordrecht en Zuidholland, omtrent
dezen tijd , wegens het agterhouden der Graavlijke tollen, in
's Hertogen ongenade vervallen zijnde, verzoenden zig insge;
lijks met hem. Ook deedt hij in dit jaar enige pogingen, mu
't gebied te krijgen over Riesland, waar na de Hollanafe Graven zo lang vergeefs geflaan hadden; doch doordien deze pagingen niet door 't geweld der wapenen onderfleund werden,
vielen zij zo wei niet nit, als zijne ondernemingen in het
Stigt.
Het wangedrag van vele Ambtenaren, met name van zuli
ken, die over de geld.middelen gefleld waren, gaf FILIPS, in
1457, enige moeite; doch hij magtigde zes voornarne Heren,
om 'er onderzoek op te doen, en zulken, die zij fchuldig zou.:
den vinden, van hunne ambten te ontzetten; dit middel hadt
ook zodanige uitwerking, dat, eerlang, dit gebrek gebeterd
wierdt. Dan de heerszugt van zijnen zoon KAREL , deedt hem
ter deter tijd meer verdriet aan, en vnikkelde hem eerlang in
G
IV. DEEL.
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die door een verdrag
net 'aizicr
nam . -te Confianr,
465
ge0.:)ten
t;en einde
en 5 oaober
lieftog FILThS wa3, federt engzi tijd door de jaren, en
veer Jan ene gevaai'dle krankbeid, dermaten verzwakt, dat
inen t.;ern geen lang Icven meer toelei. Zinn Z0011 KARL , GraaV
CLrolui:, die zig gedillende den winter dos jaars 1 4 56 in
finliand fin Zeeland opgehouden 12adt i berloot in februarij des
v61ge,nden j!.Lirs, naar B7-6. d1 47id en Flaanderen te keren, ten ein6 bij o-t7eriljcien ds oifl Hertogs tegenwoordig, of ten
riiniten rider bij de hand to zijn, FILTH lag, ten dezen tide,
kr,nk te Brugge , doch betel-de aliengskens ; ook fcho,m hij
i &ie rilaand junij voll-,orpen beriteld in gezondheid ; doch
ing,--Atort overleeLlt hij , aan ene ontfleking in de
keel 07ain ë ge urge koortzen vei zeld , op den is der
gemelde Maanci, in het 72fte jaar zijncs ouderdoms, De Graav
Charolois did enige urn te voren , van Gent te Bruggt
OKonen Was; zag zijnen vader fierveni
FiLj pS is drienialen gehuwd geweest ; zijne eerfle vrouwe
via MICHALE dogter van 1(AREL DEN VII, Koning van
de twede; BONNA dogter van den Grave van ilrtx's die zo wel als de eeifte underkinderen flied; en ten
4
uruenmale
trouwde
met ISABELLA , dogter van JAN., Koning
tdn Portugal- deze baarde hem drie zonen, waar van KAREL,
n bpvolgeir, hem aPeen heefc overleefd. Doh men vindt

eheri

gerneld dat hij bij v',.;richeiden vrouwspeiConen negentien
.6igte kinderen, tien when en negen dowers, verwekt heefc.
In zia::en jcngften uiterften wil, die al op den 8 december
wzri-haakt was, hadt hij, aan Verfcheiden' dezer natLiur-

Fke kin,leren i legaten beiproken; ook onder andeien aan de
kloosLers behoeffge kerken , gasthuizen , en andere gods4ietiftige geiligten in Miami en Zeeland , enige giften ge,
hadt zijuen zoon KA-REL tot zijnen enigeit
:iin
opvolger, in Ole Zi nc Staten, benoemd. _KA RE 1,
en
hadt, dm ook oit hOofde van dezeri uiteifteia wil, in het wet-,
fuel aan c6eri Graavden bijnaam van
gen
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on Gorden gegeven heeft, blijkt niet duidelijk. Zijne fchranclerheid, voorzigtigheid, grootmoedigheid, die van vein hoog
eroemd wordt, konden hem den naam van goed niet waardig
maken. De rijkelijkhe id en grootsheid zijner befhoudinge
mogten hem dien doen verkrijgen bij zulken, die 'er voordeel
van trokken; loch 't gemene land, welke 'er den last van
droeg, kon 'er niet alleen niets loffelijks in vinden, maar
1.7een',er met grond te berispen , dooidien zijn Hof een der
wellurtigien van dezen ,tijd is geweest; en , men 'er gedurig
grootSe en kostbare maaltijden hieldt; ja de gemeenzame verkering van mans- en vrouwsperfonen gaf 'er ook tot velerlei
ongebondenheid aanleiding; en 'er waren zelvs badfloven voor
de beide kunnen gemeen ; in een woord, de ontugt des Hertogs was van verderflijken invloed op de Hovelingen. De
ftrengheid , met Ntelke hij fommige wederfpannigen heeft doen
thaffen, kon hem ook den naam van goed niet doen verwerven ; zo min, als de tomeioze heerszugt, die hem aandreef,
om vrouw JAKODA van Naar vaderlijk erfgebied te verffeken.
Heeft het aanzien, dat hij zig bij uitheemfe Vorflen hadt weten te veikiljgen, iet toegebragt om den koophandel hier te
laude , te doen bloeijen ; hij wist ook middel , om 's lands fchatten in zijne geldkist te flepen, waar toe hem zelvs het dwaas
ontwerp van even Turkfen togs, te ftade kwam. Men vindt
dat hij 400000 kronen aan gemunt goud, 72000 mark zilverwerk, en voor meer dan twee millioenen, aan 't pragtigst
huisraad, boeken en fchilderijen nagelaten heeft. Ene verbazende fchat ten dezen tijde, in, welken het geld zeer veel
fchaarCer was, dan ruim een halve eeuw later. Misichien dat
de zugt in Hertege FILIPS, die hem aangefpoord hadt, tot het
doen ener gelo rte om de Turken te beoorlogen, de voornaamfte oirzaak geweest is, dat men hem dien naam heeft toegevoegd. Hoe het hier mede ook gelegen snag zijn, ichijnt egter
uit het voorverhaalde, te blijkcn, dat men met meerder regt,
den naam van Geweidenaar , dan van den Goeden, op hem zou
kunnen toepasfen.
.&GID. DE ROJA ad annum 1424. C.
p. 22.
P. HOYNCK Vaal PAPANDRECHT, Azalea. Belg. Tom.
MEYE.
G2

ion

Isom:maximal= (nun viN)

NEVEM, Andes ad annum 1 4 29 • f°1* 2 74. MTRIEI, Opera
DipT0m Tom. IL p, 1/50 &C. VELDENAAR Kron; bI, 117. /31.
REJGyRsB. Kroft. II. D. W. ;100. BOXHORN, op
Qg IL D.
3g?, 3 8-9. MIER'S, Chartera. IV. D. bl. 102. MitRis, Ned.
Vorflen, I. D. bl. 8 enz. WAGEN., Vad. III. D. bi. 431.

461. 465$ 466 , 484. 489. 496. 507. 509. 513. IV. D. bl,
21, 30. 36. 38. 42. 53. 56. 5Z. 61. 69. 94 95 . T. Bo,
Beclenk. over de outheift &c. van den Hove van Holland, bl. x ClIZ.
IDSIIGA, Staats.Recht , IL D. bl. 391. en voig.
BOURGONDIEN TILTS VAN), de INIifte Bisfchop vat
thrall, was de broeder van DAVID VAN BOUROONDIEN, welke
tc voren gedurende veertig jaren, die zelvde waardigheid
had bekleedt, was insgelijks een natuurlijke won van FrLIPS VAN BOURGONDIEN, Graav van Rolland, verwekt bij ene
Brusjille juffer , MARGARETA' VAN DER POST genaamd; zijnde
ene vrouwe welke niet alleen in lighaamlijke fchoonheid
inuntte, maar teffens ook met ultftekende zielsvermogens begy-f.3 was. Het whs onder hare ()gen, dat F/Lirs 111 zijnen
jet,gdigen tijd ene deftige opvoeding erlangde, en in zodanige
livetenfchappen wierd onderwezen, als hem in 't vervolg beiavaam maakten om aanzienlijke krijgs-waardigheden, zo wet
te water als op het land, met roem te bekleclen.
FILIPS was Zee-Admiraal, tcen hij in 't jaar 1517 door den
4f1land van FREDERIK VAN BADEN, en het gezag van Koning
FARE!, van Spanjen, tot geen gering hartzeer van den Koning
van Frankrijk , en van Hertog KAREL VAN GELDER , op den
tisichoppelijken zetel van Utrecht wierd verheven. Des Pans
toeftemming koste hem twaalf duizend dukaten. Doch
toen men van deze reeds verzekerd was , moesten de Staten
des lands 'van Utrecht nog bewogen worden om van Heer te
VerWisfelen waar toe zij niet dan fchoorvoetende kwamen;
onder andere redenen bijbrengende, dat zij met de Staten van
Oveiijsjil daar nog niet over hadden geraadpleegd. Waaroin
do Afgezanten van Koning KAREL, in het volgende jaar tot
Z lvoile kwamen, om die van OverijAfel op hunne zijde te trekken.
De
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De Staten van Utreck waren niet zon 'er reden bedugt,
at Koning KAREL toeieg m3akte, orn "t wereldt.jik ge[ied Over
't S-igt ten enemalen magtig te wordeni. wa y toe het ,aanilellen van enel3 13,slchop uit den Huize van Bourgondie , een
rote ifap zoude zija. Doch de needs toenemende grootheil
41es Konings, en de flegte toeftand 'der Stigtfe zaken , was
ctirzaak, dat 41 zig niet openlijk kanten clurfden tegens zijne
begeerte. De Stadhouder van Holland en enige 4ndere Ko.
minglijke Raden, waren reeds in 'december 1st 6, inaar :Utrecht
afgevaardigd geweest, om de Staten, tot het aannemen pan
enen nieuwen Bisfchop te bewegen. Uit de onderhandelingert
toen gehou.:ten, blijkt wel, dat de .Staten , voor verdere ver.
vreemding van 't Stigt bedugt waren. "t Liep derhe y en aan,
tot in ,april 15/7, eer zij FILIPS VAN BOURGONDIEN tot Bisrchop aannamen, alleenlijk en:ge punter van ,klein telang
Idingende„ die Roiling KAREL nog niet dan fchoorvoetende toeActond. De tolvrijheid door 's Konings linden ,op welt „de
itad Utrecht lang.aanhiold, wilde KAREL -eger niet inwiEgen.
Doch Iij nam het land van Utrech t, van dezen tifd zaf , in .z").
me bijzondere befcherming; 't welk glen ,Staten tot tae grote
gunst wierdt toegerekend, doch seniglijk ,diende„ 'mil Zoning
-KAREL gelegenheid te geven, tot , het oeffenen van meerder
;gezag in 't Stigt, dan 'er de vorige Graven van Heiland geradt
hadden; De mietrwe Bisfchop, met ,enen ftoet van ,om.trent
,duizend paarden., op den 19 meij, binnen -Lion* .gekometa„
wierdt, naar gewoonte „ in den Bisfchoppeljjk.en :.zete3
plaatst, en in zijne hoge waardigheid ,erkend. M.en :1R.eftt.
bij deze ,gelegenheid„ ,aan, , dat de Bisfchop den teed Iwo <dee4
.aan d flad„ doch dat de Raad en dc g emeente de gewoemte
niet badden van ,hem -wederem te zweeren. In 2.4gliSZLIS
vestigde Keizer MAxagiumx, BisfchQp FrIzPs in t
bewind des Zisdoms, en in februarij des jaars z5f2,4ontying

bij de Geestelijke Ordens emst, w9rdende, fjederl4k, ,t4at
fchop ingewijdt.

Fiurs was reeds in repteniber 1577,
iran Overijsjel, tot La,ndsbecr
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bevel van dezen nieuwe n Bisfchop, leiden de Ridderfchap,
de Drosten, en de Overheden der kleine fteedjes, in te ,enlwoordigheid van -de Afgezanten der drie hoofdfteden , op d en
Stvolderberg , weinige dagen daar na, den eed van getrou w' •
held af.
Omtrent dezen tljd maakte
benevens de Iticideifcl-ap
en de drie hoofdilden , veelvuldige verbeteringen op l'et
Landrecht van Overifsfel ; onder anderen dt daar bij verba.
den, dat de Kloosterlingen pen eigendom van g--,ederen oft
renten aanwinnen mogten, en dat indien enig Leen of Heerlijk
goed op den c,e,n of ander van hun verflierf, zulks- niet
het klooster rnogte komen, maar overgaan tot de n-aaste in den
bloede, een wereldlijk perfoon zijnde. Ook. wield bij deze
ordonnantie bevolen, dat de kleine fteden, te weten did °rt.vested waren, benevens de buurfchappen of marken , .teg,en
vijandelijke aanvallen , den vierden man moesten . geiced houden , om in 't veld gebragt te kunnen werden onder bevel van
hunnen about, ter plaatze daar het de nood vereischte. Dit
egter is niet nieuw door den voorzeiden brief ingevoerd, maar
was reeds voor large in gebruik; hoewel enige maatregelen
daar omtrent bij den brief zip vastgeileld. Deze Wetbrief,
welke meer andere punten behelsde, wierd op den 9 augustus
z515, door Gemagtigden uit de Ridderfchap van Zalland,
Twente , Vollenhove , en door de drie hoofditeden, op het Plot
te Vollenhore , bezegeld.
Van ouds her, hadden de Bisfchoppen van Utrecht even
tol op den Tsfelfiroom gehadt, hun door de Keizeren vergund,
die al voor lang aan de clad Kampen verkogt was, en federt
door de4elve geheven wierdt. Zeker itroomtje, eerst de Vecht,
en in vervolg van tijd bet Zwarte Water genoemd, befpoelde
oudtijds, de {lad Zwolle; doch was, eerst federt enige jaren,
door het ontvangen van een' groten overvloed van water uit
4e nabijliggende turfvenen, zodanig wijd 'en diep geworden,
_dat het matige fchepen voeren kon. Van toen af, hadden de
kooplieclen , om den Kainper-tol te ontwijken hunne waien
over Zwol, naar en van de Znicierzee begonnen te voeren,
waar
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Istart- docv die van Kampen geqn gerjnge aftorek legtie
egaring vzn Kampen zig hier door bezw4ard ViPciAtitigs
weerdz , dat men haar, in haar otid, door aankoop verla,:a=gen
en fic!cie
regt, te kort
nieuwen to' ,aan 711'arkf
Water op. Zwol hantte zig hier op ene iterko wijze tegen.
t Geichil borst, eellang, tot zulk ne hevigheid uit, dat _ma
elkanders fchepen en goederen aantastte.
Bisfchop FILIPS ftelde Al zijn vermogen in 't werk, pin ,,,de4
twist, door vriendelijke tusfenfpraak, bij te leggen. J Kgizer zell_zond FRANCOIS COBEL Raad van offolloni, ten ,zPiv-,
<len einde, aan de fieden af. Doch alles was vrugtloos.„ _14
dezen ilaat der zaken, lie t KAREL Hertog van Qe140.104
die van ,Zwol aanzoeken,,, om hem voor BeiciwrInheer on,tvangen; waar toe zij,, in junij 1521, , befloten. Bier ui
fond ern oorlog in Overijsfel. De Bisichop was genoodzaakt,
zijn krijgsvolk en oorlogstuig, te water, oT.Ter dpiwag.rti
te voeren, 't we i k veel tijd fpi il de. De liertog VAN ,Q.E1_,Dit4
179erde , daaientegen,, den kiijg met zo veel voarfpoed, ,eieyt
biz) de Overysleilen in oclober 1522, noodzaakte, tot,egn
drag, waar bij zij hem =ester lieten
d piaatfen„dif bli
xeeds inhadt , en beloofden , na 't aff±erven van FILI ,
men Bisfchop te zullen erkennen, ,dan die zwoeir met ctp,Gil.4:,
cierfen ,in ,vrede te zullen leven.
,Bisfchop FILIPS na alle moogli:jke pogingea aangewEd
om de rust in Overifsfel te heraellen, ,bragt filet ,pOk
,eindelijk zo veire, dat W.j de drie hooldficden gqgzar
verenigde, en das bath hij reie om te hopen, dat hi
,at
,tockomende aange:Jamer .dagen zoude _flijten,; dan hi3,crtangc;:3,-.
,egter hot genoegen niet em dç rugten van c4t briijdcvocru
zigt te genieten, dewiji hij den 5 april 1524 ., door,:en:ilfyir,
iekte wier1t aangetast, die in den aarwang xeeds door
neesheen voor do.leijk wierdt gekegrd; oak ovgrtepti,hj twt-T
dagen ,daar na W Wijk te Dx,tr flede in ,dgn ouderdom.
jaren, na het Bisdorp. in;ene gpfladige.onrust,,
z iavenz,c,7,/wi paaridek, ,en'Ne,c.r*nsigfP, bk",
et di civak van zs
:b
Ucd te hebtlen.

j wierdt ,aan
r„i,L

:Unjix Zij4 yo
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broeder DAVID in de St. yans Kerk te 1472jk begraven, a1waur
het volgende graffchrift in het latiju te lezen itaat:
Hier rust Fairs, in 't krijgs-beflier ervarer,
Maar die den krijg en onrust heeft gehaat.
zijn eed'ie ziel rust nu bij de Englen fcharen
Daar hem geen krijgs-gew eld te duchten fiaat.
GIs hij door list en fchandelijke ftreken
Nog in den krijg onnozel wierd verward,
Wist zijn geduld des vijands magt te breken
Die hem zo trots ten ftrijd bath uitgetart!
Hoe praclitig zijn de Sloten en Kasteelen,
Op zijne beurs in 't Bisdom opgehaald!
Fluks kwam de Dood haar perfonaadje fpeelen,
zijn lighaam flerft, zijn faam bier ceuwig praalt.
Volgens HEDA zoude 'Bisfchop FILIPS buitengemeen heerszugtig geweest zijn, daar bij wraakgierig, en zig eerder doer,de vrezen dan beminnen; voorts, dat hij weinig achting voedde voor den Godsdienst, en de Geestlijken; dan het is zeer
waarfchijnlijk, dat doze Schrijver niet onpartijdig was ten aanzien van FILIPS, om reden, dat hij der kerk-hervorming, welke
door LUTHERS leer in dezen tijd veripreid wierdt, niet onge.
pegen fcheen; want van hem werdt getuigd, dat hij zijne gedagten, over 't verbeteren van enige misbruiken , gaan liet;
fprekende met zijne gemeenzame vrienden dikwils van 't vex,minderen der Feestdagen , van 't betomen der knevelarijen
van Provifoien en Dekens, van 't aanftellen van goede en
't weeren van zwetfende en domme Predikers, gelijk 'er velen
ender de Bedelmonniken waren , en van verfcheidene andere
zaken , die op de kerk-hervorming zagen. Een groot deel der
levens van de Helligen, hieldt hij voor grollen; lezende, in
derzelver plaats, de Heilige Schriften , welker gemene latijnfe
overzetting• hij gewoon was met die van ERASMUS , voor Wien
hij grote achting voedde, en zeiv' briefwisfeling met hield, te
vergelijken. Hij betuigde ook zeer te verlangen naar diets
tijci,, in welken den Geestilike4 Let huwelijk mogt vrijgelaten
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Nvorden. Hoewel fommigen dit verlangen, aan zijne bij. zorde. re geneigdheid tot de vrouWen toefchreven. Van den Pans ,
de Kardinalen en 't ganfe Roomfe Hof, welk hij gezien had,
fprak hi) niet dan met verontwaardiging; verklarend.e rondclijk, dat de Heidenen beter plagten te leven, dan zij, die no:
den Christenen wetten voorfchreven. Voorts was Bisithoo
F1LIPS v1 edelievende, had veel verftand, en was ciaarbij in
verfcheidene wecenfchapren bedreven. Doch velen berchuldigen hem, dat hij merkelijke misflagen in het reg&ings-befikz
begaan heeft, en de fchadelijke raadgevingen van zijne
te veel gehoor verleende, om daar door onbezorgder te kunnen leven. Ook was hij zeer genegen tot de vrouwen ,
lief drie bastaarden na, bij Une bijzit verwekt.
BEK.4
HEDA, Hift. Ultr. CUM 110tiS BUCHELII , in HEDAM , p. 325.
fqq. Noviom. , Phil. Burg. p. i 83-18 5. 203. A. MATTI1.
Anal. Tom. I. p. 162. SCHOOCK. , de Canonicis Ultra j. p. 436.
SLIGTENH., Geld. Gefchied. bl. 35o. Kett. Oudh. der VII Prov.
Hifi. IV. D. b!. 409, 410.
I. D. bl. 319. 325. WAGEN.
413, 419. 437, 438. VAN HATTUM Befc,hrifv. ran
IL D. bl. Io9, 110. 116. 287.
BOURGONDIEN (FRANS VAN) , een zoon van BOUDEIVY/4
BOURGONDIEN , Baron van Falaix , een bastaard van FrLIPS den Goeden, bier voor befchreven, leefde omtrent midden van de XVIde eeuw. Hi) was een zeer kundig man , en
verkreeg groten roem door zijne bedrevenheid in Let behandelen van itaatszaken, ook is hij aan verfcheidene Hoven als
Afgezant geweest, doende zig overal achten , door zijn 'bemin
nelijk karakter en vlug verftand. Hij heeft gelchreven: r.
Itinerariwn PHILIPPI II. Princip's .Hispaniarum in Belgium. 1555,
Area Carmina Pythagorce, 69c.
2. Patnata varia: yambi
VAL. ANDR. Bibl. Belg. p. 225. PAQUOT , Mem. litt.
Tom. I. p. 395.
VAN

BOURGONDIEN (-GILLIS VAN) , gerproten nit het huis
van dezen naam, door den basterd JAN VAN BOURGONDIEN, was
ten broeder van NIKLAAs, Her beneden, en leefde in het
C5
laat.
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ieltfle van de X\T Ide en veider in de Xviide e euw. Ei Tvna den trap van Licentiaat in
caffP nde deiegtsgelee rdheid,
weten rchap bkomen te hebben, verkoos hij Ge7L tot zijne
veyblijfplaats , en nam aldaar de bediening waar, van Aodv
karat Fiskaal bij bet hog Gerigtshof van FlaandeFen. flat hij
tr.* eery liefhebber der latijnfe digt,-kunde was, bewij. z.v), de
hem in 4 t licht gegevene flukken. 1. 4d Epichaernat-s
Aninzantium Hominizinque certamiria litesque f kilits
iotic ,
Append:x. Fani D. &nis Incendium. Gand.
r474c
1 6 42. 4t0. 2. Carme;:, in conlyrat!vein Rini. Domini 11coLA1
fir LurioN, VIII. .M. 751777, Ep!zopi. Ib. 1642 . 4to.
VAL. AND:t. Bibl Bei p. 856. J. F. FOPPENS .8114.
p. 392.
V, 27. PAQUOT 111:em. litter. Torn.
Graav van Falais,
BOURGONDIEN (HERMAN
gefloiven in 1626, in de lente zijner jaien, was zeer ervaxen
verfcheideoe talen ,, en hadt zijn geest verfierd met de be.
effening van bijna alle de wetenfchappen. Wij hebben . vain
Davidis Adulteri liber
_tern: Davidis Monoina61ii Uri
liher I. Mficellanea. Leod. 1624. 4to.
P. 379. Thl'at. de la Arobl. (le Brak,
VAL. ANDR. Bill.
pag. 12.
BOURCONDIEN (KAREL VAN), bijgenaand de Stoute,
wierdt geboren den no november 1433. Zijn vader was Fp,
Ifs VAN BOURGONDIEN, boven gemeld, en zijne moeier IsA.
PELLE Infante van Portugal. Al vrog befpeurde men ill
Jem ene zugt tot den oorlog, die zijn vader gaarne ge,
inatigd zoa hebben , (loch hier was geen 1ans toe, 'Toen
Go* beroerte aan 't uitberfien was, zondt FILIPS, beipettrende dat zijn zoon gaarne op 't water was, hem ,in 1451
naar Zee!and. Waarfc:lijnlijk heeft hij hem toen, of al eeHer,,,
itot Stadhauder Generaal zijner Landen van herwaards over ,va
klaard, welke waa:digheld men weet, dat hi; , in 14-54 be.
'deed heeft. Gedurende zijn verblif in2eeland, hid hij
, ene Bede ten behoeve van den Hertog, zijnen vader ; en zo
Aka was (lit nit gefchied, of hij fpoedde zi naar
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cm deel aan den togt tegen de Gentenaars te hebben. FI LIPS
zogt hem te Bruifel op te houden, onder voorwencizel tht
inen nog geene wapenrusting voor hem gereed hack. Doch
bij verklaarde : liever in zijn wambuis ten ftrijde te willen
„ trekken, dan zijnen vader , de wed erfpannige Gentewar s niet
" Ook woonde fe,ert, de gevaatOf helpen bedwingen.
4jkfte gevegten bij , zeggencle, als zijne inoeder hem , van wege den Hertoge en de Landzaten , poogde te bewefzen,
ten hove te blijven : „ dat het den Landzaten voofde%er zoq.
zijn , hem jong te verliezen, dan naderhand enen losCen
Heer aan hem te hebben." Na 't eindigen van den Gentfen krijg, kwam hij wederom herwaard. In of omtrent I45hieldt hij de hoge Graavlijke viei fchaar te
*mike de Heer VAN HAAMSTEDF, , en FLGRTS en 1"
v,s17
FIAAMSTEDE gebroeders wegens velei lei
werden aang,eklaagd; zij hadden zig, 'order ande' .?
heerlijke regten , optic duiLen en van de zcecii.rr t'77:2
onregte aangemat:gd. Hier van overtufgd ,
blade uitgebannen, en hunne "goederen verbeurd vej,10-tra.
Deze ftrenge regtsnleging des Graven VAN CHAROLOIS, maakte
hem ontzaglijk hier te lande.
Toen hij na dit verrigt te hebben, naar Flaanderen was to
rug gekeerd, trouwde hij in odober dezes zelvden jaars 1454,
voor de tweede reize, met ISABELLE, dogter van KAREL, Hertog van Bourbon. Voor de eerfte reize, was hij nog maar een kindzijnde , in 't jaar 1439 verbonden geweest, ,aan KATRINA, dogter
'van Koning KAREL DEN VII, van Frankrjk , die, , zonder kinderen na te laten, op den 28 julij 1446, overleden was. isktBELLE zijne tweede gemalin, baarde hem op den 13 februarj
1457 ene dogter, MARIA genoemd; die naderhand de enigffe
erfgenaam der wijduitgellrekte Bourgiiidife heerfchappijen ge,
worden is. Zie op haar Art. bier beneden.
Intusfen ontitond 'er eerlang een ongelukkige twist, tusCert
Graav KAREL en zijnen vader Hertog Misnoegen oti
zijnen vader, als te veel het oor lenende aan een zijner voir.
naainfte Staatsdienaren, was het voorwendzel, dad), veel0171
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l igt, zugt naar mciierdere rnagt, 'er de voorna me grond van:
Hertog aan hem de al ge mene landvoogdij
Want hoewel
er de Nederlai,d-n hack afgeftaan , zogt hij e gter nog zijn
aanzien te verrneeLderen , door vericheiden' Heerlijkhcden aan
zig te doen opdragen; dus wierdt hij Deer van Gooiland , en
bekwam de Heerlijkheden van Putter; Strijen en Arkel ; ook
deedt hij een ftreek lands aan de Maze, tegen over Rcttcrdam,
bedijken, en naar de landftreke Charolois , in Bourgondie , waar
van hij Gslav was en den tijtel voerde , aldus benoemen, Het
land van de Tonge , bij Sommelsdijk , deedt hij insgelijks droog
nja!:en ; en hij wist zig eindelijk ook in 't bezit te ftellen van
4speren., Heukekm Voorne , Leerdam en Schoonrewo.erd.
De verwijdering tusfen vader en noon, begost inmiddels toe
te nemen; en klom eerlang tot zulia ene hoogte, dat FILIPS
last gaf, om KAREL te pakken en in hegtenis te brengen; doch
hij wierdt gewaarfchouwd, en ontkwam door de vlugt het gevaar dat hem dreigde. Hij begaf zig naar Holland , en oeffende aldaar veel gezags; want in 1642, veranderde hij te
Dordrecht buitenstijds de Regeeringe; en, het Gerigtshof van
Gravenhage brags op 'een' anderen voet, door het getal
der Raden, van 28 op 8 te verminderen; en in dezelven niet
zo zeer ene adelijke geboorte, als ervarenheid in de regten
to vorderen. FILIPS bevestigde, federt, de gemaakte fchik,
kingen; doch onthief den Raad, ten zelvden tijde van bet ho.
ren der rekeningen, verenigende de Rekenkamer van den Hage
zet die-te Brusfel " werwaards hij dezelve overbragt.
Omtrent dezen tijd, geraakte Graav KAREL in twist ,met La.
DEWYK DEN Xi, Koning van Frankrijk. Zekere fchikking door
dezen gemaakt, ftrekkende, naar KARELS mening, tot nadeel
van zijn huffs, was 'er de oirzaak van; weshalven hij een vex.
bond g anging met de vijanden van LODEWYK ; die zulks zo
euvel nam, dat hij enige rappe gasten herwaards zondt,
den Graav van Charolois , die zig thans te Gorinchem onthieldt,
te vatten, en voorts gevankelijk naar Frankrijk to voeien; doch
een voorlopig gerugt van den toeleg deedt de uitvoering te.
niet 'open, IiABEL ftrafte de$wegens de Frarien op den 16
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Jttlij f465, door huh de riederlaag te doen hebben in een bloc,
digen veldflag, d fe hij bij Monthieri met film fircedt; ook ondervonden de Lulkenaars , die met Koning LoazwYK verbon.den waren, gevoelig des Graven wrack.
In 1467 overleedt flertog, FILIPS, zijnde KAREL bij zijn fler,
en
y tegenswoordig; ook volgde -hij zijn vader in alle. deszeivs
1-Teerlijkhecien op. hij 't aanvaarden van 't bewind, vondt hij
tie Nederlanden in tame1;11,:cn welaand en rust; de korphandel
hadt overvloed en weelde gebaard, niet alleen in Eraband ea
Flaanderen , rnaar zelvs oak in Holland en Zeeland, die daarom,
ten dezen tijde, met weer regt nog dan ten tijde van Grave
IT, den naam van rijke land-n dragen mogten.
De Luilfe krijg , en enige andere beletzels-, met name ook
Rijn derde 1111\17Clijk met MARGAaETA VAN JOPA , welke eerst
in den aanvang van jail.) des jaars 1468, te Daingne in Flaandere3 voltrokken werdt, hadden den Hertoge nog geenen tijd
gelaten, Urn zig in Holland en Zeeland als Graav te doen hutdigen. Doch op den 13 der gemelde maand , vertrok hij, van
enige Zeezegfe Heren verzeld , over Sluis , Haar , in
`Zeeland , alwaar hij voor Grave erkend werdt; en terftond
daar na, wierdt hij ook in de andere Zeeu4 fleden, ingebuldigd.
Voorts Haar Holland gereisd zijnde, kwani..n de Edel6n Gevolmagtigden nit de fleden , en vericheicien' AroordNlla-2ele dor.
pen , op den 21 in '3. Hage bliMen , alwaar de inhukliging,.,
JAN DEN

net veel fiaattie gefchiedde.
Hertog KAREL nauwlijks voor Grave aangenornen,
even zwaren eisch of Bede van de Hollanders en Zeeuwen.
vroeg niet minder dan 532800 fchilden , alle 'van vijftien

I-

vers waarde, gefchikt tot verfchillende gebruiken; tan weken , Holland en Westfriesland 372800, Zeeland i600co (chi!den ophrengen moest, in den tijd van 15 halve jaren. De
Graav toeiternming op zijnen harden eisch verkregen, en de
voorregten der iteden , bij open' brieven, bevestigd hehben
de, keerde in 't begin van aug,istus, naar Britsfel te rug.
In den aanvang van dit zelvde jaar, was 'er een Perbond
van beicherminz met Koning EDUARD DEN IV , van Engeland,
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4efloten , we:k eniglijk op Frankrijk zag. Hertog KAREL hadt
op den dag zelv i van 't overlijden zijn's v aders, het Verbond
van vrienS .cha p onderlinge befcherniing , door hem, te vorea
als Graav 'ran Ckarolois , met EDUARD DEN w. g emaakt; als
ffert ,i,g van Bourgowie , bevestigd. Sedert handelde hij, door
middei zri ner moeder,, met de &gale Gezanten, te Brusfel ,
over c Verdrag van koophanniel , welk eindelijk , op den 24
ro ,7 cmbei 1467, voor den tijd van so jaien, gefloten, en
door EDUARD en KAREL beide , bekragtigd werdt. Vervolgens
was men in or.ciorhandcU p g get) eden , over het -wegruimen
van enige geichitlen ondiaan ,
zekere be.
lash , ‘vederzijds, c.p de koopwaaren gelegcl. Doch het
voorraam oogine'lk dozer ondeihalidelinge , was de verbindtenis tegers Fran;,.ri k , die , op . den 14 februarij dezes jaars
14.0 te Brusfel geteKcild werdt. Na vervo'gens zijnen vijand
Koning LODEWYK DEN XI, tot vieCte g ,nocKzaakt te hebben,
toog hij naar Zeeland, om ene he 'ige ber oei re te Zierikzee
ontftaan, te ilillen. De komst des Eierogs op den ?o januarij
1473, werdt in die fiad, met veel angst te g, moet gezien;
doeli om hem te vennurveri , trokkeu Geestelijken ' en Weield.
ichreijende en wanhaveni 7;, ter pool ten uit, biddende
om vergiffenis der bedreven' misdaad. De Hertog fchonk hun
;et !even, mils zij voortaan zijne bezetting in de itad gedoog
den , en hem ene boete van soca) guldens , in negen reizen
te betalen, opbragten. Van Zierikzee verLok KAREL naar
Dordrecht, alzo hij om tweefRalt in die flad en de tegenkanting
der gilden, van wegen dezelve tot nog toe niet gehuldigd
was dan met veel plegtigheid wierdt thans zulks verrigt.
Voorts doorreisde hij ten dezen tijde, de voornaamile HollancYe fteden; wordende alomme verzeld, door Here REINOUD
VAN BREDERODE dien hij onlangs van ene langdw ige en

garde gevangenis ontflagen hadt.
Hertog KAREL altoos bedagt om zijne magi nit te breiden,
ontmoette, omtrent dezen tijd, daar toe gelegenheid in de
onenigheden tusfen Hertog ARNOUD van Gelder, en cleszel vs noon
ADOLF, Meermalen zogt lrij dezelvcn met malkanderen te
Toen
ze,)1rier vrugt,
verzoenen ; doch
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. nrcen U Hertog

ARNOUD cnn zijn VerlOrC11 bewind

Zn

wederom

te beko1flv1, verpiigt wierdt, de wapenen tcom zijnen zo,Ni

en de wederfpanviige Geiderfti te voeren, vervocg]o hij
Eert.-oge Ti.t1P,EL, om ontieiftand. Dit was bet
't pef.-;11
de fi.-ciatuncilge Vorst zogt; want gaarne wLde ftj Arco,D
pet gtid 016,eifICULen mids day hei Heitokisicrn G!dr en
Graavfchap Zutp1i24 daar voor verpand werden. Tien fool can,
op den 30 december 1472 en p oveinkoirst te
v-ji„
,, Gelder en Zutphen, voor s00009 RiLi!Cens
gen6
HertegeKKARL afgeftaan werden , orn dezei en
:e
„ inap, naar puit-feia regte, te bezitten , mids daLe, door
betalen der 6emelde fomme en der verdeie
j,
2, door Hertoge KAREL ,in en ten behoeve van deze land,
,, 1Z:happen gem4akt, ten alien t)j4e, wede,om zouden konnen
„ ingelost wordeti." Hertog ARNOUrt oveileedt , nog -geene
twee maanden na. 't flniten der geinelde overeenkomst, op den
23 februarij des jaars 14.73, Niet z„nder tegenkanting der
Llndzaten, deedt KAREL zig zedeit, in deonderfchoidene
11den, tot Hertog van Gt-ider en Graav van Zutphen huidig2n; en ten einde on-i hem gelukkig te doen flagen , moesten
io Hollanciffe fteden haren Grave manfchap leveren, en terw*.g
13i ! met zijn leger te velde lag, Marl mondb_hoeften voorz:en.
In november hier aar.: volgende, ,deedt hij den Keizer, 11.2tF,
RIK DEN jII, te Trier huicie, ivegens doze nieuw aangewonteli Vorflendermnen , die, van ouds, gehoadcn werden, onder 't Rijk te 'oehoren. De Heitog van Bourgoi ,. die zag this,
voor 't eincie des jars 1473, zijue heerfchappijen met twee
Xmieilaniye gowencn Veinealcierd.
Zo veel rnagtsvermeerdering, deedt Hertog rAREt, na een
tijtel Ibeven. Het is waar, hij ladt zig wel naar Trier
beven, cm. hot leen van Gelder en Zutphen van den Keizer te
ton,en velheffen, maer deze reize hadt nog een voor
hem, van meelder belang; en dit beftondt, orn zig door den
Ether met den tijtel en waardigheid van "Coning te doen
4t e r cren. In overoude tijden, was 'er een Koninglijk van
Bc,uf8rinclie geweest; de naam was derlaalve niet nieuw; cok
be-
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betoonde zig Keizer FRED ERnc genegen, otn XAREt tot Koning
van Bourgondie te veilieffen. De luoon, de (cepter , en andere korthIghjke fieraien wai-en reeds gereed ge maakt, en de
tijd tot de kioninge beftemd. Doch teiwiji elk de
verwagting was, dat de plegtigheid eerstdaags zou verrigt worden,
vertrok de Keizer onverbceds, zonder affcheid te nemen van
Hertoge KAREL, die zeer pfloord was , dat hij zig te leur ge.
field zag. Men kon roen de reden dezer fchielijke verandering niet bevroecien; a ch nadeihand begreep men , dat de
Keizer den Hertog de kon nglijke kroon niet beloofd hadt,
dan ander beding, dat MAXIATILIAAN, zijn zoon , met MARIA ,
dower van Hertoge KAREL, vooraf i den egt verbonden zon
worden. De Herta: wilde her in niet bewilligen , waar op
de onderhandeling afgebroken wei dt. KAREL hadt reds verfcheiden' jonge Vorflen , en onder dezen ook MAXTIVELTAAN,
met de hoop gevoed, van bun zijne enige t i ogter, MARIA,
tot ene vrouwe te zullen geven. KAREL, Hertog van Guljene ,
broeder van LODEWYK DEN XI, NIKLAAS, Hertog van Kalabrie,
FILIBERT , Hertog van Savoijen , en verfcheiden' anderen, wa.
ren mede van dit getal geweest. Doch 't fehijnt, dat de Hertog VAN BOURGONDIEN, alieen11.1k voothebbende zig vrienden
te maken, door middel van zijne dogter, vastgefteld hadt,
haar nimmer bij zijn 'even, uit te howeli]ken. Men vet-.
haalt, dat hij piagt te zeggen : dat hij Monnik wilde worden, op
den zelvden dag , ais hij zijne dogter uittrouwde.
In zijne bejaging van de koninglijke waardigheid te leur ge.
zogt egter,, de heerszugtige KAREL, zijne magt hoe Tangs
hoe wijder uit te breiden. Langs den Rhijnkant deedt hij ten
dien einde, zijne krijgsbenden optrekken. In den jare 1574,
floeg hij het beleg voor Nuis; don de ftad werdt zo dapper
verdedigd en men deedt zo menigen gelukkigen uitval, dat
Hertog KAREL ras bemerkte, dat het bemagtigen dezer vesting
hem meet werks kosten zoo, dan hij gewaand hadt. Hij bevondt ook, dat het hem aan geld ontbrak , dit deedt hem het
bevel afkondigen aan alle geestelijken, kloosterlingen, kerken, gast- en godshoizen van Holland, Zeeland en Westfriesland,
Ora
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-orri de goederen, *tve it ke zij zestig jaren herwaark_ 1,s, bezeten
badden, ii) geichrift te ftellen , op dat men hen , mar gelange
but i,er inkomiten, zoude kunnen fchatten. Niet aimder zwa.re
vooral in Holland, en alleen door geweld wierdt
1110,11. overgehaald tot bet opbrengen van deze iafgepcistte
iastingen, Uic 4 fteden vertrokken bo‘rendien „vele POGIt2IS
Om den Hertog in zijne krikgsbf.',drijven te helpen; ock 1110eiten de E,leion en Leentnannen den Hertog met nr.nr:chappen
endei',.10unen, of zuiks met geld afkopen ; aware baler./
on , ddat te boven tot het voeren van deze uitlandle oorlo, door de Landzaten worden opgebragt. Hij voerde zijne
klijgsbedrijven tot in Zwitzerland nit, en ten tweedemalen trok
hij met zijn leger voor Nancij ; doch doze flad ftondt thans het
beleg kloelunoediger nit dan de eerite reize. De Hertog
wendde te vergeefs zijne aiterfle pogingen aan, om haar te
bemagtigen, want Hertog RExe, door Frankrijk en enige Duitle
Voriten onderileund, bath ondertusfen een aanzienlijk leger
bijeen verzaineld, met Welk hij zig, niet verre van Norcif
Ledeifloeg, van zins om KAREL, tot het oDbreken van 't be.
te noodzaken. RENO hieldt- heimelijk veriland in 't BOZirleer met NIKLAAS, Grave VAN C.AMPOBASSO enen
p
oi:taan,
op wiens trouwe Hertog KAREL veel te gerust was.
2V .
In den aanvang des jaars 1477, raakten de legers aan mal.
kanderen ; en nauwlijks was men handgemeen geworden, of
den fchelmlen CAMPO3ASSO liep, met omtrent 16o mannen van
wdpenen , tot den vijand over. Het Bourgondisch leger werdt
v,:zflagen. Hertog KAREL zelv' fneuvelde, of door
de hand zi]ner vijanden , of, mar fommigen verhaal, door
enige veiraders van CAMPOBASSO ' S aanhang , die den ongelukk i gen Voist , zo dra het leger aan 't wijken was, in 1,--celem
bloede, van 't leven beroofden. De -flag viel voor op den 5
januarij ; en twee dagen later, werdt het lijk des Hertogs ge,y onder), naakt uitgefchud, op drie plaatzen gewond, en met
het aanzigt, in enen poel, waar in hij gefmoord was, vast.
gevroren.
Zulk een jammerlijk einde trof onzen Graav, Hertog KAIV. DEEL.
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AnyAN BouRGoticEDEE N , midden in den loop zijner
t
net onbezo;
enc. k orte dock met geren , azatzugtige ondernenungen,
ftatlige onrust verzelde Ioopbane van ruim 43 jaien, ten
utrneld te' hebben. De namen van frriftlbaren, fict,te„,
L'i:jken, en dergeriiten, weikeri hij bij zijn leven, en na
clood, in de Gefchiedfcluiften, gedragen beeft, zijn alles
wt hiji met zijne onvoorzttige krijgstagtc.3 n gewonnen.
Do vocrfpoed maakte hem opgeblazen, en deedt hem wanen,
dat nlemand hem in magi koLde. te boven frieven. De tegenipoed veroirzaakte in hem oak geenzints neerflagrigI-2eid, n1aar
ieeleer wierdt hij 'er wreed ei verwoed door._ De
Lotzingfr en Zwitleife krig zo fcha.ndelijk uitgevallen, alz
torAeloL.s o!),L y nomen, zal tot can aitoosdurend bewi ver.
ilreklen van do ongez!ene middeien, door welke de Voor.
zenghed flaatz:ugtige Voiften ten vai biengt.
Hertog KAREL liet ene enige dogter, ene verwarde regaling, berooide onderzaten, ei ene ledige fchatkist egter. De
Landzaten , onenig onderling werden, daarenboven, met
Vithceinfen gedreigd. De welvaart, op -mike men,
order do regeringe van Hertoge FILIPS , zijnen vader, gercemd hadt, fcheen geheel ten Iande nit geweken. Docb ene
2nak was 'er, in Welke KAREL, zijnen vader overtrof; hij
vs nvinelijk kuis en matig, meet egter nit hoofde zijner gefieldheid dan uit deugd. Daar zijn goon frnien, wcike aan.
duiden, dat hij enige onegte kinderen heeft verwekt; en hi)
Het goon kroost na, dan MARIA, het eniglie kind dat hem bij
zijne drie, vrouwen ten dole viel. De groo:.sheid der Bourgond0 hofhoudinge, van welke nog ene omilandige befchfijving
voorhanden is, was min in KAREL te verfchonen, dan in zijn
rider Fr IPS alzo KAREL te veel gelds in den krijg maakte
tmel , to hebben, cm, ten laste der fohamele gemeente, nog
grote icten in dertele piagt te fpillen. - AMELGARD.,
Cost. 1:.idov. XL Lb. IV. cap. 8, 9. ADP,. DE VETERI BUSCO,
Per. Leo. cal. 1359. Aral. Noyes. ad a;mum 1477. C. 620.
MEYERI,
pag.
MATTII/E` p rer. avi "Ina!. Tom.
/7,7'7.”1,, 1467. fol; 342. DucLos,

de Louis XL
Tom.
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Tom. IL p. 96. 205, 206. 222. BOXHORN op Reigersb. I. D.
bl. 377. WAG., Vac!. HO. IV. D. 43-46. 70-80. 84.
97 . 99 . 10 3 . 106, 107. no. 115. 118. I23--17 . 135. I4.(%
145. 147. 149. 152-162.
BOURGONDIEN (MARIA vAN), geboren den 73 februanj 1457, was de enige ciogter van KAREL DEN STOUTEN, Graav
van Charolois, vervolgens Hertog van Bourgondien, en van
IZABELLA , dogter van' KAREL , Hertog van Bourbon; en is gewecst de enigfte erfgenaam der wijduitgeftrekte BoLTondife
licerichappijen, en de onfchuldige oirzaak van oorlogen , welker wortel , tot op dezen dag toe, nog niet ten enemalen is
uitget uold..
MARIA verloor haren vadea in den ongelukkigen veldflag
van Nancif , alwaar hij den 5 januarij 1477 fneuvelde, toen
zij den ouderdom van bijkans twintig jaren bereikt hadt. Zij
was enige dagen onzeker omtrent 's Hertogs omkomen , doch
kreeg 'er eerlang zekere tijding van te Gent, alwaar zij zig
bevondc, in 't gezelichap van de Hertoginne weduwe, MAR-,
GAREET VAN TORN,, van JAN, Hertog van Kleve, ADOLF , Here
van Rarefiebi, zij ien broeder, GUY VAN BRIEMEU, Here van
Imbercourt, WILLEM HUGONET, Kai-Zeller van Hertoge KAREL,
en enige anderen ; de Stedebouder van Holland , LODEWYK
AN GRUTTHUIZEN , en WOLFERD VAN BORSSELE Heel* van
Vere, begaven zig, insgelijks, fpoedig derwaarts. Het nete.
lig ti,' 1 E-ewrigt in 't welk men zig bevondt, bragt de Bourgondifr Groten, in benaide verlegenheid. Men zag geen' kans
um de landen buiten oorlog te houden, en Vrouw MARIA
t bewitid van clezelve, te bevestigen. Meest was men voar
LODEWYK DEN XI. bedugt; die op de eerfte gerugten van de
lcderlaag h Nancij, reeds bevel gegeven hadt, om ult zijnea
iaam, het Hertogdom en het Graavichap Bourgondie in bezit
e nemen. Het Hertogdom was zijn's oirdeeI4, wett!g1114 awl
le Franfe kroon vervallen , door4ien Hertog KAREL , wiens
ivergrootvader, FILIPS de Stoute, dit Hertogdom y am honing
11 2

BOUitOONDIEg.

tfiC

vAi4)
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IfAlt fat 162,n ofievArigerr
genic:J.:vel d , was.
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-tvaA, terft -ond na den' dood vi Her foge. KAREL,
•
on enige beweging ontilaan. De Liod7‘.. .xl, Cie 1g
geweest waren , begonden te kiag2n: „ da t dec
LT.::Etcri a1Ti Vreeflicrelingen gegeven , eu de Liandzate l voor•
,.;ccaan werden, diijvencie voorts, dat het tilt c1-3 rc
andere mi sbreitevihefeid te Zen ,
om deze
• i:(1
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td„f;cri ig trfaar onderiing verenigen moest, osn van de,'
't gene men bcgeorde, tnet
j0-12t VorfLinne te
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Dele pc der Gilden; ell
a!,-fan te Haarimn, te Leilden, en in 's IIge , en lcwani
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ctt ncmcn ; oak op de algemene dagvaart te Cent, 't
boveri alle ifingon voorflaan. Voorts werdt 'or
ontwtrp orgeffeld van de vooiregten , 17elke men oic,

•

cioor Vrouwe

MARIA, van Tliel1WS

bezworen te moe-=

stVorden; waar tla zig de Gemagtigden van de Staten van
,i1,16-421, to gclijk met die van Zeeland; naat Gent begaven.
or

men hen voor :
den groten last, in welken
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geirj.k, rodeti3k: , dat de Landen .door ,de ooric,Etr-1,
"ABEL, tot an 't einde zijns levens,
hack, zeer bvrInt , , ci ggoeci en ct'onciergaan waren, An 411.4,, Ten eeider .khoorden verligt, dzri racer ;bezwaaril -te wor.
den." Z voegden 'er bij: ,, dat 'er, ledert enigeja,:ten,
,,neke11sc inbieuken warcn gecchied , /op ccr jancua e i4
„ fteden viipecien en voorregten; weike zij gaarr4e ,heriteld
" zoeden zien.' Zij flonden hier .op zo
t.dat -YrOJJW
MARIA hun ,
_op den 14 mart 1477., ;het ',Gavx,
PRIVILEGIE, gelli k men 't , federt, -genoenid .heeft,
waar 1;:j de oude voorregten der Landzaten:bevostigd Nv.grcluh,
en de -thaaviijie •agt bepaald. De Hollanders ea Zeelmo
liebben altoas veel werks van dit Privilegie -getnaakt, .1."(1Q,81
opvo!geren van Vrouwe MARIA , 'blame
en'ge
oiydelonJe, dat 'het der jonge en ‘onmondige Fle,rtoginnt,
,geweld, aIgedrongen -was, .niet goedge-vonden hebben,
aa.n h tze:ve , veiboncien te rekenen.
voormart2fter:.
vindt, men csgeixekt bij W.4:4(
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flein, die thans de waardigheid van al.ernenen
yerenigde Nec:erlanden .bekleecide.
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hunnen last te openen, elk hunne,....in 't bijzonder door hijvie&
ilij wendde voor,, dat
i
ende beloften zogt te winner.
do
Hertogin, voor zijnen WWI KAREL, een k!ri1 Vail zeven ja.
. BORSSELE en GRurrill-rz EN gave*
e
ren, ten, huwelk begeerd
hem bier toe geene hoop altoos; (.10Ch. HUGONET en vAN
MEU beloofden, dat zij hem zij e, begeerte zouden relpen
krijgen. Toen hij hen zo ver gebragt hat;-, Was
weinig moeite., hen vender in te wik1:elen. Na dat de Ge'zanten hunnen last, ftrekkcnde tot het 17uiten van een vet.bond van vrede , weaken de Koning, op geen and ere-v-Qorwaarden , waken wilde, geopend hadden , bewoog deze twee
em hem la Cite an gedeelte van Arecht in handen te doen
ftellen. Doch ciit bedrijf en hun verdere handel in .Frankrffk ,
kwam hun naderhand, noodllottig te flaan; want de Gentenaars,
zig van den perfoon der Hertoginne, en daar door van glen
Mern der, regeringe, meester gemaakt, en federt, in Frankrijk,
vernomen-lebbende, wat 'er geil.)ten was, dezen, op hunne
terugkomst, HUGONET en BRIEMEU vatten, en openlijk onthoofden. Men heeft nog een brief van HUGONET, aan zijne
gemalin , LOUISE , op den dag zijnes doods gerchreven, in
welken hij betuigt, dat hij oniehuidig leedt, eq alleen, gelijk men zeide, om het y olk te voldoen. Ook beweren fornrnigen, dat hij en -VAN' BRIEMEU zig zo diep niet met Koning
LODEWYK ingewikkeld hadden, als de Gentenaars, die thans
ineester waren, voorgaven. Zij hadden zig, inzonderheid, bij
de Gentenaars, gehaat gemaakt, doordien zij een' brief van de
Hertoginne aan Koning LODEWYK gebragt hadden, waar bij
deze verzogt: ,, dat de Koning,, 't gene hij Naar wilde lateri
„ weten, alleen aan vier perfonen geliefde te vertrouwen,
„ te weten, aan de Hertoginne wcduwe, aan ADOLF, Here
„ van Ra'.'eflein, en aan BRIEMEU en HUGONET, met welke
„ vier, zij verklaarde hare zaken alleen te willen beftieren."
LODEWYK hadt dezen brief den Gentfen Afgevaardigden, die,
kort bier na, met hem waren komen handelen, op een berigtfchrift, waar bij Vrouw MARIA verklaarcle, niets te willen
/1144n clan bij I aue der Staten , vertoond en medegegevep.
En,
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En, 't gezigt van dezeri brief, dien men VrouweMi
SIC oncier ii ogen bragt, werbitterde de Gentenaars
dat zij BRTEMEII en HuGoNvr aan hunnen haat opofforden„
zonder dat de jonge Hertogin, die, 'eerst op,:t
Coen op de openbare markt, in flegt rouwgewaad, net de traTien in ae ogen, om het leven hater engelukkige Staatsdicna.
Ten 'gcbeden had!. in ftaat geweest was, °nue van _de jongite
Itraffe te bevrjjden.; nit welk zonderling voorval, men aan
,de ,ene zijde, ziet, hoe net MARIA thans lander 't bedwang
-der 'Gen tenaren gel,ve.%t zij ; en aan .de -andere, met welk een
inzigt, zij den Nederlanden zulke wijdluftige priVilogitat
hat toegeftaan„ fen hoe weinig -zij gezind ware, Liezelvt
houden. MiTerwip 'hadt LoDEWVIC Daornik het .ander
tleelte van ,21trecht, en ,.enige andere plaatzen bemagtigcl.
In Holland was, telflond iia 'het bouden van de sidagvaart
Cent, 'het vuur van oreliigheid tusfen de Hoakfc3 icen.Wabbei
jauwfen, ,of van beide doze pai tijen tegen ae Overheid, wg,derom op 't hevigst ontilekene Pe zwale taster_ die en zi.4
dragen moest, ha.d,:en de Gemec-3te, in vcrfcbeiden' ftedan.
aan 't morren geholpen. Te Gouda, begonden ,de ingezetenen , 'incest Hoeksgezind op e ftaan tegen :Here jAw viazi RATA,
die der R.-abbey-am:le zijde toegedaan was, en 'onlangs de Sotvoogdij van Vrouwe MARIA verworven bait. De liodefe
Ineente, niet gediend met dezen ,SioLvcogd., -klaagde, .dat
Naar zogt te verdrukken. Ook eis chte zij van cle .Overhed
rekening van do inkomilen der 11:ad , :en -flondt bier szo ittit
op, dat de Vroedfchap, moest .1fablielyawyrs, allengsken$ 03nad nitweek.. Do Noekien names tom do veriaten plaatze:a
in , , en verwierven, eerlang, door middei van jicx vAN INIGNTFooRT, enen ,der Hoekje hoofden, dat Vrouw MARIA d SlotVOogd ij Ran ENGELBRRT TAN NASSAU, Here van Breda, Apdroeg, fdo Hoekle Overheid te gelijk in hare ,dienflen Dtvestigcmde. Te Schoonhoven weicen do Kabbeijaztilie Reg!nten,
geene kans ziende on do govorderde rekening to
eon
waar :door •de Hodeiren,
w&nig later, insgelijks, ter £tad
begett
mode op 't ii444C11 Itatten., 174 Diz if
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roerte, zo dra de Gern agtigden van de Gentre dagvaart te ring
gekeerd waren. Hoekfen en Kabbeljaulifen beide riepcn, dat
REL o
op
zij van alle lasten en fchattingen, onder ITerto
wilden zijn,gel(rA
en ekening
de landen gelegel, terflond
hebben van der ftede middelen. De Overhe:d beloofcic een
en ander; doc:a de Dekens der gilden begeercien Naar in he_;tenis te bouden, tot dat de rekening gedaar.i zou zijn. FI'cr
over ontftondt een geweldige oploop. Wel veertiig van de
voornaamfte Burgeren , Hoekfen en Kabbeljazep:Pn , v'ei den
vastgezet en genoodzaakt rekening te doen. iv1en bevondt
toen, dat de Kabbeljaurfen ene goede fomme gelds onder
geflagen hadden , welken zij , binnen twee a drie jaren , beIoofden te vergoeden. Sedert op vrije voeten dCfteId ziin e,
weken zij , de een voor, d'ander na, ter ftad nit. Te Hoorn
vielen geen mindere bewegingen voor, e deze waren van te
verder uitzigt, om dat de Huislieden der dorpen daar in deel
namen, na dat men hun hadt diets gemaakt, dat MAARTEN
VEELAAR zijn Schoutsambt gekogt hadt voor pennrngen die
hun waren afgeperst. In andere fleden vielen ook vele ongeregeldheden y our; doch fomrnigen , gelijk Haarlem, Delft en
Anfleldam, alwaar de Kabbe ljaultfen verie weg de magtigften
waren, bleven ten dezen tijde, van oproer vrij.
De Gentenaars , de Hertoginnc weduwe en ADOLF VAN
STEINhebbende
hebbende doen vertrekken, cm met de Regeringe en
Vrouwe MARIA, naar hun welgevallen, om te fpringen,
gen egter haast, dat zij een aanzienlijk Legerhoofd nodig hadden , om den Franfen 't hoofd te bicden. Zij wierpen derhalve 't oog op ADOLF VAN GELDER, die, tot omtrent dezen tijd
toe , te Vily oorden, of volgens anderen te Kortrijk, in hegtonis
gezeten hadt. Teritond, ftelden zij hem op vrije voeten,. ei
hem, die nu al vcrfcheidene jaren weduwenaar geweest was,
met de hoop vleiende van het huwelijk der Hertoginne, droagen zij hem het bevel op over een legcr,, nit Gcnt , Brugge
en Tperen bijZ-3en gebragt. ADOLF trek tertiond naar Doornik
teen in de magt der Franfen, en ftak den brand in de voorIL:den. De bezettIng hier op uitvallende, dreef de Riamin,cP-7
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verlies op de vlugt. ADCLF zeiv' fneuvel,_:e Fier,
op den 22 julij 1477.
Zijn d -od was oirzaak, dat men een fpoediger benuit nun,
omtrent het huwelijk der Hertoginne. En fchoon 'er thars
nog verfcheiden' Groten mar dit fto-,cien, waren
egter de Daufijn KARrL, en MAXIMTLIAAN Hertcg van Oos.
enigfle
tenrijk, won van Keizer FREDERIK DEN III
tijen , die s in aarmerkiug kwamen. Herzog NARFL hodt MA
ICA , reeds bij .zijn levee, aan den arifija beloof:3; en 31, r)DEWYK DE XI. fcheen in 't eerst, ernitig naar dit
flaan. Dcch fominigen verzekeren, dat hij, oirde l ende„ , de
Staten van flertoge KAREL te kunnen magtig worden, zonder dat hij den Daufijn aan MARIA behoefde te verbinden,
federt van andele gedagten geworden is. Ardeien beweren,
daarentegen , dat de Koning, de hoop , om zijnen ZOOT1 , door
het huwelijk met MARIA , in 't bezit der Bourg37?dffe Scal.en te
flellen, niet opgegeven heeft, voor dat hij zag, dat hier toe
geen kans was. MAXIMILTAAN flondt in de gtnist der Cente,7a,ren, die thans 't bewind in handen hadden ; zij beweerden,
dat de Hertogin aan niernant dan aan hem behoorde uiT,-ehawd
te worden, alzo Hertog KAREL haar hem, reeds voor Tang,
toegezegd ha; 7 t; dock zij namen niet in aanrnerking, dat dit
ook offitrent verfcheiden' anderen gefchied was. De Hertogin
gaf eindetijk hale item tot dit huwelijk, en de Hertog werdt
herwaarts ontboden. Men wil, dat de Flvningen eon gedeelte
der reiskosten betalen moesten , alzo 1V1AxiivELIAAN weinig
inkomiten halt, en de Keizer voor den gierigael Vorst van
zijnen tijd gehouden werdt. Na de overkomst van den Hertog, werdt het huwelijk op den 18 augustus 1477 to Gene voltrokken. Volgens de huwelijksvoorwaarden: „ moesten. de
„ kinderen, die uit dit huwelijk zouden geboren worden, den
eerstitervenden in alie ' itaten en bezittingen opvolgen; of,
„ zo 'er Beene kinderen nablevcn. , vervielen dezeiven aaia.
„ de wettige erfgenamen , zonder' dat 'er de langstievende
enige aanfpraak op behieldt," Groot vier weken hier na,
werdt 'er een beftand met Fralzkrijk 6,..etroisen, en Vrouw
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11111 wiei dt in Holland en Zeeland als Grav!nre gebuldie;
7,ijnde doze plegtigheid cintrent het einde van 06tob er go:thied

to Doi-di ecl,T in ugenwoordigheid der Afgevaardigden v2n.
HoilaniTe fleden, die aldaar ter ciagvaart veCchenen waren.
wercie na 2.1vorens als kerkeli. :Ie Voogd en
Aion,:beir van 14,71'0,1We MARIA , in de lento des volgenden
den eed aan de bijzondere iteden en landen gedaan te
hebbon, al de titeis zijner gemalinne, terwiji de ran= van
ALIXIMILIAAN en MARIA aan hoofd der opene brieven ge.
lezen wierden. Ook vel:klaaide Keizer FREDERIK, bij brieven
AXII,IILIAAN Geldnland en Zzaphen
van den 19, apiii, dat
bonevens Holland, ZeEland en F5.7: si and , uit naarn van Vrouwe
behoortijk -van hem vel-heven hadt; war uit: blijkt,
eat de Ke:zer deze landen als lenea van he: Keizerrijk wilde
zar.gernerkt hebbe-n.
De rust, hier door te wege gebragt, hadt een gunflIg \toot-nitzigt van beflendig te zullen zijn, te meer, wiji IAXIIVIILIAAN en MARIA , op den-12 julij van dit zelvde jaar, ee-rt
niouw veibond van vrijen koophandel en visferij met Enu&Rn
DEN IV, Koning van Elge1.37id iloten, en hc befland met
alzrijk voor nog een jaar veriengden. Dan met dit al fthemen 'er op nieuw onweersbuien Camen to pakten., die do rust
clreigden to ltoren. De Gelderfen namefljk, hadden, na den
flood van hunnen Hertog ADOLF , de voo3'2.1j over zijne twee
onmondige kinderen, KAREL en FILIPPA , zig destijds te Geirt
bevindende, opgedragen, aan zijne zuster KATRINA , Welke
door eon plegtig g,ezarafchap, zo veel bij LODEWYK DEN XL
te wege bragt, dat hij zig verbondt, cm de twee gemelde
kinderen tegen geheel den Bourgondifen aanhang te beichermen.
VIAXIMILIAAN en MARIA lieten fchoon 'char toe door
Vrouw KATRINA ernilig verzogt, nogthans niet bewegen,
haar breeders kinderen te rug te zenden. 't Gevolg lier van
-was, dat de Geld eif?7-z moor en meer van MAXLMILIAAN
MARIA -vervreeind wierden , en zig fork maakten .om de

Bomrgonders gewapenderhand aan te vallen. De woede, wet
welke cien. Urine krlig sgevoerd wig.rdt, regtfireeks Diet tot
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ons onderwerp behorende, verwijzen wij zodanige onzer Le.
zers, die begerig zijn, onderrigt daar van te bekomen, Laar de
Schri3vers, die ten flotte van dit artikel zulleii worden aangewczen. Wij vergenoegen ons derhalven, met aan te tekenen, dat men aan beide den de rampen des Norio moede,
in januarij 1 481, te Nunfpeet op de Velu GeVeriand, een
beftand foot, ingevolge van 't welk , MAXIMILIAAN en MARIA,
federt in de Peden van Gelderland en Zutphen, op ene
svijze, gehuldigd wierden, fchoon al bun regt op ,ieze beide
landfchappen, enkel op de ove.rweldiging vaa MARIA ' S varier,
IIertog KAREL, gegrond kon worden.
In 't voorjaar van 1482, wierdt de Hertogin MARIA haren
egtgenoot en den landen, in den opgaanden ha.er jaren
door een onverwagten en rampfpoedigen flood, ontrukt. brie
kinderen hack zij reeds ter wereld gebiagt, FILIPs en MARGAREET, die nog leefden, en FRANS, die kort na de geboorte geftorven was. Nu was zij wederom zwanger, doch hadt zig,
door enen val van 't paard, terwij1 zij buieli Brugge nit fpelemeijen reedt, zwaar bezeerd; en , doordien zij zulks voor
MAXIMILIAAN verborgen hieldt , deals om hem niet zwaarinoedig te maken, deals om dat zij nit vrouweiljke fthaamte,
fchroomde enen Heelmeester te gebruiken biak her kwaad,
des zonder hulpmiddel gelaten , wel haast ten haren nadele
met zo veel geweld uit, dat zij 'er na verloop van drie weken , doch ander= zeggen binnen vier dagen, aan overleedt
op den 27 maart. MAXIMILIAAN, die haar teder reminder
was over dit verlies zodanig getroffen, flat men verhaald vindt,
dat hij gedurende zijn ganfen levensloop, niet van haar lion
fpreken zonder tranen te Porten. Ook was zij 7 .nderciaad, ene
zeer fchone, vriendelijke en beminnelijke vrouw, blank van
vet en aanminnig van wezen; fris van leden, en daar bij ge.
zond en Clerk van lighaam. Ook •hadt zij door hare guile opregtheid, voorzigtigheid en godsvrugt, de liefde tot zig getrokken van alien, die met haar verkeerden. Nuttige boeken te
lezen, en zig door deskundigen de gebeurtenisfen van vroe.
gere en latere tiiden te down verhalen verftrekte haar
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eon aangename uitrpanning; &leen vfncit men als een rbiek
in haar karakter, 0Pgeteld, dat zij wat oplopeA van aart ig
geweest. Van bek .c.vaain l -eki tot do iegeringo hoc:ftzijnauwe.
Lunnen
zijnde zij na den dood van
Hertoge KA , tET, , niet van onder de voogdijIchap der Ge ntenadan cm onder die van haren egtgeno&t over te
ren
gaan. Oo s s-,-hacit zij 't ongelut, van hare Landon, zo long zij
regeerde, door binneniandie berociten en uitheemie
gen , jammailijk te zien verwoc ,,ten en vanEen rilten; Tarnpen, die genoegzaam aitoos urn de vrouweiijke regorioge over
deze Lancicn v..iknogt waren geweest, en waar van men
inzonclerheid twee treffende voorbeelden ontmoet , in de
iotgevallen van do Gravinne ADA en jt,.K0--,',A VAN BEYZREN.
PONTI HEUTERI , Rerwo At/r. Lb. I. p. 6o. 65. .2-1Ela
pubi. Angi. Torn. V. P.
p. 85, 86. 89. DucLos,
de Louis XI. TOM,
p. 83. Tom. IL p. 222. Tom. III. p.
367. Cola Mon. Liv. V. chap. 13, 16, 17. M. BALEN , 1-il;ilirifv. van Doi*. hi. 787--79o. WAGEN. Vad. REJ"7,.
IV. D. hi. 46. 163. 166–r71. 1 . 79--181. 185 '. 2o6. Leren3
!van llirci;:n. en Vrozzw. X. D. bl. 279--288.
BOURCONDIEN (NIKLAAS VAN) of BURGUNDUS,
efproten uit het dooriugtige bilis van dezen naam, door den
bastaard JAN VAN BOURG01‘.MIEN, wierdt geboren te Aiguien
den 29 feptember 1586. Zijne eerfte }etteroeffeningen
Mons volvoerd hebbende, ging hij -naar Laiven in 4e wijsbegeerte en regtsgeieerdheid ituderen, alwa y hij zig teffens op
-de litteratuur en digtkunde toeleide. De voortgangen, die 11.1.j
in zijne frudien maakte, trokken tot hem de genegenheid ,en
vi:iendfchap van zijne voornaamile meesters, welke waren de
HoogIe aren -GERARD CORSELIUS en ERYCTLS PUTEANUS. Met

de waardi,.;heid van Licentiaat 'in de iegten bekleed, keerde

hij naar Gear te rug, alwaar 'hij als Advokaat praktLeercie,
de achting van een ieder, door zijn braarbeLd en ronelboritig
karakt2r, tot zip; troi(; inzonderheid was hij zeec gezien bij
latlinre
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In 1627 Wield y- hi] door MAXIMIL1AAN , nertog vatt Beijeren, roe
Hong,leraar in de regten to Ingolflad beroepen. Vei volgeng
benoemde hem die Vorst tot zijnen Rand en Geichi(-!,!p_1-hi.,"ver; 't welk insgelijks door Keizer FERD/NAND Na
en tvvacilfj,i.zri verblijf in Beijeren, keerde hij raar de 1.1.1-'c4rian.;
te nig, en wierdt lid van den Hogen Rand van,,id,r2d,
welke
bediening hij omtrent 't jaar 1646 is gelloicen;
in
Hij lieeft uitgegeven : 1. Oratio de gradibus ad Dopelitiain.
Franccf. 1615. x2rno.. 2. Poêmakz: Heroicorzint Eber
rum
Sylvarum
Anti,. 162 I . I 6mo. 3. Ad conitic,t iines
Antv.
Flandrix , aliarumque gentium Traaatus Controverfiarum
I 62 1. 27730.' '4: , pit1;,.7,1anzitan iii izuptias CASPERII GEV NRTIr;
Antv. 1 625. 4to. 5. llifioria Belgica ab anno T558. Li- o,!7-4.
1629. 4to., van dit werk zijn verfcheidene herdruk l .en , van
welke voor de beste wordt gehouden die door Jell floog.
Ieraar N. H. GUNDLING te Halle in 1703 in 4to. is
y en. 6. Apologia de Eleaoratu Palatino , pr; C t-IRISTOPHORO
GE \VOLD° , & contra MARQUARDUM FRELIERUM. 1,7golfl. 1634.
theoreticus. Ib.
4to. 7. Comnzent. de Eviffionibus praleus
1 636. 1211W. Lcva?z. 1647. I 2iiao. Colon. 2662. 16mo. 8. His.
toria Bavarica, feu LUDOVICUS IV. Imperator. ac ejus vita re;
Neste ab anno 1313. Ingot,11. 1636. 4to. Anil'. 2645. 4t0. Helalfie
/705. 4to. 9. Commentarius de duobus reis , jive de Obligatis in
folidum. Lovan. 165 7 . I 2M0. I0. Commentarius de pericclis e5-`)
Contraaibus, th-fulnptus ex leElionibus IngolfiacEenfibus.
culpis
I. Alle de bovenftaande werken van
Lo r . 164.6. 122120.
NIKLAAS VAN BOURGONDIEN zijn te famen bij en gedrukt,
coder den ti:. tel van: Opera onznia. Brux. 1647. 4to.
730.
•
4to. - F. StvEEr.nr, Ashen. Be1/g. p. 573. VAL. ANDR.
..4,7).!. Peet. p. 631. J. F. FOPPENS , Bibl. Belg. p. 902. Jo.
EtYlor. Bibliothec. Part. V. p. 256, 257. C. SAM,
Ono-7z. „Ler. Pars IV. p. 253, 254. D. CLEMENT. ,
cup.
r;Pl if!. Tom. V. p. 430. PA QUOT .11.137/2. litter. Toni.
A. PARS , Naanzrol Van de Bat. en Hull. SC;;;-"VO'S , 1)1 .
28 1. Jo. FRID. JUGLERS, Zcytocgc Atg 't uriotifctcn ZiograpPic.
S r i, Zk. f. 364-371.
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BOURICIUS (HECTOR), een zone van JAKoB Boumewl
volgt , en BAUKIE BUIGEBS wierdt te Leeuwarden nboren,
omtrent 't jaar 15)3. De triviale fcholen met veei Tof doorgelo.pen zijnde, en zig vooraf in de wijsbe,Yeerto gene
hebbende, wierdt flij den 4 meij 16o8, als Student te FranekeP
inge:threven, en leide zfg met veel ijver op de regtsgelee)rdh:Ad toe , makende ten dien einde gebruik van de losfen der
Piofesforen MARKus LYKLAMA A NYEHour en TIMEUS
‘T-.,et
4 gefloten beZER bij win hij als commenfaai woonde.
ftand tusfen dit Gemenebest en deli Aartshertog ALI3ERT ,
hem den his: ge-vekt hebbende om de Spaanfe Nederlanden to
zien, reisde hij dcillalven deiwaards, en ging naar Lcurc,f,
zijne ftudiel vervo:gen, a waa, hij in 1610 de waardighcid
van BaeeaLlaureus in de re en verkl eeg ; her was het ook
dat hij gemeenzaam met ERYCI1.7S PUTEANUS verkeerde , ea
van denzelven lesCen nam in de fraij2 lettelen. Van bier
ging bij naar Douai; bezogt voorts Dole , Pares en Orleans,
in welke laatstgenoemde fad, hi) de waardigheidvan Meester
in beide de reg-ten bekwam. Vervolgens was zijn voornetnea
cm naar Italien over te iteken, doch hij vcranderde van ge,
dagten, en fcheepte zig in naar Engeland, alwaar geland
de, zijn eerfte bezigheid was, om den beroernden TZAATC_ CAdie

SAUBONUS op

te zoeken, en naderbar,d den dood van dien ge-

leerden man vernomen hebbende, vereerde hij diens geheugen
Te Leeuwarden te rug gekeerd, bet hij
met ene
20 m?ij I6I2, in de matrichla 's Hofs van Friesland, als
Advokaat cptekenen, en hij praktizeerde voor deze hoge Regt.

zig den

bank in die hoedanigheid tot in 16o, toen men hem alg.
Hoogleraar aan Frieslands liogerchool beriep , waar van hij
op den 29 junij van dat zeivde jaar, bezit nam. Hi) verHet in 1625 deze post, cm die van Griffier bij het Hof Provintiaal waar te nemen, dat enkel een trap was om hem tot de
waardigheid van Raadsheer in dat zeivde Hof te doen opklimmen, welke gewigtige bediening hem wierdt toevertrouwd
den 3o maart 1626 , na het afiterven van zijnen fehoonvader
GILL= VAN HILLEMA , die teffens Curator van 's Lands Ho-

ge
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igerchoo t te Franeker was geweest. Vervolgens wierdt EOURI*
CIUS ais oidinnis Gedeputeerde ter vergadering van bun 1--Ifiso7..,
Mogenden naar 's Rage gezonden ; deze post, die geheel
van ziin finaak was, nam hij egter enige jaren met de grc„otile:
trouwe waar, zonder dat hij egter de beoeffening Cer ftudien
verkvaarloosde , die hij in zijne uren van ambtsle-.3igheid als
ene uitipanning ter hand nam. FIij halt ftegts 42 jaren betoen de dood hem den 3 januarij 1635, tz Fvc‘neker
wegrukte. Zijne moeder overieeEle hem, zo icei als
Zijne huisvrouw HOIJEJE VAN HILLEMA aan wie hij den 19
julij 1618 gehuwd was, en die den II december 1669, in
den ouderdom van 70 jaren ftierf; zijn broeder en zuster overleefden hem insgeli`jks. Uit zijn htftvelijk lief hij een zoori
L a , welke het onderwerp van een volgend artikel uitrnaakt;
benevens ene dogter, LUCIA genaaind, geboren den 4 meij r 623,
en getrouwd den meij 1643, met EMU; VAN GLIM/TA Uit
een der eerfte patrice familien in Frieslai2d gefproten, die vele
waardige Mannen, uit welke hun vaderlanl in de gewigtigfte
tiaats- en krijgsambten met veel trouwe hebben ten dicnst
geflaan, zijn voortgekweekr, en waar van nog ter dezer ftond,
waardige afflammelingen in de provintie van Friesland aanwezig zijn.
HECTOR BouRIclus, lieeft de volgende werken door den druk
gemeen gemaakt: I. Oratio anniverfaria , diela licuori ISAACI CASAUBONI. LPov. apud. Jo. STARTERUM. 1615. 4to. 2. Di.sfertatioiibus act-edit LeEtionurn
quo varia
nes Academicce.
loca,
prrecipue
in
Inflitutionibus
jusrumusa
Imperairis
Franeq.
1612.
4to.
3.
Oratio
toris , explicantur. AY!.
Franeq. 1623. 4t0.
Anthitit, 'ye Disfertatio ad Legem
Trull
FABRI.
Franeq. 1623. 4to.
4. Oratio funebris in obit=
KO.NIGII, Bib!. Vet. & Nov. voc. VAL. ANDR., Bib!.
Beig. p. 34o, 341. J. F. FOPPENS, Bib!. Belg. p. 432. PIER.
Orat. funebr. Franeq. 1636. E. L. VRIEMOET,
igthen. Frif. p. 206--21I. C. SAXI, OtWin. liter. Pars IV. p.

253. FAczuqx,

litter. Tom. VII. p. 365-367.
EOU,
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BOURICIUS (JAKO B), orntrent het midcien van derVide
eeuw te Dokkifrw gel-wren, leidde zit; in zijne jugu
;e , Op de beoeffening, der 1etsgelcer3Md toe, wierdt Meester in die we
, en praktizecide als Advokaat te Leeu warden, vert-chap
ten
volgens wicxdt hij Penfionaris van die Iliad. Ilet juiste tijdfiip
van zijn overi.;: den is mi.) onbekend; inaar het is zeer zeher,
dat hij nog in 1620 leefde, hebbende als toen de begaaffenis
van Giaav WILLETi LODEIV71 als oudite Advokaat bijgewoond.
JAKOB . is getr uwd geweest Met BAUKJE BUIGERS, dogter van
den Adokaat JAN EUIGER3 te Leeuwarden en van REINSKJE
PETERS A UCKEMA. Hij heeft nit zji'n huwelijk erie dogter en
twee Z( 011S vervv-ekt, waar Va7! de oudfle, GYSSERT BOURICIUS
te Lejz heeft geituii eeit, en Advokaat te Lee7twarden is ge•
weest; van den jcngf,en, HECTOR , is hier bovei] gefproken. Men
heeft van hem in druk : AdvocaLts. Arnli. 16o6. 4to. Lem..
1643. I 271ZO. Earl. 1666. 4t-o. 2. Capti'ms, five Enchiridion defenfionum. Leov. 16/o. 127110. D. 1644. 18ino. 1645. 40?. 3.
Liber fingularis, fire Fanegyricus ad PandeEtas yuris Civilis,
eorunique Auffores , & prcecipuc' ad Ulpianum. Leov. 1613. 4o.
4. JACCDI
j01LAN2,„'IS BOURICTI , Opera yuridica, Franeq. 1700.
450. I. AVT., 1701. 4to. Dit ziin de werken van den grootradar en Lleirzoon te zanier) genomen.

SUFFR. PETRI ,
p. 504.

de Scrim FizJ p. ICI-- I 05. J FFCPPENS
Be:.
E. L. VRIEMOET , Athen. Frif. p. 206, 207. PAQUOT
litter. Torn. VII. p. 362--364.

BOURICIUS 'JOHANNES), de zoon van HECTOR BouRrems en HouirjE VAN HILLEMA, wierdt te Franeker geboien ,
tusfen de jaren 1620 en 1630. Hij beoeffende de fraije lette.
ren en de regtsgeleerdheid, naar 't voorbeeld van zijnen vader
en grootvadei-, en wierdt in 1656 Raadsheer in het Hof van

Friesland ; weike zwaarwigtige post hij gedurende het tij'ivak
j1
zijnde in 1674 overleden. Van hem
8 jaren
van
Trabiatus
de Officio Harlingce 1 6 8.
s in druk : 1.

4t0. 2. Satyricon in corruptos hujus fcecztli mores. /go. Ecclefiastes Salomonis , carmine redditus. 4to. --- E. L. VRIBMOET
in Addend. p. 5.
"Ahem Fr p. 206.
B017-
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BOURIGNON (ANTOINETTE DE) , is een van die
tiweepzieke Zusjes geweest, welke door bijzondere aandriften
e ..
ingevingen waanden beflierd te worden, en zulks
is , eden, dat men haar niet zonder grond voor uitzinnig
heeft gehouden. Zij heeft een groot aantal Boeken in 't licht
gegeven, met de allervreemdfle leerftt...11ingen vervuld; en,
van hare kindsheid af, tot aan hare gevorderde jaren toe,
heeft men ene zonderlinge wending in haren geest kunnen
opmeiken. Zij wierdt den 13 januarij 1616 te RifYel geboren,
en vertoonde zulk een affchuwelijk lelik fchepzeltje bij hare
komst in de wereld, dat de naastbeftaanden in overweging
namen , om haar als een monfter te fmoren; loch deze wanfthapen l icid allengskens verminderende, werdt,'er befloten oni
haar oa te voeden. Vier jeren bereikt hebbencle,.belpeurde
z1,1 reeds, dat de Chlis.men geen levenswandel leideh, die met
h,:nne beginzelen overEenftemde; hierom begeerde zij, dat
men haar naar 't land der Christenen zou brengen; waar in zij
zig niet host verbeelden zig te bevinden , doordien zij yen.
dat men niet overenkomftig de voorfchriften van den
Ecn der grootile wederwaardigheden, welke haar in 't ouder.
lijk huis ontmoetten, was , dat men haar wilde uithuwelijken
dit voornemen ftrookte geenzints met haren aart, en een klooster fcheen haar meerder verkiesbaar dan een man. De toe.
itand van hare moeder kwam haar al te ongelukkig in het huwelijk voor, om te durven wagen van een dergelijk lot te ondergaan ; en behalven dat, was zij met zulk ene verwonde.
renswaardige kuisheid begaafd, dat zij meet dan eens zelve betuigd heeft, gedurende haar gantfen levensloop, zelvs niet bij
overijling , de minfte aanvegting te hebben ondervonden, die
in flaat was, de ftrengite regelen van kuisheid en ingeto.
genheid te bezoedelen.
Dan haar vader, die zig des weinig bekreunde, beloofde haar
aan een Fransman ten huwelijk; de tijd tot het houden der
bruiloft was reeds bepaald, en zij wierdt genooddrongen, ten
einde 'er de volvoering van te ontgaan, op paaschdag .van 't
iaar
I
IV. DEBI,.

BouRIGN-og, ( ANT
OINETTE Dr)
fair r636 de vlugt nit het ouderlijke huts te nemen , niet cart
fri een krooster een' fchuilplaats te zoeken db ordien zij wist,
dat de geest des Euangeiiums ha= zetel oc niet in deze
verblifpiaatzen heeft gevestigd; maar het was oin enig.
wiidernis of cenzaam afgelegen woud op te zoekem flit meeni.
,de zij in het Henegmegfe gevonden te ly2.bben , en trok aldaar
ten kluizenaars gewaad aan; doch in een dorp nabij de pIaats
gelegen waar zij zig onthieldt, kreeg men vermoeden, dat
een vrouwsperfoon was, en bier op wierdt zi aangehouden.
Dan nimmer IIep zij grater gevaar , ten aanzien van harem
inaagdelijken flaat, want zij was in handen van een krijgsman
gevalien, die niet los liet dan door een foort van wonderwerk,
Het Was de Priester van de plaats daar zij zig be yond, die tot
een middel voor hare verlosilng ftrekte, en in haar Gods geest
Thenende te ontdekken, fprak hij 'er van met den Aartsbisfchop van Kamerik , die haar kwam ondervra{,Ten, het kluizemars leven ontriedt, en door zijne vriendelij'ke aanmaningen
friar wist te bewegen , om tot haar vader te rug te keren.
Doe/ zij was niet lang te huis geweest , of zij werdt op
nieuw lastig gevallen met huwelijksvoorftelIen ; 't welk ten
Taatflen zo dringende werdt aangefchroefd, dat zij zig in de
noodzaak bevondt, ten tweedenmale de vlugt te nemen. Zij
gaf bier op een bezoek aan den zelvden Aartsbisfchop, en
verkreeg van hem verlof, am benevens enige andere Meisjes
van hare denkvvijze, een foort van genootfchap te vormen,
ten dien erode can huis in het dorp Blaton hurende, daar zij
hare zalnenwoning vestigden. Dan fpoedig beried zig
Aartsbisichop, en hij trok ziin verlof in; 't welk ANTOINETTE,
in de noodzaak bragt, naar Luikerland te wijken, van waar zij
egter, tia'er een kortftondig verblijf gehouden te hebben,,naar
P1az1d6ren te rug keerde, alwaar zij gedurende een tijdvak van
Verrcheidene jaren, in de grootile een yaudigheid en afzondering
haar lean fleet; in dien tusfenti:rd riogthans boezemde zij ene
hovg Ileida in aan een man, die de rot van godsdieniligen
rpa.,,Ide, ten elide bij haar toegang te krijgen; hij fprak haar
van trouwen, doch hau ten aanzien van ,dit onderwerp onbuig.
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vindetide y tragtte hij met geweld aan te vul!en,
hij in overtuigende welfprekendhe id to kart fchoot;
cioch nam den wereldlijken arm te bate, zo dat deze fchijnheilige, die op een devoot Meisje ftheen belust te zijn, zig
bij een ander verg,eestelijkt zusje aandiende, die hij leerzamer
vondt.
Na dat BOURIGNON een geruimen tijd dus iii afzondering geleefd hadt , keerde zij andetmaal naar Ri jsfel te rug, daar zij
tot aan den flood van hare moeder, en vervolgens ook nog
enigen Cid bij haren vader verbleef; waar na zij haar voorgaand eenzaam en afgezonderd leven hervatte. Na het overlijden van haren vader, wilde zij voor altoos afftand van zijn
erfgoed doen, dat vrij aanzienlijk was, doch zij veranderde
van befluit, en de nalaterfchap haver ouderen groeide merkelijk aan , onder haar beftuur.
In 1653 wierdt zij beftierdfter van het gasthuis van ooze
Here Vrozove der zeven finerten te Rigel; en omhelsde vijf jaren
Lcer den Nonnenftaat, met zig onder de Orden der Augustfinen te begeven; doch door een zonderling onheil , wierdt de
hekzei ij zo algemeen in dit gasthuis, dat 'er geioofd wierdt,
dat al:e de jonge meisjes die 'er in onderhouden wierden, een
verbond met den Duivel hadden aangegaan. Dit verfchafte
11,,ffe aan de kwaadfprekendheid, om wijd en zijd te verEpreiden , dat de Beftierdfler van dat huffs, ene Toverkol was. De
Regeiing van Rijsfel liet 'er zig aan gelegen liggen , zonden
de Geiegtsdienaars naar het klooster, en lieten ANTOINETTE
ter ondervraging voor zig komen; zij antwoordde zonder bewimpeling en nauwkeurig; doch met welk een klem van cede.
nen zij zig ook verdedigde en hare onichuld aantoonde, fchenen hare vi3anden meer invloed te hebben dan hare vertogen,
Reis zij het veiligst achtte, met de tliile trom naar Gent te,
vertrekken; dit nl viel voor in 't jaar 1662. Zo dra was zij
niet te Gent, of GOD (zegt zij) openbaarde haar diepzinnige ge-•
heimen. Te Mechelen verkreeg zij een vriend, die haar altijd
getrouw is gebleven; zijn naam was KRISTIAAN DE CORT ;
dit was oin zo te fpreken, haar eerile geestelijke kinderteling;
inaar
I 2

pit

1OURIGNON. (ANTOINETTE Do

•
maar die met xiat zonderIinge verzeld ging , dat zuiks aan
EouRicNoN de zelvde wean en firerten veyo irzaakte, al;
doorgaans ene wezentlijke hinderbaring verzellens
-Deze man, tot tweemalen toe, kort na elkander, etmet
zware bedreigingen, zo hij niet aan de roeping gehoor gaf,
door een hoger dan menfchelijk bevel opgewekt, hadt het groot_
fU gedeelte zijner bezittingeri toevertrouwd , aan enige zijner
nastbeftaanden, die ondernomen hadden een eiland in het
Aroordflrand genaamd, dat door de zee was over.
ihoomd, door bedijking droog en vrugtbaar te maken; hier
tioor was hij in het bezit geraakt van de tienden, van bet opperbefluur , en zelvc van een gedeelte der landerifen dezes ei.
Hij hadt het ontwerp gevormd, om zig, benevens zij.
ro geestelijke vrienden en vriendinnen, met 'er woon der;nails te begeven, en onder doze klasfe behoorde ook anze
flouRIGNOM
IVIen vertrok dan teh e:nde dit voornemen ten nitvoer te
biengen, in 1668, gezamentlijk naar Anfleidam; Filer Net
ANTOINETTE haar werkje druld:en, getijteld Over het lick der
7rfierfid. Onder hunne reisgenoten bevondt zig een goed aan.
janfenisten, die voornemens waien, zig nevens haar naar
(Te zelvde plaats van afzonderinge te begeven. Haar verblijf
to Anifieldwn, met haren waarden bekeerling DE COT, cluurde langer dan zij in den begitme gedagt hadt; zij wierdt 'er
door allerlei fort van menfchen bezogt, zonder 'er de ingeILI:ide Profeten en Profetesfen van uit te zor,deren. Dit deeds
haar hopen, dat de hervorming die zij predikte, enige vrugten
oude voortbrengen ; nogthans wierden 'er weinigen gevonden, die eon vast befluit namen, om hare beginzels te vol.
gen LAtADIt, en zijne leerlingen, zouden wel gewenst heb.
'seti om zig met haar naar Noordftrand te begeven , en CORT
znude zulks gaarne gezien hebben, doordien LABAnIE grote
forntnet) gelds aanbood, om het gantfe eiland' te kopen; inaar
lufter llotitualv5t4 wees hunnen voorflag en aanbieding van de
hand voor reden gevende, dat de gevoelens en de geest,
vilik0 LAilADIE en zijne leerlingen beziekle , van een gants
aU-
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2nderen aart, es ftriidig waren met het licht en den guest
we:ke haar beituurde. Zij hadt ten aanzien van LABADIE,
reeds knige inwend ige waarfchouwingen van GOD en een }
mels gezigt gehadt, waar in GOD haar een man in mden seest
hadt vertoorid, klein van geltalte, 4.7.oikomen aan 1.41113ADIS
gelijk , die bezig was om met een grown haai . in de hand, den
val van eon groot ha's of van een inftortenden tempel af
keien; en door .een gefprek, 't welk zij met hem bath gehoki
den , en waar in zij, hoewel vrugteloos, hem hadt zoeken
weerhouden, van bet Sijnode van Naarden ,te tarten, en bum
van zijne doling wegens de verkeerde leer der v.00rbefchikkinge te rug te doen koznen, was zij ten vollen overtufgd,
dat hij gine begrippen trit Ze zelvde bron fchepte als 4.1
overige Geleerden; en dat hij ten aanzien van zijn gedrag,
niet .inwendig door GOD verlieht, noch door de zagte golvin.
gen .der Goddelijke ingevingen beftuurd wierdt.
Cedurende haar verbtijf te geraakte zij meernia.
len in gefprek met de Cartefianen, iLnzoncierheid met HEIDAINILA
en ,BURMAN; doch hunne beginzels waren geheel en ai niet
Haar haren,finaak, en mishaagden haar dermate, dat zij bettlig.
de: ,, door GOD zeke onmiddelijk te zijn gewaarfchouwd, .dat
de Cartefiaanfe Xijsbegeerie , .de fnoodfie en de vervloekCte
van ail ie ketterijen was, welke immer in de wer.eld geleevd
,, zijn, ene .volfiagene ,Godverlochening of verwerpirig Varl
„ :GOD, in aims plaats de verdorvene reden zig zogt in te
dringen." Zij fchreef in deze itad ook meer boeken
'er aanhangeiingen maakte ; ook hadt zij .hier veelvuldige open.,
baringen , in welke haar ene overgrow menigte gants zoniitr.
tinge zaken ontdekt wierden ; onder ,.anderen caf zij woor
aavorens
tan haar medegedeeld Ic zijn,, ,dat
dig& , in hem de beginzels der beide fexen bevatte, en elo
kragt bezat, om zijn's ge1ike zonder behulp crier VIOLIWe V.0011,
te brengen; en dat dc nooddruft die tegenwoontig ieder fere
behoeft, Orn zig tot de voortteeling tie een Met tie =dew tv
verenigen, een gevoig is van de veranderingen,.die ,de zon&t
t menithelijk ligbaam beeft veroir=akt. „ De mcq.
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fchen" zegt zii , denken door GOD in dien toeftand gefcha„ pen te zijn geworden, als zij zig nu bevinden,, en zulks
zo niet; doordien de zoride in bun bet work van GOD heeft
2, ontcield, en in deplaats van menfchen die zij toes waren,
,, zijn zij wanlchepzels in de natuur geworden, onrnagtig
„ alleen hun's gelijken voorttebrengen , zo als de bornen
„ planten doen , welke in dat opzigt meerder voikomenheid
„ bezitten dan de mannen of vrouwen, onbekwaain om
„ voortteteelen zonder de vereniging met een ander, en
„ fmerten en ellenden." Ook zag zij in ene verrukking ADAM
zodanig hij voor den zondenval was, en op wel1s ene wijze
hij alleen me/lichen koste voortbrengen. Die lust heeft de
omilandige belchrijving van dit hersfenfchimmig fteizel in zijn
geheel te lezen raadplege : Vie continuc'e de Ahem BOURI•
pag. 315. en BAYLE, Diftion. Art. ADAM. not. (G.)
Intusfen was ANTOINETTE' S kwekeling DE CeRT, naar
Aloordfirand vertrokken, daar hij niet lang na zijne aankomst
leefde, maax op den 12 november 1669 overleed, hebbende
BOURIGNON tot zijn univerfele erfgenaam benoemd; doch zij
halt zeer vele. hinderpalen te boven te areveli, alvorens zij
in het rustlg bezit van dezen vetten brok geraakte. Ii 167r
verliet zij Holland en reisde naar Noordfirand, doch hieldt zig
onderweg enigen tijd op verfcheidene piaatzen van het Hod.
fteinfe op, en wierdt genoodzaakt aan enigen van hare volgelingen den zak te geven, doordien zij ontwaar wierdt, dat een
ieder hunner inzonderheid zijn eigen gemak en voordecl betragtte, zij begreep, dat zulks het middel niet was om een
kudde nieuwe Christenen te vormen. Te 1Voordfirand gehuisvest zijnde, leide zij ene drukkerij aan, want hare pen was
zo viug als de tong van anderen; op deze drukkerij liet zij
hare werken, in 't franc, hoog- en nederduits drukken, die
2ij gulhartig aan enen ieder wegfchonk.
Het mangelde Juffrouw BOURIGNON ook aan geene tegen.
ilrevers, die hare leeritellingen en daden op het fnerpendile
gispten, en de ongerijrndiieid van velen daar van, in het heyftttiden; zij verdl4dUle, zig tegens deze aanti;.
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tingen, door een werk, waar aan zij den tijtel gaf van Gali.
gelds c4er Waarheid, waar fn zij de Kerkalijken top ,een verTea,
gaande wijze hekelde. Doch , dit was die in I Vilitt, tei3 goonzints een middel 0111 vrede ,te bewerken; het Zuurde ook nie;
lang, of twec Lutherfe Leraars lieten de zware :alarinklek
brommen, ,en beweerden in verfcheidene gefchriften ttegerti
haar, dat men certijds n1enfchen 'onthoofd en verthrand hadt,
wier leerftellingen dragelijker waren dan de tare. Ook ifehre,
yen de Labadisten tegens Naar ; en hare wederitrevers
bet zo verre te brengen , dat haar het verder (citukkan ,en vierfpreiden van hare werken werdt verboden.
in december 1,673 begaf zij zig ,naar Elepshin., far
egter niet ,lang bankte, doordien .het gemeen tegens :haar
geruid zijnde , haar voor ten Toverkol „uittnaakte ; 'en boi
2011 erg met haar ,gelopen .zian , zo :zij niat door 4C12 4j41
viugt het 'gevaar was ,ontweken. Vervolgens .zogt zij 41-4
fchuilplaats te 'Tonningen., ,_Sieeswijk Hufum en 'elders, ‘6.,,ect
vondt die ,nergens , en wierdt , 'an pl.aats tot slaats zo wrec4lijk ver1,7olgd, dac zij ten laatften genoodzaakt werdt bet Rdfieii?J'e te verlaten, en de wijk naar Hamburg t =linen; 44
zij egter ook net langer veilig was, .dan hare aaaouist wrborgen bieef; want, zo dra was het 'niet bekend, dat
.NETTE 13E BOURIGNOISI in ,die Read was , ,of men zogt tan
welk zij ter .goeder are door -ene tijdige vlugt
wa.tten ,
..doordien zeer waarfchijnlijk het ,niet 'best ',met thaz,,t,,
zoude .afgelopen indien zij in handen ,van '_ene Regei"ak.
.was ,gevalien, die toen ter -tijd een gunftig aor leerzde
iden .vervolgzieken raad van
KerkeIijkn ila z;,,k7
nige dagefi vrburgen te bebben gehouden., week 1.1j Ilkik4
,Oasyriesland , ,alwaar :zij door den _B.aron 'VAN LIMB-TIRO
befchermfng wierdt genomen. Het zelukte ,haar in de
reeky Beflierderesfe van --,een 'gado:mils le .:worden, zaan
;kers welzijn zij .alle hate ',zorgerten vernuft, Zoch
bare bears to;wijacie. De (ongeitoor*rut die *73 der ,ge
noot, was egter 'van .geen lwagrzi 4ur; zij
in fommigg 154A/1(44'4e- Lv...41 e9ii-n 740440. gada`4.
440
,1 4
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168o befloot, de wijk. naar Hollancle nt e eertTfl e Fdra nekoepr, ddeez:

zij zukkelende ziek
reize
den
3o augustus van dit zelvde jaar.
De rampfpoeden en wederwaardigheden , die haar in Dolls,
land trofren , vethinderden niet, dat zij een menigte boeken
fchreef en door den druk gemeen maakte, met inzigt ,
hare zonderlinge dweperijen wereldkundig te maken , en ware mogelijk aanhangelingen te lokken ; clan 't zou een zeer
moeijelijke taak zijn, om een aanengefchakeld en ftellig denkbeeld van het leerftelzel deter dweepzieke Maagd te fchetzen; alle hare leringen zijn zo duister, en daarbLj op ingebeelde grondfteLels van onmiddelijke ingevingen f.,Tdbouwd,
dat 'er niets zekers , dat op vaste gronden rust , is uit op
te maken. Ten aanzien van den Antichlist, voedde zij een
allerzonderlingst begrip; naar haar inzien , was het een gevleesten Duivel; ja zij halt hem in ene verrukking van zinnen
gezien, en zo nauwkeurig onderfcheiden, dat zij de grootte,
gedaante en bonding van dien gevleesten Duivel, op 't nauwheurigfie befchreef. Toen men haar vroeg, of het mooglijk
ware, dat 'er menfchen door de werking van den Duivel voortgebragt wierden? antwoordde zij volmondig : „ ja; doch niet
,, dat de Duivel zulks alleen konde &en, zonder menfchelijke
,, medewerking; maar dat hij gezag voerende over ontugtige
„ manner , wanneer zij een misbruik maken van de begin„ zels der vrugtbaarheid , en de misdaad van ONAN begaan
,4 (GEN. XXXVIII. vs. g.) de Duivel zulks door zijne duivel„.fe tusfenkornst, in de Toverkollen weet te vocren, waar uit
„ hij godlofe menfchen doet geboren worden, die gants en al
„ aan hem zijn overgegeven , dat wezentlijke Antichristen
„ zijn , en dat de Duivel, op de zelvde wijze, in bet vlees
„ zal verfchijnen.”
PETRUS POIRET, was een van de voornaamfle navolgers van
JUEOUW BOURIGNON ; deze heeft ook de gedrogtelijke en zo
wariftaltig aan6engefchakelde hersfenfchimmige dcnkbeeiden van
haar, op een konftige wijze weten te ranglciiikken , en daar
aan de gedaante Nan een geregeld famenflei gegeven ; in zijn
tilt-
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uitvoerig week: l' Oeconomie Divine ou Syfic'me univerfel Uc., in
VII Delen in 8vo., en vervolgens ook sin den jare in
het latijn, in twee lijvige 4to. boekdelen, to Amfleldam gedrukt.
De karakterfchets van deze juffrouwe, levert geen zeer bevallig tafereel op. Zij was giillig en knorrig van hame:Ir,
daarbij verbazend oplopende, en wraakzugtig ten aanzien van
die genen welke haar beledigd hadden; ook was zij een onverzoenbare vijandin van de zulken, welke hear leertleizel
aanrandden , en het ongerijmde daar van wereldkundig maai,ten;
en fchoon zij mime middelen bezat, fchonk zij zeldzaam Lts
aan den armen , voorgevende, dat zij geen' ware armen ontrnoette, en dat zij vreesde, dat men een misbruik zou maker
van 't gene zij gaf. Zie hier 't geen SECKENDORF , in, Apolog.
Lipfiens. pag. 76, 77. roc). van haar getuigd : Multa vestigia in fcriptis ejus apparent , ex quibus judicari posfet , fieminam
hanc duram , immiten pervicacem, flomachabundanz, , rixofizin . . .
fuisfe. Haar hurneur wierdt ten laatflen zo ondragelijk dat
niemand dat langer konde dulden, en dat de dienstrneiden van
haar wegliepen. Linde faEtum ut nerno ejus morofitatem tolerare
posfet , minimd omnium fannince quas ire fodalitiwn ant fan2ulitiam
a -,1friverat exercebatur nempe in illas , tit lufit Satyricus , ,, Prce„ feaura donuts Sicula non mitior auld." Zij wilde niet, dat ha.
re oplopentheid als een gebrek zou aangemerkt worden: zij
noemde die, liefde voor de regtvaardigheid ; en beweerde,
,dat toorn ene ware deugd was, welke door de geilrengheid
die de Profeten en Apostelen hebben uitgeoefrend, gewettigd
ivierdt.
Vele, ja zeer vele. werken heeft zij gerchreven , die alle
veeleer aan ene diep- gnonkene dweperij en ontfteld harsfengeftel, dare aan een gezond oirdeel moeten worden toegefchreven; ook verzekert men, dat zij ilegts eenmalen, en dat nog
ter loops , het N. Testament heeft gelezen , voorgevende,
door ene onmiddelijke bevinding, 't gene daar in voorkwam,
reeds aan haar ge,openbaardte zijn; worts verachtte zij alle
boeken en geleerdheid, en fchatte hare eigene fchriften, zo
id t boven , ten n2inften ger.ft met den Bijbel ; zij telde
I P.
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CRRISTUS en AnAM ander die genen die van een dubbeld

, en door zig zelven hun's gelijkenA. vil
zjn
ooariti;
Wenger); odic lochende zij de Godheid van CEZZ5n,.
't frans in 12°. gedrukt
Delcu
werken zijn. in ruirn
en in 19 Delon in 't nederduits, in 8vo. formaat; ook heeft
men ene uitgave van in 't hoogduits, als mede in 5 t engels en in 't fchots ; in welk battle rijk, haar ongerijinde
learitelzel, vrij wat begunfligers heeft gevonden. Dr. Com.
BURN, een fchrander Go,igeleerde , heeft op ene bondige
haar ongerijind ftelzel wedalegt, in zijn werk getijteld,
Bouringnoniasm releEted, five deteEtio Bourignonianismi ; bier in ftelt
voor en wederlegt hij, het gevoelen dat POIRET , DE CoRT,
en de Eigelfe vertaalder van de Lux mundi , van Az4rorVETTE DE BOURIGNON gevornad hebben; en hij toonr middagklaar, dat bun gezag noel aangevoeide redenen, voldoende
zijn, om te 'bewijzen, dat zij geenzints van het Opperwezen
vporbeichikt was, om het Christendom te verbeteren. In
ven volgend ftuk toonde hij: Dat de levenswijs van ANT01VETTE, geenzints fl:rookte met de voorname rol die zij vooritelde te fpelen; 2. Dat zij geeta kenmerken bath, die ,aan
zulke perfonen eigen welke GOD heeft goedgevonden, Om
zijnen wil aan het _menschdom bekend te maken; 3. Dat zij
,grand heeft gegeven, om haar of van bedrog verdagt te houZen, of wel in verbeelding met den Duivel te hebben verkeerd. 4. Dat hare bijzondere leethellingen , hoe kunitig ook
-omzwagteld met den iluijer van t ne tedere godsvrugt, egter
Gan de ware godsvrugt , regtftreeks zijn tegengekant.
H. LACKMANNI, Anna?. Typograph. Ham& 1740, 4to. pag.
47-5a. G. STOLLE ad Heurnannum, pag. 1053. Catal. Bib!.
BuNAv. Tom. I. p. 1719. C–SAzi, 0710M. liter. Pars V. pag,.
t 50. Anal. p. 609. Vie exterieure continuee de Made. ANT.
DE BOURIGNON. Nouvelles de la R,epublo des Lewes, Avril r 685.
Art. Ig. P. BASLE, DiElion. tie 1730. Tom. I. p. 4546–
651. Levens van enige worn. Maws en V1074Wen. III. D. W.
209--219
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BOURNONVILLE (ODOARD DE) Ridder,, Graav van,
Rennin, Heer van Capres, uit een der aanzienlijkfte geliagren
geboren, dat in 't svervolg nog meer luister bekwam , doordientie Koning van Spanje, bij opene brieven in x658, de Hwslijkheid Buggenhout, ten gevalle van ALEXANDER DE BOURNON*
VILLE , Grave van Rennin , tot een Prinsdom heeft verheven.
ODOARD was ten tilde van 't Verbond der Edeten, aan de gilds
der vrijheidminnaren, blijkende zulks uit zijne ondertekeninge
van die verbintenisfe. Het fchijnt egter,, dat bij, gelikenige
anderen, niet ftandvastig was; wan in 257/ , fchikte hij zig
Haan den kant der Spawyen, en diende, onder Don FREDERIK ,
in 't beleg van Haarlem. Doch vier jaren later, was , hij een der
krijgshoofden van de algemene Staten , en diende tegen de
Spanjaarden, van welken hij gevangen genoinen werdt. Bij
de uitwisfeling ten jare 1577 , bekwam hij zijne vrijheid.
Deze wispelturigheid zal den Spanjaard RoD.A. aanleiding gegeven hebben, om BOURNONVILLE voor een' verrader uit te
krijten; waarlijk een geringen loon, voor een' groren weiffe.
laar ! Hij voegde zig naderhand bij de misnoegden, bekend
onder den naam van Malkontenten; en verpligtte zig, bij ondertekeninge, om zig met zijne bende bij die van Artois, Henegouwen en Douai, te voegen, en alien die van de Gentfe bevrediginge afweken, met kragt tegen te ffaan. Hier in list hij
niets onbeproefdi en, federt dien tijd , gaf hij biijken van
ever en trouwe voor den Koning; zonder dat ook de grootfte
aanbiedingen van WILLEM DEN I, Plinfe van Oranje , in ftaat
waren, om hem daar van of te trekker". Het moet dots niet
vreemd voorkomen, dat Koning FILIPS DE IV. getuigde, dat
ODOARD VAN BOURNONVILLE , Graav van Hennin , opgevoed
aan het Hof van Keizer KAREL DEN V , grote dienifen ge.
daan hebbe aan Koning FILIPS DEN II, gedurende de beroer.
ten in Nederland, vooral door de TVaalfe gewesten weder te
brengen onder 's Konings gebied; die hem een brief van dank.
7,egginge toefchikte, en hem aanitelde tot Bevelhebber van
Arras en 't landfchap Artois, met bijvoeginge van andere aanzieniae posten, in welken hij zig alzins tot genoegen kweer,
1-1j
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Hij overleedt den 28 december 1585; en lidt een' zoon
geteeld bij MARIA KRISTENA VAN EGMOND dogter van deri
onthoofden Grave VAN amoiND ; wel l:e hertz ouwle , me t Prins
/CAREL VAN MANSRELD. ------- F. STRADA, Dec. 1. lib. VIII.
p. 503 . 5o6. IX. 522. Dec. IL lib. I. pag. 6. 39. 47. 49,
pag. 221. 223. 261. lib.
57 . DE TASSIS., Comment. lib•
Herald. Part. I.
V. pag. 331. 390. 407. CHRTSTINIEUS
p. 173. J. LE CARPENTIER , HO. Geneal. des Pais,.Bas ,
VI.:. bl. 109. XIII.
T. 68. 171-176, P. BOR, Nederl.
B. bl. 91. 96, 97. G. v. LooN, Nederl. Hiflariep. III. D. W.
1 34, 135. WAGEN. VI. D. bl. 125. 414. VII.
31 bl. 113. 2.69. J. W. TE WATER, Verb. der Edelen, IL D.
lilt 273-275.
BOUSSUT (NIKLAAS), zeer waarFchijnlijk naar de plaats
zijner geboorte genaamd, zijnde een dorp twee uren ten zuiden van Leuven gelegen , wierdt tot Meester in de vrije kon.
lien en Doktor in de medicijnen bevorderd, in het lutst van
de XVde of begin van de XVIde eeuw, aan het Hogefchool
van genoemde flad; hij hadt reeds hoge jaren bereikt, toen hij
In 1527, de vraagflukken verdedigde in het volgende werk
bevat, dat hij opdroeg aan den Kardinaal ERARD DE LA MART.,
Bisfchop en Prins van LTA. NICOLAI DE BOUSSUT, Artium
Medicine Doiloris , trium Qucejtionum x quodlibetarum Diffinitio
prima : Plaga terse medic zone coeli fubjacens- quam adustam ac
torridanz vacant, habitabilis fit necne ? Securea : quomodo apud
Scitas five Tartaros Neuri in lupus , rurfios in eos qui fuere
vnutentur,, ubi tamen onzniztm philofophantium fententia fpecies rearm
in fe invicem transmutari nequeunt, nifi in fua elementa refolvan.
ficcum
tur ? Tertia: Quomodo Turbith .complexione calidum
attraiiit & educit phlegma, ubi tamen GALENT fententia , tertio
de fimplici medicina humorem propriurn attrahet
educit quo, fibi
jimilis fit & non contraria? Lovanii apud GILB. MARS, anno virPAginei partus 1528 menfe May die penultima. In 4to.
litter. Tom. II. pag. 353, 354.
QuoT,
BOLTS.
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BOUSSY (PIETER DE) , geboren te Doornik , lee& in •t:
.te XVIde eeuw. Hij hadt zig op de iranfe digtkuncie Lcegelegd , en het fchijnt dat hij een gedeelte van ziki
leven in Frankrjk heeft doorgeliragt, alwaar hij Iiet
ken : MELPAGRE , Tragêdie en vers. Caen, 1582. - CROIX'
V) MAI vL Biblict. franc. p. 387. P.AQUOT MOIL litter. Tom.
XII. p. 41o.
BOUT (NIKLAAS), Konstfchilder, dcnkelijk van Brusfel
afkomflig, is ons weinig anders van bekend, dan dat hij
zijne fchildertrant, voor niemand anders ter wereld behoefde te
wijken, en dat hij even geestrijk was als DAVID TEIVIERS, in
het ichilde3en van kleine. boeren, volgeladen wagens met kermisgasten , en balfpelende benevens naar het wit fchietende
huislieden. Hij heeft een
getal Iandfchapies van 3en
EonsCchilder BouDEwviNs gelloffee pi, met die voornoemde aangename voorwerpen , en wie weet of Ilij den FLUWEELEN
BREUGEL niet naar de fthilde :. kroon hadt getloken, b::jaldien hij
zo vroeg niet was kornen te overlijden. Ten jare 1749, den
19 augustus wierden op de verkoping van ANNA THERESIA VAN
HALEN to Antwerpen, twee Landfchappen van dezen Mcester
verko-gt, voor 86 guldens. - J. C. WEYERMAN,
KonstfchilLt'ers , III. D. bl. 345. GER. HOET Navel. van Schilderijen ,
D. bl. 259.
BOUTELLIER of BOUTILLER (JAN), Fleer van TroZif.
mut , Regtsgeicerde , eertijds zeer gevolgd en beioemd, wv..arfchijr,:ijk geboren in bet kleine fladje Mortaigne , tusfen Valen=
ciennzu en Doornik gelegen; fchoon anderen hem twit Frankrjk
don voortkomen, 't elk waarfchijnlijk tot oirzaak heeft,
doordlen hij Raadsheer in het Parlement van Parijs is.geweest;
heeft hij in 't laatst van de XIVde en begin van de
XVdc geleefd, ten minfien is zijn testament van den
16 felltember 14o2. Wat p ier ook van mag zijn, zeker is
het, dat hij enen groten naam heeft gemaakt, door zijn werk,
getijteld: Somire Rural, contenant la pratique de Court-Laye &c.
"Ibbeville 486. in folio; zedert zijn 'er nog ten minften wel
tien

BOVWEMA,

x42

waar van 'er erne aan MONTS
tien drukken van uitgckomen,
words
toegefchreven,
dat m i sfchien niet antlers
GOTHOFREDUS
et recentiorigInzs deAp
Praxis
Civilis
cx
antiquis
utroa: ibiucas
is, als zijn
Belgis et aliis, qui
Germanis, italis , Gallis ,
ex piqfesro frripferunt , colleeta ; fummitriis , netis etiam intercium,
aria. Frailcof 1591. folio. Het werk van BOUTELLIER is gene
verzameling van gewoontens , zodanig het de tijtels der laatfte
druknen zoqden kunnen doen denken, maar het bevat de praktijk of beoeffening van (-1 ,.2 regtsgeleeidheid in Frankrijk, in zijn
leeftlid gebruikelijk. CujAcius noemt het Optimus liber,, en
D. GODFRIED fchro iet , om te beweren1 dat het even
toodzaaklijk is am het costumiere te leien , als het Codex
van JUSTINTAAN, tot verfland van het regt. Die geleerde Jurist voegt 'er bij: Si Buis rulticanum fapere ..... arguat,
quid q-ucefo refer t, mod° bene japiat , nzado legente?n doceat, eique
plenisfime fatisfaciat.
puce tibi dant CODEX quce dant DIGESTA, quad USUS ?
RURALIS paucis lac tibi SUMMA dabit.
Ook zijn 'er verfcheidene drukken van dit werk in 't neder.
duits vertaald, onder den tijtei: Somme rtuijrael / fpgetheno
be ban alien rieCbten / boor JAN BOTTELGIER , pbecogigerc
ten crpertcn nacti;ijn / 7thticcaat in tun jojcnnact tic coo
nine ban eartifien / (5priaten te Alccbcfat rcribcrenbe.
Zijndf; bier van de zeldzaamite uitgave, die van Delft in 1483
gedrukt. – VAL. ANDR. Bibl. Belg. p. 464. MAITTAIRE,
Annales Typogr. Torn. I. p. 449. LA CROIX DU MAINE, Bibl.
franc. p. 210. Du VERDIER Bibliot. p. 658. SIIVION, Bibl.
des Auth. de Droit. Tom. I. p. 61. 232. PROSP. MARCHAND
Dietion. Tom. I. p. 144, 145. 209. PAQuoT, , Mem. litter.
Tom.

p. 45-48.

BOUWEIVIA, is de naam van een Fries Edelman, welke
in 't jaar 1568 , op vonnis van den Bloedraad, is onthalsd; de
titer TE WATER twijffelt, of het de zelvde zij met WILLEM
waar van -via op zijn plaats zullen fprelien. flornz
Boo-
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BOUWEIVIA door ALVA ingedaagd, in meij /569, orn dat hjj :7j7,
bij Grave LODEWYK gevoegd halt, zal
n

verwant geweest zijn.
HOOFT , Nederl(; ',Ch. V. D.
bl. 192. Sententien van ALVA, bl. 188, 189. J. W. TZ WA
Ver dl . del, Edelen. U. D. bl. 272.
BOUWENS (KRISTIAAN), van lifailric1t. geboort!g, is
geweest Pastoor in Vleiftingen, en heeft geichreven: Arc au
ligiguce Teutonic'. Leodii 162g. 8vo. 1. Romani Imperil b1112571e.
triaen cum Corpore hun2ano : I, De initio, progresfu, 'taw, & fine
lnuperii ad usque finem mundi. Ibid. eodei anno.
BOUWENS (REYNIER LEENDERT), geboren in het
jaar 1755, uit een aanzienlijk burger-geflagt; is na de revoiti.
tie van 1795 geweest, Lid van het Committë van juil:tie te
Hij ftierf op den huize Voorzigt in de Watergraays.
flyer nabij Amfieldam, den 6 junij 1798.
BOUWENS, was een der 29 Leden van de Cornmisfie tot onderzoek mar het politiek en finantieel gedia.g der Leden ei
Ministers van het vorige Bewind, in Holland, en welke Cornrnisfie ingevolge decreet van de provilionele Reprefentanten
van het Volk van dat gewest , op den 21 januarij 1796, benevens derzelver Secretaris en verdere aanhorigen, van derzelver werkzaamheden wierdt gehouden voor gedechargeerJ
en ontflagen.
Deze ontflaging kwam den Burger BOUWENS re prwmatuur
voor, en zulks om vele redenen die hij aanvoert, en heni
deden beiluiten, de ftukken welke onder hem waren berustende , benevens die redenen. in openbaren druk nit te geven ;
dit nu heeft gelegenheid gegeven tot de geboorte van het werk,
getiiteid : R. L. BOUWENS aan zijne Committenten, en wel
zondcrheid gerigt aan de Burgers der flad Amfteldon , zijne
biizondere Committenten. Hoe gretig dit werk is ontvangen,
kan men afneinen, doordien binnen den korten tijd van wei!lige maanden, tweemulen is gedrukt ; ook behelst het ene col.
le&ie waar onder vele belangrijke aliken, die wel verdienen
enO
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ene plaats bij de itaatsltu kken des teg,enswoor digen tijdkrings ,
te bekleden.
BOUwER (JOHAN GUILIAM) , van Straatsburg a.k 0111.
ftig , is geweest een -vt,erga:oos ram flig Schilder , van gebou.

wen , landichappen en kleine figuuitjes, cp pei,:aLtenL in wa.
terverf. In 't jaar 1634, bevondt hij trig tc, , aan 't hof
van den Hertog BRESSANO , weilce in then tijd eels van de
warmfle begunftigeis der vf.tie konften was, bij den welken
BouwER enige jaien agLeieen :teert gewerkt y a ,lierende voor
denzelven, paleis op verftheidtne wij&.,n in perfpeEtief,
als ook de galerijen , lustprieelen, fonteinen en marmeren heelden , nevens al het gewoel van koetfen , paarden on lifwagten.
FIij hadt de konst geleerd bij FREDERIK I3RENDEL , die eeri
goed Miniatumfchilder , door was vlijt, veel wel is
na gebleven. Van hem wordt getuigcl, dat hij op een ftukje
perkament van een kleinen omtrek, hadt gefchilderd, het krijgsleger van Koning DAVID , en de plaats daar ABSALON aan een
boom hangende , van JoAB met een (peer wordt doorfloten.
Van Rome trok hij naar Napeis , daar hij veel geld won, en
ook langer zoude gebleven zijn, maar zo men verzekert ,
om de liefde tot zijn maitres, zig gedrongen vondt naar Rome
weder te keren.
Van onzen BouwER gnat in prent uit, de Hifiorien van OVIDIUS Herichepping , de Pastor Firlo , of getrouwe Herder; als ook
de Pasjie of 't lijden van CHRISM in 24 kwartplaten , konftig
door MELCHIOR KUSZEL van Augsburg gedtst. Ook nog verfcheiden gezigten van Roomfe gebouwen, paleizen, lusthoyen en fpringbronnen , opgefierd door menigte van beeldjes,
die hoewel klein, elke onderfcheiden in geflagt, door hun
eigen dragten of kledingen bekend konden worden. Ja men
kon zelv' aan hunne wijze van than en gaan, zien, welk
een turk; perfiaan, fpanjaard, fransman , moskoviter duitfer
of hollander was. Ook wordt verhaald, dat fchoon geheel
alleen , hij met fchilderen bezig zijnde praatte, eveneens of
hij met de onder handen zijnde voorwerpen redtmwisfelde.
Ein.
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begaf hij zig naar Wenen. in Oostenrijk daar hij
voor FERDINAND DEN III, verfcheiden' konstwerken maakte,
en v:
onverwagte ziekte overvallen zijnde, in 't jaar
1 64a o-,Terleedt.
HOUBRAKEN, Schouwburg , II. D. bI.
33 2, 333.
BOVILLIUS (PIETER) , geboortig van Fume in Flaattderen, in de XVIIde eeuw, is geweest een zeer welfprekend, en in de griekfe en latijnfe talen en geichiedenisfen
wel ervaren Jefuit. Ook roemen te refit der Jefuiten - kolle.
glen te Luik en te Fume op zijne beftieringe , en de gantfche
Societeit op zijn bekomen lof, van een der bekwaamfte en.
vioeiendfte Predikers van zijnen tijd geweest te zijn; hij heeft
daarenboven verfcheidene Verhandelingen gefchreven , te weten : 1. Hifloria inventionis miraculorunz B. M. Virginis
Marchionis, 4to. 2. De Liebe Ozotitti ban goeber boop b Oaten,
On; a! nrbe be lielte ber Zarnitertigbetb bij snap
tbicrinco au pent. Ook vindt men van hem een latijns en
grieks gezang mar de wijze van PINDARUS, voor het werk.*
van even beroemden Geneeskundigen. a- VAL. ANDR.,
Bib!. Belg.
BOXELIUS (HUGO), van Gorinchem geboortig, is geweest
een voornaam Re.7,tsgeleerde, en welfprekend Pleiter. Hit
heeft aantekeningen en vermeerderingen gevoegd bij het werk
*I an 'JETT. FELIcIUs, J. C. Ital. , de Communione et Socictate,
deque lucro et qucestu. Gorich. 1666. in 4to. Insgelijks bij CORN.
NEOSTADIUS , de Feudi juris fcripti et Hollandici Westfrificique
fuccesfione. Ibid. 167o. in- 21no. - J. F. FOPUNS Bib!.
Belg.. p. 49r.
BOXIIORN (HENDRIK) , die door PAQUOT wordt genaamd BOCHORINC , en die, zegt hij, in isso te Brusfel uit
behoeftige, doch eerlijke ouders wierdt geboren , alwaar zijn
vader, MELCHIOR BOXHORN, Doodgraver zoude zijn geweest,
en zijne moeder , GUDULA LABUSE genaamd. Na de wijsbegeerte beoeffend te hebben, fludeerde hij in de theologie te
Le74.
IV. D EE L.
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RoxgoRN. (IIENTDRIK)

Lieentiaat in die we tenfchap, en tot priater
waar
fla hem de pastorie van Tirie
geordend,
mont wierdt ogin
den
tanvang van dezen zijDen loopbaan,
ged„geth
fli15 zulk een warmen ijver voor den Roomfen god sdiens t doordat men hem Inquifiteur maakte doch aliengskens
aan 't weifferen geraakt zijnde over enige leeritukken van
i,c gcloolibeIljdenis , inzonderheid wat de transE:bilantiatie
en het verbod van trouwen aan de Geestelijken, betreft, belioot eindelijk aan de lere van het Pausdom vaarwel to
zggan-, en vIugtte ten dien chide met SYBILLA STYLS
inei:$je voor wic hij liefde hadt opgevat, uit Z rlenant naar
Mondorf, in het hertogdom Berg , alwaar hij haar in januarij
2583 trouwde; vervol-gens begat hij zig naar 1nm:skirt-hen in
't Land van Kleef,, alwaar 1ij den Roomfen god‘2dienst afzwoer,
en gedurende het tijdvak van zeven jaren aidaar, als Geleforiteerd Predikant den dienst waarnam ; vervoigens ging hij
naar inerden het zelvde beroep uitoeffenen, alwaar hij zig in
595 bevondt. Na verloop van enige jaren , wierdt hij als
adikant to Breda beroepen, daar hij zeer gezien was ,
do9r zijne forelijke hoedanigheden in de gunst van den GouV0711eUr JUSTINUS VAN NASSAU wist te dringen , die gemeen.
Aaam met hem verkeerde , en hem dikwils aan zijnejaa
tradfen
el
nodigde. Breda in 1625 op nieuw in de magt der Spa'
geraakt zijnde, ging BOXHORN naar Leijden wonen, alwaar hij
do opvoeding van zijnen kleinzoon MARKUS ZURRIUS , waar
van in het volgend artikel nader, beitierde, en daar hij in
r631 nog leefde.
PEND= was een warm verdediger der door hem aargenorMne geloofsbelijdenis, en een ijverig beftrijder der Roomsgezitdo leer, Het mangelde hem ook aan geene tegenitrevers,
livitar van de voornaamile was , HENDRIK CUYCKIUS Hoogletaar in de wijsbegeerte to Leuven, Groot Vikaris en Off
van den Aartsbisfchop van Mechelen en eindelijk Bisfchop van
tielminionde , die met one pen in gal gedoopt, tegens hem heeft
garchrocii, en hem met vele en verregaarcle misdrijven heeft
welke elle door PAquoT, als bewezene waarhedefri
711 n
Leuren werJt
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zijn overgenomen, rchoon mannelijk door BOXII01IN weder'
en de onwaarheid van de meesten, benevens de kwaadaartige verdrajingen van anderen middagklaar door hem zijn
aaligetoond , in de beide volgende werkjes. I. Apologeticus
it-1,velfus HENRICUM CUYCKIUM. Lugdbat. 1595. IVO. 2. Antieuycklus et Commentariorum de Eucharifike Harmonia , libri III. Adl'erfus HENRICT CUYCKII Cancellarii Academic?, Lovanienfis , Orationein parzneticax, TranfubflantionemP ontificiain , Misfie Idolomx-iiam, et manducationem carnis 7efii Christi corporalcin. Access
fit juflitia Reformationis , congregationisque Ecclefue Woerdanx, ad
Chriflianain communitatem , cum Hollaildi& et aliarum Provinciarum
Belgicarzon Ecclefiis ex Dei verbo refornzatis, H.ENRICO BOXHOR,Ulm Euange lii jest;
NIO Theologo Licentiato Lovanienli ,
LAMB.
Cmusn, auElore. H. Tom. Ligdbat. 1598. IMO.
BARLSI Orat. funebr. M. ZLERII BOXHORNII. ANT. MATTI-I./Er
Ep. 48. BAYLE, Didion, Tom. IV. ed. de 1 730.
Sy:loge
p. 56o. not. (A). PAQUOT, Mein. litter. Tom. I. p. 410--416.
BOXHORN (IvIARKUS ZUERIUS), Hoogleraar te Lej.
den , de won van JAKOB ZUERIUS, Predikant te Bergenopzoom ,
r. van ANNA BOXE1ORN, dogter van HENDRiK voorfchreven,
geboren in genoemde ftad in feptember 1612, benevens
mede tweeling HENDRIK , die de oudite was, Predikant
if; grweest, en in 1640 flierf enige dagen meer als 28 jaien
hebbende; het was een geleerd man, daar veel van
v- verwagten. Nog maar zes jaren oud zijnde , flier
NARKus zijn vader ; waar op hij met zijn moeder mar Breda
ta ck, en aldaar huisvestte bij zijn grootvader, ter tijd toe, dat
(4,3 Spanjaarden zig in 1625 meester van die ftad gemaakt
hij als Coen vertrok met zijn grootvader naar Le;7den ,
die geen mannelijk oir hebbende, wilde dat hij zijn naatu
zou dragen. Orize Songe feholier maakte zulke aanzieniijke
vorderingen, en dat met zodanigen fnellen ren, dat hij in 't
jaar 1629, al vrij goede digtitukken vervaardigde, over de verovering van sts. Hertogenbosch door Prins FREDERIK HENRIK, erA
enige andere overwinningen door dien vorst op de Spanjaardm
be..
K2
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jaren oud, en
itthaald, 114 -Wa g men far tijd nog maar
had maar zobereikt,. wen hij reeds verfcheide-ne „nzlenlijka
warkery do den druk gemeen tnaakte: ais Tamtrzon rrrbium
11)1.41die ;.; Scriptoras Hftor Augujig cum ,I- nim..4-dv ofion,ib lis ae
Notis ; Pata Satyrici minores cum conmentariis; Panegyfit-.4,, ; 20 dat 114 ruiir verdiende ene piaats te bek ! eden onder
44,a rcije van de beroemda en geleerde jongelingen , waar van
ki. AILLET zulk een nauwkeurige lijst hceft gegeven.Zii
VIVZ kunde maakte hens zodanig beroemd, dat de CLucatoren
van L8ijdensr Hogefchool, been nog in dat zolvoe jaar 1632 , tot
Prfesior in de welfprekendheid aanfleiden. Hij varvulde did
taak met zulk een orgemenen muister, dat de hanfeiie:trIEPN toen ter tijd buitengewoon Gezant wegens het Sweedje
koi in 's lice hem -0.4 naafi van Kon'AlgIn KRISTINA een
tranzienlilk ambt aanbood ; nraar B0XII0R14 den toeftand waar in
:it in zijil 'vaderland gepleatst was, boven aUe ereposte» ver.
Iiezentid 6 wets zulks van de hand; en aanhouriend, z-o dcor
Ane lesfen als uitgeven van werken de deorftaandfie biijken
-,, o-f„,ende 4 vi zijtle fehrandere letterkunde, en vitmuntencie
bedrevenheid in de ftaatkunde en gerehiedenis, wieTdt hij in
di y ak en tot Hoogieraar beroepe.n, in de plaats van DANIEL
HEiNsiti g 3 dien men maakte. Hij kweet zig van deze
Vaardig h eid op ene wijze, die even roernrugtig voor hem als
bottig voor dd hoorders zi"i ner lesfen was. Hijleefde enigen
tijd hi gefchil met

SALMASIUS ,

maar deze twist, die hem flood-

N:_ta P,Ittd, de pen tegens dezen gedugten Critiek op te vatten wierdt
idt)bi° tusfenkomst vat erkige vrienden bijg&eid. Z9 ne onver.
iverzaamheid, in het Ituderen en famenflellen van
oofi: tri erligte boeken veroirzaakte hem ene flepende ziekte,
allengskens verzwakte, den eetiust benarn , en hem

ei_Idde cik den 3 oEtober 1653 in 't graf rukte, in den oilc'terFiLl iii fle'gts th r t LAM BAP.,LirUF Hoog i eraar in 't
1.13. itlk§ t Leildem Iatieft- ene lijk-oratie over hem gedaan, en
LiRighb vathierde zipie Dg gedagtenis met doze digt.
Icagtisf

150XF031-37. CArlAii.WS
Cujus „eidorandv concesfit Jaurea Airzgtoe,
Quern coluit patriuc' gum; pe,-gril gz;

11311°4

Qui totfes lauro praclaros dixit fAtrag e
Magnaque fife toga nonina, five "ago::
Nunc tacet Vennen, fumes ,nunc ille fil,estunti
Addirts , emeritis ketus inerrat
Leida, quid illius praconia dicere :entas?
Nulla capit ZUn linguale ynenfve decu4
Dedidicit fe nunc cevi facundia Zuni,
Drfift (hoc U120 541,4rat) ore ,logtd,
BoznoRN is getrouwd gaween ,aaz Svs,oNti priYA144 t
onedQgter van N. DuvELAAR,, Burgerueester 17.4n
ren JOANNA VAN DE PUTTE; bij deze vrOwaro hat ih ij Meg
odo2ters verwekt., ANNA en ANNA kiSTINA Jatende
ffiei yen Naar wan het 42rde Mini zwanger,
,Onze Hoogleraar he-aft over veleileieroortetz van. cni wcv
pen g r.-Averkt, en met name order 'le zdtvi21a42g
voell!e Ciaaromtrent een gevcelen aan,
-2 1 \ erfchiliende was met dat -van M4,L;.I.LVEN.QT,
4100.1yil-4
heeft.,zijne x:eihancleling over dit cnderrverp, Ulu ‘d ie aptti'cif
en viiendfchap van clezen geleerden Wan doen lviir,teri.
beflodeerde ,hij grondi de oirrprontekritheden der ,`„acc,..7e,n
't welk hem geleidde tot het-onderk.oerk der :#56),,liffe
:cr) ‘ir
waar over hij osigcnaeep
ooudhede •R van file
zo in bet nederduits ,als latijn beeft
:gewerk:: ,aa.n de Boekzaal aef riouwen, dezig door liat? zei.ee411ei,4 en Jc!wiften Peroenzd gcnuukt he/then; ,doth .elit wefic is
mer in bet licht gegevell.
,Dzt 130,XHORN bliitongcms= -rerkzaarn is Zevvega "W
moist -en met en vitiggepen opfidezetuen „de ,keoi1'.:°,::ge werken, die hij zechtivode.411Cli I„or,tflon.digen vens
Wat
,I).ehalwn
.de idoctr
heat
ee4s
nnetnde ,atide _S plirijvers,, ietij n ..dep ;;q.imieqg tvar
lette,ykundigen loop met.2.,1j.rie aan_014Pin,M),
4ukTersfe heeft mvalvd°
gaflijj mckj-hgrai
014;
E
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de Brievei: Van PLINT'Us D ION. CATONV
TINUS , TACITUS,

Diflicha, alle met zijne oirdeelkundige aanmerkin gen voorzien.
Behalven dezen en een goed aantal lati;,nfe redenvc,erinu,n
over verfchille nde onderwerpen , heeft hij nog door de
van de volgencie werken een ontlerfelijken naain verworvon
I. Poêmata. 1629. 129120. 2. Respublica Mifcovitica.
163o. 2471zo. 3. Granatorum horrendce
flupendce it bello
tic EnC0712111111. Leid. 163o. 4to. 4. Theatrum , five Holla7:a7Le
Comitatus et Urbimn defcriptio. Qyz minium Civitatum, prtecipv,orumque locorurn .cones, Origines, Increnzeda , Res clomi
eestce, pea, Privilegia , Imnzunitates, ipfis Princi:um lab wia
expre;fa , et Vilis illustri exhibentur.
163:x. fol. obhu7g.
S . De Republica Leydenfi AuEtores prcecipui etc. finljt. 1633.
24mo. 6. Apologia pro Navigationibus Hollandorum , adverjUs
PDXTUM HEUTERUM , qua prcecedentiurn Sceculorum .Aravigationes,
earuinque yura et Inflituta, ex Tabulis pnefertim public is a fpuntur etc. Lugdbat.. 1633. 1638. 12mo. 7. Emblemata Politica et
Orationes. Anzfl. i635. 167no. 8. Grammatica Regia, five nova
et facillima ratio cycendi Lingua latince precepta, pro CHRISTINA
Suecice Regina. Holmice 1635. izmo. 9. _Romance et Germanice
linguarum fillip/Ionia etc. Lugdbat. 1650. I27no. To. Ouwstiones
Romance, quibus facri et profani rims, eorumqzte cartyce et trigines,
plurima etiam Antiquitatis monunzenta eruuntur et explicantur etc.
Lugdbat. 1636. 4to. r . Charmer causfarum Patroni. Lugdbat.
1637. 4t0. 12. Charaaer amoris. Ib. 1637. 4to. 13. Panegyricus Cell. Araificneyfium Principi FREDERICO HENRICO poft Bredam oppugnatarn diaus. Ib. 1637. fol. 14. Monuinenta illujiriunt
Virorum et elogia. etc. Anil. 1638. fol. .15. Panegyricus itz
(laden; Hifpanorunz prqfiigatam. Lugdbat. 1639. fol. 16. Wo.
ria obfidionis Bredance et reruni anno 1637, in Belgic, ant alibi
gestarunz. Lugdbat. 1640. fol. 17. De Typographicce artis inventione et Inventoribus etc. Lugdbat. 1640. 4to, 18. Di.sfertatio de
Trapezitis , vulgo Longobardis , qui in firderato Belgio menfas
fcenebres exercent. Lugdbat. 1640.12M0. It. Croningre 1658. 4to.
19. ,,,t:)piersetticti bau 't fancit
rube
b be klef,
lambert imbe Z'-. cclauberg vbzanen. Mhh
i e.- 44. i21/10.
20.

1307MORN. ,(MAIIKUS ZIThatitil)

too

.c.7c‘ifige1tictt

ISA

beat:monk 't holt taijr bij

ASte1aniaer0 iongbfl .gebytauen/ tit ban 'be tante ontle,mt.
ilttibbetb. 1644. 1 Una.
Ocberfaniftbe
3644 CU 649. 40. herdrukt, met den slieberfanbiten Attipitit4
ban JAKOB B ASELIUS tagegebeu boog MELC!UOR LETDEKKEZ,

u eZrizte
lart
Mr. 1700. 8bei. 22- 'Elyon0 .17,u an
ubt/nbr
eert
ir
enntril
ttertg;
ben boo; JTOH. REYGERsBERGFIEN
Z)den
1644. 4t0- 23. Zebiebinge tan ;be tat alf.4
toe anbefienbe -Wtobilme • i?; ebalennia / ober fttelifir toubco
laren on4r lard begraben 1 tube otqantfori =Oak op Pet
tranDt tan 115airberen -met platen/ -Zajb. a/541.. 401 /4,,
ant11300.0 op Pc rl agen l borg ac iteit ..-Ober be itlxiettioue tan 44
%tot/tune INTEHALWIii,,, in 'bathe be gemeijne ;palmitin:1z :Wm
be Opechen I ilomejnen 1 ate :buijtfebe tale ztijt Arlibtflep
tatt4betick beitefew/ cube tericbeijben -Outeben atittaftri =De
terfilacrt tawbru. Xeijben 1648. 4to. -2 5 . -annizentariazu 4
Static Confcederatarum Provinciarum BelgiL Hg' 1649, ,9 24.) n di?
iaderhand nog verfcheidene malen herdrukt.
Disfen,
Grece, Romance, & Germanice .lingua yunz Harmoni4. Luga4„
265o. 16ino. 27. Hilloria univerfalis Jaffa profana, lzate
Cristo ad alilittni .165o. .Lugta. 1651 .& 14552. tie)
It. colon. ,elllobrog. 1674. 4to. 28. Origiuum •Gailicarum
nobilisfitnm ,Gallorion _golds orkina dost-iquka.
in quo ,veteris
tes,, mores., linguct, .& alia ceruuntur
antique .linguce Britannice ,Lexicon 13ritannico-latinutn,,
4A
infertis pasfini ejwdem 414Eloris 4dcgiisBritannicis,
, .& aliis antiguitatis .Britcrznike
pientice •vcterum Driuduni
Gailiceque nomullis monuments. 41inft.. .14554. go. DIE is -sect;
fraai, -geacht, ,en zeer zeldz-aam 'welt. 2,9. !dee -Oratiov,za
feleEtiori materia Inocierni flatus Tolitici defumptce. Lugab4tc
16mo. It. Lief 1661. 16sno. 3o. Infliputioiaim fruDisgrvegatnum Politicarum Libri IL9aibus ,propnuatur ac deck/untie ,c,3116;
Politicii cum notis GEORCII fiQR1N1-1, Lugdbat. 11557 .69 s668.,
i6nio. It. Lig: 1659 .e 1672. apno.
ci54;53..
21. Episto4
Poemotao
16152. ityno. Z Li,kfite
116mo. B1j dexanZeip#ger dank beeft
ii: 4

*TECI*401us,,,E,cog-
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BOY of BOEY. (RORNELIS)

Ieraar in de welfprekendheid , ene voorreden
g gv.oveogcci. ,:ctroillxi:
_ ponymoioe
, E
Iezenswaardig is. ....---- TOB. MAGIRI
BORNIUS. MART. HANCICIUS „ de Scriptor. Re y . Rotnan. Lib. L.
p. 295 , 296. Lib. IL p. 419, 420. Karam, Bibuo t he 07.13VueRti
et Nov. voc. Scherpelijk wordt hij berispt door joa. P
GRONOVIUS in Epijiola ad SALMASIUM, p. 335. Syllog. Eptit
MANN. Tom. II. Daar weer andere dwalingen van hem wordun
ppgegeven, door Jo. GEORG. GR/EVIUS, in Pry fat. ad Toni. 17:
Yhefaur. Antiquitat. Roman. 309--320. MORHOF. , Polyh. Tom.
I. p. 49 8. Torn. II. p. 512. CRENII, Animadv. Phiiol. Part.
VIII. P. 167. PETR. DAN. HUETIUS , in comment. de rebus ad
earn pertinentibus. G. KRANTZ1US , ad CONRINGIUM , Say:. XVIII.
p. 219. J. F. FOPPENS, Bibl. Berg. P. 8 4 1 --844 . DEN. GERDES ,
Florileg. p. 46. FR. GOTTL. FREYTAG , Analeeta litteraria, p.
250. Catal. Bibl. BUNAV., Torn. I. Vol. II. p. 1105. C. SAX/,
Onom. liter. Pars IV. p. 354-356. P. BAYLE, Didion. ed. de
1730. Tom. IV. p. 560-568. BAILLET, .7llgemens, TOM. II.
p. 125. DAV. CLEMENT, Biblioth. cur. Tom. V. p. 169-171.
PAQUOT, 114em. litter. Torn. I. p. 416--432. PARS , Naamr. der
Batay. en Hal. Schrifrers, p. 98.-100. 214. 276. 996. 346',
.6
347 . 381.
BOY (DOMITNIIKUS JANSSENIUS) , geboortig van Zierikzee , is geweest Dominikaner Monnik , en Apostolisch Zendeling naar 't Rijk van Denemarken ; hij heeft verfcheidene
werkjes in 't hoogduits gel-chi-even, tot wederlegging van de
lore der Protestanten. Deze DOMINIKUS heeft nog Brie broe.
ders gehadt, die ook te Zierikzee zijn geboren, en leden der
Dominikaner orden geweest zijn; namelijk , KORNELIS, LEENDERT en. NIKLAAS , welke bier op bonne naamorde volgen.
VAL. ANDR., Bib'. Berg. p. 193. Oudh. en Geft. vanZeeland, bl. 194. P. DE LA RUE, Gel. Zeeland, bl. 174.
BOY of BOEY (KORNELIS), Regtsgeleerde, is geboreq
te Zierik:zee, van goeden huize. Na volvoercie letteroeffening
tot Doktor in de xegten bevorderd zijn de, praktizeerde Isij ats
1W.

BOY of BOEY. (KORNELIS)
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Advokaat in 's Hage , en wierdt daar na Advokaat-risl-aaI
Frokureur-Generaal over Holland, Zeeland en Fries (rd.
was een geleerd man en een der edelfte geesten van zijuen
tijd, daarbij een goed latijns en nederduits Digter.
In het jaar 1653, toen 'er ene atgemene gisting order d(';
,anhangers voor bet huis van Oranje , inzonderheid in H-c,
land, ontftond, met ocrmerk om den joiigen Prins WILLEM
DEN III, tot de waardigheden zijner voorouderen te bevorderen; was in 's Hage de gemeente insgelij%s zeer onrust:g,
en ftelde alle pogingen te werk, om dit vooinemen te begurifligen. De Schutterij aldaar in meij optrekkend&, toonde niet
fiegts hare zugt voor dit huis , met juichen en blazen van
Wilhelmus van Nasfouwen; maar fchoot zelvs door de vaandeis,
01T1 dat 'er 't wapen van zijne Hoogheid uit genomen was;
dan 't bleef bier niet bij, want ter g.Llegenheid, dat de jangePrins, in 't begin van augustus, van Biwia, daar hij ingehul.'
digd was, te rug verwagt werdt, hadt een grate hoop Haag;
jongens van 't geringfte foort zig gereed gehouden, om hem
in to halen, ten then einde dagelijks eptrehkende, verfierd
net oranje-vendels, fluijers en pluimen van oianie papier,, en
met gedrukte wapentjes van het bids van Oraib F,indeii]kwerdt hun de Prins, die bij donker in den Hage gebragt wao,
es anderendaags, zijnde den 7 augustus, voor de veniter:
van 't binnenhof, getoond, waar op zij de trompet flaken,
en eon groat gefchieeuw maakten. De Staten van Holland.
bier uit meerder opfchudding te gemoet ziende, 'hadden aan
onzen Fiskaal BOY last doen geven, om de jongens te verftroijen , gelijk hij deedt. Zekere Barbier , zig hier tegen
willende ve, zetten, bejegende den Fiskaal met fcheldwoorden;
en hier op volgde, dat cen hoop van 't flegtite grauw naar
zijn huis fneicie, daar de glazen uitgermeten werden. Doch
do Iijfwagt te paarde, hier op toefchietende, vele'rooide den
hoop. Nogthans werdt ten zelvden tijde, ook diergelijke bal.
dadigheid gepteegd aan de logeinenten van Dordrecht en Ailfieldam, en aan drie of vier andere huizen , terwiji de bewo.
vooral de Raadpenflonaris joHAN 3),E War, voor
n
Ks
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130y. (KORNIS:LI S JANSSENiuS)

Seizebnen en Prinfenverradets gerc l iolden warden ; loch door het
bezetten van 's Rage met kujgsvolk, en 41° 0r het vatfterker be
ten en ftiaffen van enige hand2adigen, raakte
ailes
in rust.
Boy heeft ter vrouwe gehad ANNA VAN BRANDW-YR, dog.,
ter van den Heer BLOKLAND, Burgcmeester van Dortirzlit,
tai overleed in 1665. De volgende werken zijn door den
druk van hem gemeen geinaakt. I. terbium Zelandice comita4
non conflituentium et reliquarum encomia. Haga am. a 637. 4t0.
2. All2OreS lEoneke , te vinden in STRATENI Venus Zeianda. lb.
1641. 12mo. 3. JAC. CATSII , Faces Augulta , latino carmine
celebrate. Lugdbat. 1656. go.
Pratmen Zabit).0 / bolgentx
e nicubae oberfettinge be0 Zibef,O. nat. 1648. glop 5. Per
Itieuite Wach tier Pfalmen ban ben cuing Kati ErObcn
a659. nmo. 5. Cerijmbe Ilitipeipinabz op teller Zebe ban
p t aber onfe. ' page 1659. 121110. 6. TH. A KEIDJS jr)a.;
boiginge tCbli§ti/ nit bet fatijn bertaalb. '0 page 1655. 121no.
7. Xatijnic En Atberianbre ti, erfal ge-piaatil in J. NT, BEVERlArYlcs tiltnementb. be0 3:3?outuelijhen 41`se11agtg. Z)opr, 1643.
silo. - P. DE LA RUE, Gant. Zeeland, lot. 171, 17Z.
IVADEN., Fad. HUI. XII, D. 1)1. 283.

BOY (KORNELIS JANSSENIUS), wierdt aangenomen
bet Dominikaner klooster te 's Hertogenbosch, toen de Roomle
godsdienst daar nog in bloei was. Te Leuven zijne itudien
voltrokken hebbende, wierdt hij Voorlezer in de godgeleerd.
iieid te Bologne , en naderhand tot Apostolifen zendeling in
Nedqfaxen aangefteld; vanihier te rug gekeerd, inoe q llij op
bevel zijnes 'Overften, den dienst als Fastoor -te Monnikendam
in Noordholland waarnemen; vervolgens -ter zee naar Rome Lei.
zende, heeft hij met zijnen ne,ef, AMBROMS JANSSEN Boy,
mede een Doininikaner Monnik , den II oftober 1637, fchipbreuk geleden, en is jammerlijk in de golven verfinoord.
beeft gefchreven .Replica n defenfionern libri Flatris NICOL.
3ANSSENII Boy ,contra JOANNEM MULLERUM, Lutheranum Precantens Hamlnirgcniem. 1)11 dit Bock is, eer het gedrukt was.
met.

BOY. (NIKLAAS JANSSEN.) BOYE. (ANDRIES DR) 15.5
met den Schrliver vergaan. Nog heeft hij uit het itanians.
overgezet : Mirailefert ban 0. H. V. D0MINIKUS te .-5criarry.);
bij cal bagaberb boot ben eat', P. F. SYLVESTER FR `VGIPANI.

a ntiti. 1643. 8130.

BERN. DE JONGHE Defil. Bat. Dria

p. 118, i i9. P. DE LA RUE , Gelett. Zeei. bl. 173.
BOY (LEENDERT PkNSSENIUS), IS DOMinikarer Mori
nik te 's Hertogenbosch geweest; en heeft in 't fittams overgt.'
yet: M. HYACINTHUS CHOQUETIUS de SS. Beigis Ordinis
catorten. - BERN. DE JONGHE , Defol. Bat. Doinin. p. 116,
!I 7. P. DE LA RUE, Gelett. Zeel. bl. 174.
BOY (NIKLAAS JANSSENIUS), is zo wel als zijn ore.

ige broeders de orden van

ST. DOMINIKUS toegewijdt,

ei

daar te boven Licentiaat in de godgeleerdheid geweest. Te
.ititwerpen, alwaar hij woonde, hieldt men hem, om zijrie wei.
fprekendh&d en uitlokkende item, voor een beroemd Theologant en Prediker. Als zendeling van den Roomfen floe! naar
Denemarken gezonden zijnde, s hij met alien ijver aldaar ZW0egende om bet Lutherdom te keer te gaan, te midden van lien
arbeid geftorven. De fchriften van hem gedrukt, zijn de vol.
genden : I. Vita S. DOMINIC' , Ord. Prxdicatorum jfundatoris.
ankadvelliones in .Apoiogiam
Antv. 1622. aro. 2. Scho'ia
vita & niorte JOAN DuNs, Scoti, Orr. S. Francisci. Cohn. 1622.
8vo. 3. Defenfio fidei Cathoiicce Apoflolicce Romance, oppofita
Oppofitioni necesfarice Jon. MULLER' Lutlierani, Prcedicantis Hamburgenfis. Antv. 1631. 8vo. 4. Beneficia F. F. Prcedicatorib. e D.
Vz.rgine colle ga. M. 1632. I 2MO. 5. Niruaio Sacerdotwn,
HY-panic() ANT. DE MOLINA. Ib. 1618. 8vo. 6. Summa Cajuum PETRI DE LLDESMA Ordin. Pradicat. Cathedr. Salmanticenfis , ex
Hpanico.- VAL. ANDR. Bibi. Belga p. 689. Oudh.
en Gel. van Zeal. bl. g5. P. DE LA RUE, Gelett. Zeel. bl. 174.
BOYE (ANDRIES DE), geboortig van Fume in Flaanderen,
was een jefuit, die agt jaren in het kollegie van dat genoot
fchap te Winoksbergen heeft gewoond. Bij is te Antwerpen den
januarij 16co geftorven, genoezzgam den ouderdom van

isC ERA. (HE"-1iC vAN)
!,aren bereikt bcbben de . Deze fehriften heeft hij frageta,
Vitas Sanaorum
ten
s-7.
g
flaw, fit 7 0i-u5n Fatthircharuin joAcIiimi
• Hiflofls & Vitas Patr:archarum, Prophetarum,
Region Vet. Te(t. 4to. 4. Devotion Patrem-FamUias,
81'0. - J E. FOPPENS, BiLl. Beg. p. 50,
"1

INTIINCS/E
3

.BOYLEAU, zie BOUILLON.
BRA (HENDR T K vAN), Doktor in de medicijnen, ;Texi.
en te Dok.',u7n , den zo feptember 1555, was de zoon van
LU311ERT VAN BRA, Geneesheer in genoemde flad, afkomftig
uit een eeriij 0o4riecch geilagt, en van ANNA VAN BEST,EN,
ten melsje van aanzien nit het graavichap Bentheim. Hij be.
gost zijne etteroefFeningen in de pleats zijner geboorte, vervo c gens ging hij naar Norden in Oosifrisland, oin zig verde! . te
bekwarnen, en van dear mar Keulen , om in de medicijnen
Iluderen alwaar hij twee jaren c-loorbiagt. Zijn vader, in bet
tijdvak van zijn verblijF aandezellogefchool, geftorven zijr(:e,
vertrok hij naar Wenen in Oostenrijk , en vervord=de 'er
der zijne fludien. Enige huisieliThe zaken hem te Dokkum
xug geroepen Lebbende, bygaf hij zig aldear vaor een isorten
iji aan de praktijk; want zedert reisde hij mar Italien ,
bleef een geheel jaar te Rome , alwaar bij de openbare lesfon.
Loorde van den geleerden ALEXANDER TRATAAN PETRO:NIL:5 ,
en beroemd Wijsgeer en Medicus., geboortig van Ca,,1271g:ionr,een groot vriend van den Stigter der Jefuiten IGNATIUS
LOYOLA en Lijfartz van Pans GRE.GOR):US DEN XIII. Men
heeft van hem de verhandelinge: de ViEtu Romanarum, et fa.
nitate tuep da, Progita feu Apliorismi Medicinales de ]tlov7
Qallico: de Aqua Tiberina ; Dialogi de re Medica etc. Vool.ts
bezogt DE BP.A. ter loops de Hogercholen van Siena,
en Ferraro; don teefrie lets langer te Bologne. Na Chia twee
ia.r.en zij,n verblijf in Italien gehouden te hebben ,trok 1-:f1
naar Frankrijk, en bezog
enige Hogeicholen,
held die van I'ariis; doch ,de burgergefchillen ie a ,Maa,r toz
n

een opnbaren oorlog warn uitgeboriten beletten heip

ni
i,1
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naar 11417xtpell ier to gaan maar hij hie& zli n
gedu.
made enige in an
te Bazel , alwaar hij in 1530 tot Data':
Ries,and te
in de medicijren wierdt bevorderd. Eindelijk
Igiggek 'j' ercl oeffende hij twee jaren de praktlj't te Leeuwar.
waar hij te Kampen als (tads Doktor t beroepen. Gedurende omtrent agt jaren deze post waarg,nomen
hebbende , tro p hij naar Dokkziin in die zeivde hoedanigheid.
iie.fde tot zijne vaderflad was de flerktic drij. freer die 'er
hem liecn voerde, ten minften zo als SuFfr iams PETRT OTIS
verzekert; maar deze driffveer was egter niet befland tegens
de voordelen, die hem in 1593 overhaaiden, om op nieuw
naar Kampen te trekker., alwaar hij ter tijd toe verbleef, dat
de Regering van Zutphen hem rijker en aanzienlijker voorwaar•
den aiabood , met hem in 1603 de post van Bads Doktor,
beLevens die van het gantfe graavfchap op te dragen. Verder
ontmoet men niets van zija levensloop na dit tijdvak. Zijne
wert:en getLiigen dat hij veraandig was , en veel gelezen heert.
nil was in den Roomien godsdienst geboren en opgevoed;
don tot Doktor gepromoveord zijnde, geraakte hij Gan 'tweiffe'en, en was niet zo dra te Dokkuln van zijne reizen te rug
gekeeri, of hij aanvaardde de geloofsbelijLienis der Gerefor.
meerden. WILLEM BAUDART , Predikant to Zutphen, was een
van zijne gemeenzaamile vrienden. Onze VAN BRA heeft
geichieven en door, den druk gemeen gemaakt i. Illedicamertfacile parab ilium, ad Calculus, enumereio:
Franeq. 1589. I671o.
quomodo its utendu;n fit, brevis
lb. 1591. 67no. 2. Medicalnentoruln Simpliciuin & facile Para, ad le::-eruz. et Hydropcm, Catalogus : et quomodo its tam.
Lugdbat. 1590. 121710. It. 1597. Id. 1599. 127770. 3. Dc
723-0 pC.27a712, .11,1crbi geuere (de Varen) Frifiis , Westphalis et Gel., peculiar!, ayervatio ; una cum D. JOANNIS 1-1EuRNII ad eana
r:.scpmfiime; gevoegd agter de Obfervationes Mediae van PIETER.
1'01,1:EST of FORESTUS , lib. XIX. & XX. p. 414. Lugdbat. 15953vo. v Francof. 1619. fol. 4. De Curandis Veneris per Medicamenta fimplicia et facile parabilia, lib. II. Arnhemi 1603. I67ne.
lb. Leopard. 1616. 16mo. 5. Catalogus illeXcartzentorzon Sinn pliri1071

/53

BRACIIELMS. BRACHT.

dun; et facile parthilium advelfus Epilepfiam , et quamodo iis utenArnhd. 6m
03ag. i fix rzamaat.
ed aut; aan
dum fit , brevis pig? fii:
0 5 I21/20.
bn. et-v-o
.
Dit werkje is o
be 6
Volk van
Dokkurn. 6. Catalogus Medicamentorum finzplicium et facile para.
Kiwis
reneno adverjantiun ANTONII SNEEBERGERI
Tigurini ..°?-cognitits et multeruln remediorunt accesfione adauElus
opera et flud ;o ITENRICI rRA. graneg. 1605. 12M0. Met een
Opdragt aar de Staten van Friesia,Z, gedagtekend van Zutphen
in de maP:4-1. mazat 1604. It. Lcorar
X 16. 127720.
SUFFRID. PETRI, Script. Fr

id: edit. I 69').
,x. 470--474- MERrenovates , pag. 391, 392. j. F. FOPPENS
Bibl. Belt. p. 435. FREHERI, Maar. Irir eruct. p. 1304. PAQUOT, Iviem. litter. Torn. IX. p. 85-90. j6cHER, Q3cf#34

LINI ,

to icon.

BRACHELIUS (JOHAN ADOLF) geboren te Keulen,
verkoor het Monniken Leven, na zig aivorens in d,-;-! eerie
beginzelen der letterkunde geoeffend te hebben. Hij
reeds in den bloei zijner jaren, in feptember 1652. De Miloria jiii temporis de Q7771 16r8. usque ad
ann. 1652. heeft hem zeer
beroeind gemaakt. Daar is ook ene vertaling van zo Wei in
*t hoog- als nederduits. CHRIST. ADOLP T HULDERUS, KallU ll■
tilt te Keulen, heeft dit werk vervolgd tot op 1661, en HENDRIK BREWER, tot den jare 1672.
BRACHT (TIELMAN VAN), noon van JAN VAN BRACHT
een braaf Burger te Dordrecht , wierdt in die clad gebcren,
den 29 januarij 1625. Hij leide zig vroegtijdig op de beoeffening der fraije letteren toe, maakte zig zeer bekwaam in de
griekfe taal, en verflond daar te boven, behalven zijne moederfpraak, het latijn , hebreeuws, fransch en hoogduits. Hij
bath veel fmaak voor de nederduitfe po8zi), en beoeffende ook
de wijsbegeerte, de flerrekonst, de kerkelijke geichiedenis,
cle oudvaders, en de godgeleerdheid, ingevolge de grondbeginzelen der Mennoniten. Ook wierdt hij door het genoot-fchap van deze belijdenis te Dordrecht in 1648, tot hunnen
Predikant gekozen. Hid oeffende deze bediening met groten
lof

ERAEM. (ANTHONY)
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lor enitigting tilt,gedurende een tijdvak van x6 jaren, en
Rierf in den omtrek van Moord , aan de boorden van den rifel.
den 7 o&ober 1664, in het 39fte jaar zijnes ouderdoins; hij
alwaar men den
is beg
:- r aven in de grate kerk te Dordrecht ,
op
zijn
grafzerk
vindt
gebeiteld:
Yegels
Hij die aan 't weerloos-Volk, een zukil was in hair Kerk:
Na dat Hij zestien jaar had 't Leer-dlnibt waargenomen,
Is hij die kudde ontrukt; befloten in lees zerk
En waclit d'opftandinge der Doo,ien, mei:ten Vromen.
Het beste afbeeldzel, dat van TTELMAN voorhanden is, heeft
de Konftenaar BLOTELING in 't koper geffieden. Men heeft
van hem de volgende weaken in druk :
t-bcfle ber 3tbe.
geopent boa? be Cfpiften lamb. eozbr. 1657.
n I2mo. Meer dan 25 drukken zijn 'er zedert van dit 20
nuttig leerboekje voor de Doopsgezinde jeugd, in 't licht gegeven. 2. Vet bfaetig (Cancel/ of illartcraar0-Aitektel ber
Vooppe;inbe en byecria;e Ciyiskenen en;. opr. 166o. in
fee. De tweede druk van dit werk is merkelijk vermeer-derd met fraije platen van J. LUTKEN 1685. 2 Zan!.
in folio. 3. e'en en bijftig pzebihaat;ien ober berfcbeibene on=
berbierpen. W-ntfL. 1669. 4to. / na zijn dood door zijn broeder,
in 't licht gegeven. 4. tlitbzeibing ober 't par2lieb ,t4alamonA
en pfahn XLV. ZDa?br 1664. 5. ewouben Olga. Volbr. 1653.
8bo. 6. dr5eitticbte fAruittiagen tot opbaering ber flab Velb:=
reca.. Zijnde een klein digtflukje, van welken aart hij 'er
Mennonit.
HERM. SCHYN,
meer heeft uitgegeven.
p. 298-300. PAQUOT , Mein. litter. Tom. XVII. p. 344-348P.

BALEN,

Befehrifv. van Dordrecht. bl. 223.

BRAEM (ANTHONY), geboren te Ru sfel omtrent 't jaar

1617, wieidt in 1636, den ouderdom van T8 jaren bereikt
hubbende, Jefuit; bcflierde elf jaren als Reftor de lagere
fcholen, was vier of vijf jaren Dire&eur der Congregatien van
tie H. Maagd, en flied zeer godvrugtig te Valenciennes, den
16 oetober 1656, in den fleurigften bloei zijner jaren. Men
heeft

I
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heeft van hem in ddruk : Thefaurus variarum Exercitationtm
fpiritualium in Gratiairt Sodalium Beata Virginis Maria. Taitaci
-- SOTUELLU p. 67, 68.
- 3 ' PAQUOT, Mem
1653.zmo
i.
Tom.
XV.
p. 304, 305.
litter.
BRAHE (JAN JAKOB), oirrpronkelijk nit een aanzienlijk
Zweeds geflag,t, is geboren te Delft, den 13 november I72G,
Iz,n varier JAN JAKOB MAURITZ BRAFIe , Well ter
in welke
tijd als gepenfloneerd Luitenant, zijn verblijf hIeldt; naderhand bcgaf zig met 'er woon naar AntilelLtim , en wierdt
aldaar Geweidige of Pluvoost van de clads bezetting, huisvestende in die hoedanigheid in den yan Roopoorts toren. De 11-leader van onzen BaAH6 was ELIZABETH HoLTrus, dogter van
GUALTHERUS HOLTIUS, Predikant te Koudekerk. Hij doorliep
de latijnie fchoien te An.iftelciam , en oeffende zig daar vierdehalf jaar aati het Gijinnafium, waar na hij het Hogefchoal v.in
Utrecht' ging bezoeken Hier werdt hij inzonderheid opgeleid
tot de kennis der godgeleerdheidsen den predikdienst, Ledie,
nende zig ten dien einde voornamelijk van 't onderwijs van
den Hoogleraar W. VAN IRHOVEN. In 't jaar 1749 werdt
Proponent, en ten volg,enden jare als Predikant bereepen in
de Hervormde Gemeente te Watergang , onder de kiasfis van
Edam. Zijn verblijf was daar nog geen twee jaren gewieest,
toen hij bero'epen wierdt naar Vlislingen , alwaar hij den g
januarij 1752 zijn intrede deed, en tot zijnen dood toe, die
den 5 Mi.) 1776 voorviel, verbieven is.
In zijnen eerilen egt trouwde hij met MARIA KATHRINA
LIGTHART, welke in het kraambedde overleed, ralatende een
zoon, di?, den 3 december 1764 , zijne moeder naar cle cellwigheid volgde. Ten jare 1754, trad hij in een tweede howelijk, met ANNA KORNELIA EVERTSEN, dogter van den r t.
Generaal KORpTELIS EVERTSEN en MARTHA KORNELIA OC;:iERSE,
nit welk huwelijk hij twee zonen en ene dogter won. De
twee zonen zijn beiden jong overleden, doch de dogter MARTHA KORNELIA BRAH6, leeft nog (1798) , en is genuwd aan
Mr. A. C. DE THOMeSE, voorheen Raacisheer in den Hogen
Rade van Holland, Zeeland en Westfriesland.

JAN

(JAN 1. 2 N(2.373.'
O BRA:ie was een man van zeer gtote bekwaatn-beden. Bij ziJce uitgebreicie kundigheden in de tale en god.
geteet dhe id , was hij ook een vloeijend Digter en een weliprekend Rcdenaar. Verfcheiden digtitukken zijn met e zonder
zijn naam in druk uitgegeven. Hij was in 1753 een der eerie
Opr igtei:s van it !isJiflgS dig,tlievend KOnstp,-,eriootichap. Catania
tenu6s gaudia , en lid van verfcheiden DigtgenoottIhappen.
In 't jaar 1769 wierdt BRATIO lid en tweede Secn.-:taris van 't
Zeeuly s Gemoticliap der iretenjehappen te Vlisfingen, in liet eerfle,
dr..-,e1 van wens Verhandelingen, gevonden wordt ec:1 zcer fraaij
il-uk van hem, genaaind : SALOMO'S itroonregt berbebiert en
AO0NIA ABIA rflAP, CU JOAB inegen0 bon begat gefiraft.
Ock an moo cnzen BRAF6 den lof niet ontzeggen, dat hij een
der eerfte flIgters en bevorderaars van laatstgenield genootfthap geweeq
Eeken-_-1 zijn de geichillen onder de Godgeleerden , bijzonder der Klasfis van Walcheren, over de leer der regtvaardigmaDe Beer
king thfs Zo::daars vcor God nit en door het Geloof.
hadt bier toe aanleiding gegeven, door het ten jare
1758 uitgeven, van: Hannicrilin g en ober be bilif 113;Jeljerfite
dat de Regtvaardilosaking
iitCttl; waar in hij beweerde :
,
en
dat
het
Geloof
alleen
was bet nziddel wear
Geloqf,
vcor
;
gine
verzekerd wierd.
regtvaardignzaking
zijn
van
de
Geregtvaarcigde
door

• JAN j

Hier tegen verzetten zig bij gefchrifte do Helen P. BCDDAERT
en A. v. D. SLOOT , terwiji anderen de verdediging der lore
van BRAH('-'• op zig namen. Doze gefchillen waren zo hoog
gerezen , dat de Staten van Zeeland zig genocdzaakt voncien,
bij befluit van den 18 feptember 1761, 'or in to voorzien, en
eon einde te maken aan dezen twist; men zie voorts daar
over, het Berigt voor de nagelaten Gedigten van Mr. F.
BUDD AERT.
In den jare 1765, gaf onze Schrijver nit: etbaiip'ibtri

iui ecpeub en berhiaarb.
;in/ in ben XXXIX.
1765. 4to. Ten jaie 1768 Cell 9LiPatinn op"i),1:;. WILHELAIUS SCHORTINGHUIS plcbiliant re lionbeliali in Wafcberen ;
en, ten jare 176g, eon erticlijhe liebebotring ter int134171
1,
IV. DEEL,

fIXARE L. (vArty

iiri fyt nieuttie -Oaci ui c

ariob,,g iterit te
4,
CN te o f
nog
:n
Ltewri
jale
1772
k
en
eindalij
1773, Active.'
11";!!%-:311t-pjeti;
llocti oc ting tCVoclo,cjetificitl Ihni !jet tilnebe ccw,xjf-cca, Der
Dliot,-;
triificittbm 6 tut!! wa§niar0 3772 /
if' f
cr
aultftv,:ttatx/
,
cbca,itta.2
tiara
op:
ben
titatonbeti.fti1i
Ch.q.-01
1" p bail 6 ban fi2afinaanD
Are dz6 werken firekkcn tot zo v&e gcntigen van "s marn
ghnid en grote gaven, en men heeftw.de zig te betlagen
i
at
,agtervolrc vtnfol:ciden hancirc1-ilLeten door hem
ziire
beeerte, nJet zija fl 't liC2t Want toe
ns
in Brwns voorn-7.alige anthtgenoot en b0C`ZCITIVriG11.1, PIETEX
TETAvLAR.0 Iiadt aangeboden.
ti oEtc,ber 1775, wierdt BRAr/6 overva!len van eon bcrcer
te,, Want door hij buitea ilaa,t gofteld weidt, elm zi;:i
tghoden waaf te nenr2n. Hi] was dus .dn-..noodzaakt, van do
tiaten van Zeeland ontilag Ce verzock.n als En:c:izus
aiit 't teen hem ook ra vr Jio;;ore E etholu-dElto, Verdetoegt.:11a.an," den 27 juni..1- 177•6. Van Welke gunst egter hi) goon
hack, choir h3 zijn werkzaani leven eindigde den 4 julij
en jaa,r S4
GODaW. VROLIKHERT , Elisfingfe Kerk.
hh 300-3f
9Telic6 C5clOrtel_Z' ttroloa XV, ZO. fc, 8T 7,
1749. ao bl. 465. 1750. a. 364. b. 152. 1751. b. s55.
1752. C. I09, 1776. b. 124.
tRAKEL (vA-4), is de naarn van een zeer edel end 114.
foods geriagt, dat zig thet verloop van tijd door . verhuwelij
king, antkeon, en ervir4-;d van goederen verder verfpreid heeft
door lieldel:o2d en Utrecht. Ons komt in de oude Vaderlandlaltbct'len al voor tell jare 1340, ItitHoLD VAN 13RA K.E.L,
cdddknaapi Schepen der (tad Dordrecht, in 't jaar 134o. In
1351, heeft hij het floc Develllein in zijn gefkgt ge.
an was gehliwci met MARIA Boom, clogter van
Schepen Van Doi'drecl.t en van GEER'rrxii, vAX
.RicRoLD verwekte bij zijne huisvrQuw drie
als NiAi1/41. 3 GitiD q' HALK en HERBAARN VAN
'4,t4 ktii,w4-44-4,1c I§ Sci.:i#pen tt3 Denitetiit ten late 1370; fthat mede
ver
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verme i d op de list der Edelen, die op den vredchandel tus.
fen VA-ouw JAKOBA en Hertog JAN VAN BEYEREN , haven
binmm lV roul ri c1.enz in 't jaar 1419 gemaakt , tegeLswoordig
zijn gewcest. Deze fchijnt niet geinnyt te zijn g,eweest , ten
ininflen gee; afffammelingen te hebben nagelaten.
(.d.) JOHAN VAN BRAKEL, oucifte Z0011 van RicHou),
knaap, Heer van Oudelands-Arthagt; vasin 1393 Burgemeester te Dordrecht ; hij huwde ene ciogtor van HEIr2,AARN VAN'
RIEDE , afkomitig nit een jongcr zocn van het geiagc van
MERWEDE bij Dordrec , en won bij Naar twee zon.--n. I. WILLEM VAN BRAT EL, Schildknaap, Heer van Oudelands Ambagt
Spar end= en Matena , Schout van Dordrecht in den jare 144.
Hij liet een won na, JAN VAN BRAM genaamd. 2. GODSCHALK VAN BRAKEL, ten jare 1408 Schout van Dordrecht,
verwekte ene dogter, GEERTRUID VAN BRAKEL, gelmwd ge.
weest met JAN VAN BOLLAND , Ridder.
( B.) GODSCHALK VAN BRAKE/. tweede ZOOn van RICI1OLD
en MARIA BOOTH , is gewee.3t Raad en Rentemeester Generaai van Zuldholland ; in 't jaar ;383 Scllepen, en 111 1389
RaaJ te Dordrecht , wierdt in 1383 beziLer van be...elftein
en verwekte in wettigen egt vier kinderen, als JOHAN VAN
BRAKEL Schildknaap , ten jare 1380 Bai!juw van Gouda,
tradt voor 't egtaltaar met GEERTRUID BOOTH , dogter van
AART BOOTH , Ridder op Duiveflein , Burgemeester van Dordrecht , en ELIZABETH OEM VAN BARENDRECHT, loch heefc
geese kinderen nagelaten. 2. WILLEM VAN BRAKEL, Schildknaap, is about: L,2-ewec.-st van Dordrecht in de jaren 14o7 en
1408. Hij wiercit den 11 meij des Iaatstgenoemden jams,

cif
(Igor enen JAKOB VAN Euvv p.E en
tusfen OveJfchie
deszelvs meciehelpers, dooLlgeflagen, waar over Fici tog WILLEM VAN BETEREN, Grave van Holland enz., een brief van
den volgenden inhoud aan de Reger1ng van Dordrecht zondt:

Eel?, en getroinven. Uri heblien veifiaen, dat WILLEM VAN BRAKEL doot gejla e gen foude 1Vefen tusfchen Rotterdam ende Onder.
fehiede, daer ors van gucder Herten liet toe is, en hebben doergeicreveiz aen onfe Baelju van Delfland, en am anders alien
L2

onia
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,
(Tat fi di e jc)72der vertwo,
l
2
rchovo
v ene73 daer ji die
den
kf
van
ende iianglxn , en
017
r
6
dact
eyno
(men recf;.,
k fnden ill don .j 11,
q ra3r wfre g.611177deil konnen, dig c hem erelic Cen ander hoe, d,t gi n eni der
7f:':,7!7crende ikero q acn
acn
¶P gjiV 1;i:7r mea te ', I reden 'veil, vJ , Want
6;,:tre`r ifemaal; tats of dtvts aen feuldig lveffn magh, (Icier rii!ers
vemeinen fat , dittet ons yan ,r;tia,S alfif in bewiren, dat
drr 1:ertcl ket iL God mot, 143 Geftrevrn, in den Hage
1-7 -Ain in Meye. • ILLEAt liet maar CC-fl ZOOI1 iia JAN
Lmld , die zonder kinderen is overlain. 3. REINoLD VAN
SChficittillap, vernield op het Jaar 1412, be-ar eo de
.."Z riot Drvelfici7z Tilmr(le met JANNETTE EGERT, dogter van
• AD ILLEm EGrsr, Sch i ldknar,p, 'leer van Pillineleilde, en verwekte bij haar 4 kincleien, waar van hier bere ,,ien naler ontier (C). 4. MACHTILD VAN BRAKEL , is getrouwd geweem:
Vet FREDRIK VAN UITENHAM, Ridder, ell ten 1418
Maatichalk van Utrecht.
(CO De kinderen van REMOLD VAN BRAnt en JANNETTt
1- 4:6, ERT, vier ill getal, waren : t. JOHAN VAN BRAKEL, SchildlInzap, ten jare 1421 Heer van Ouclelands - Anthatt, bij overdrag van zijnen neef JAN VAN BRAKEL, 121/Tien,sz., waar ne'y eas hem een gedeeite van Dev21,11e:n been: tocbehocrci. Iiij

0:117.7:7 Dien& Ter; ov&ral

il!, 47 lien inte ,

hteft een zoon nagelaten insgelijks JAN genaarnd, die in
1414 met de Arnbagt ,Jieerlijkheid van Oucierland weLit veten den 29 jun.) t442, Deve0ein verkogt aan WILLEM
Dan Zrrntz., Burgetneester van 's He en wege te Dordrecht.
Daze JAN liet Mee z0017,5 na, Z,T.e (D.) 2. WILLEM VAN BRAUtr,,

Schcpen te Dordrecht in de jaren 1442 en
1.111Wde
met SUETA DE BEVEREN, 1Troulve van ar s*
HIj

overleocit in 1400, en zij in 14-4, r!ale_encle een
genaarnd , die in 15o4 te Leaven fluzoon 1/1.TILLExt
iga1iks
(i. rcrcie is overlcdcn. 3. GoryTTIALK- VAN BRAUErft, 1773, tit ten jare i454 als Priester vertreld. 4. RE:NOLDA
¶f /a4 11;tual.. getrouwd geweest met TAR-or, VAN DEN WOuDE
Arkemade zuon van JAN VAN DEN \Vol].
tr o ll 1,77-t o"FiZ;"ki
DC,

r6f
dc t*,t Ridder wiercit geBagen, ifl de.n col iog trzens
Friej'el, en van AGNES, , dcgter van Heer JAN VAN KRUIZTIN.,11!:IT
In Zeela;:d. Zij overleecit in 't jaar 1499 en hij in 1 531, Laocia zoon en twee dogters.
(D.) 1),0 beidc zoons van JoHAr.i VAN BRAKEL waxen: I.
JOHAN VAN BRAKEL, die in egt hadc KATRINA VAN LEEFDAAL,
zo as blijkt nit de -huweljjks-voorwaarden des jaars i475,
en een magenfeheid van zijn broeder in 't jaar 1477. Tvieg
zooLis heeft hij nagelaten; zie (E.) ZWEDER VAN 43F,:a..a?
IE getrouwd geweest met THEODORA VAN DFØLFT,brj *3.e hij
eel) zoon hevit verwekt, WILLEM genaamd, die waarfcNnelij-k ook een tekenaar van het Verbond der Edam is gewaest.,
Liij trouvircl.e in 1529 met KATRINA v NIS_PEN. Dexe tak
heeft zig te Utrecht gevestigd ; (loch 'er zijn zo vex men weet
,geene afflammclingen sneervan in weZQ11.
(E.) De kinderen van JoHAN en KATRINA V.AAT LEEFDAAL
'Waren; i Ko P,NELIS VAN BP,AKEL„ deze wierd na 't ove"lin
van zijn vader ten jare 1502 , in dLszeivs goedarem helenri;
hiJ Ethvc-le met MARGRIET VAN BoEcoo?, en wale bij haar
,een zoon, joHAN genaaind, die in egt nom JOHANNA yA41
VE P RT7N tot Ingen, dogrer van DI1ZIC 'VAN MEERT.ING en licit.
-TA VAN ECK, en vgrwekte 'bij haar drie tinderen . -ziP {,F.)
Dit blijkt ,uit een transport in 't jaar .15.8o, en cen mazenkheid met hare k,r.deren ten jare i 8o. Hij behooRie oncla
de verbonden 2. LODEWYK VAN BRAKEL, is tweemalen getrouwd geweest; Zin eerfte vrcnw was ANNAVN
IsEN000RN 9 die geen kinderen heeft aageiaten bij tie tectd.e
ANTOINETTA V4N Vviiz, verwekte hij .een. 20014 DIZI;.:
13R.A.KEL, die ook tot het getal gird- verbonden Ede:etz heeft.
behoord.; E.) ,nam ter vrouwe ANNA VYVE, wax* bij 'hij 0'17=
kinderen 'verwek-te, zie (G.)
El) De l'iage!aten kinderen van jollAw TAN BR-AK-EL ci4
JOHANNA WAN MEERTEIM zijn geweest LOpeivilIc. TAN

BRAEEL., welkegetiOtIV7d. i geweest net Anal
en heeft bij haar een zoon vertvekt, gelijk blijkx .uit zeal
enfcheid met, zijne bwedcrs ,en
ia t 9verOzp 741:_
L3
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cieszeiven rnoeder , ten jare 160o. Deze 200n
JONAS VAN'
BRAKEL genaaind, tradt ingevolge de daar van voor handen
zijnde huweliiksvoorwaarden, ten jare 1615 , egt, m et HEc.
DRIKA MILLINK , en verwekte bij haar een Z0011; zie (n).
(G.) DIRK VAN BRAKEL en ANNA VYGH, hebben tvv-co. zoori:1
nagelaten : FLORIS VAN BRAKEL, Drost ter Lede, is gel-Aid
geweest met GEERTRUTD DENTINE.", dogter van .KAREL BENTINK
en ANTOINETTE VAN DEELEN; zij wonnen DIRK VAN BRAKEL.
getrouwd met jOsINA VAN BORSSELE, Cue bij haar Leefc, geteeki
twee zoons; zie (I). 2. DIRK VAN BRAKEL, 11 ' t jaar 1599
getrouwd met N. VAN ZUILEN VAN FIARDENLERC,
(H.) JOHAN VAN Bf.AKET, , noon van JOTTAINT en HENDRIKA
MILLIFK, is getrouwd g) o-recst illet MARIA LOUISA VAN LIEBE,
ingevolge de hitwelijksvoorwaa;-den ten j;-..ce 1669; en hebben
te, zamen verwekt een Z0311, WILLEM FRED= VAN BRAKEL
genaamd , die in egt Dam JAKODA 1303.1PE, en twee dogters na
liet : 1. LOUISA ISABELLA , getrouwd in 't jair 1723, met
WILLEM VAN LIERE , Here van Katwijk Drosfaard van Heusden en Breda , 1-100gheeinraad van Rhijnland. 2. HENRIETTA
PHTLIPPINA , in egt verenigd met CHRISTIAAN REINOIJD VAN
WYHE, Here van Ec;iteit. De geleerde TE WATER vermoed
met veel grond, dat deze joHAN geweest zij de Kapitein ea
naderhand Scbout-bij-Nagt J. VAN BRAKEL, die den roemrijken
togt naar Chattain ten jare 1667 bijwoonde, en den hevigen
2eeffrijd voor Soltisbaai in 1672.
(I.) DIRK VAN BRAKEL heeft twee ZOOTIS gehad, namelijk
FI.ORIS ADRIAAN VAN BRAKEL, die gehuwd is geweest met
MARGARETA GYSBERTA STEELAND, en bij haar heeft verwekt
Cell 2,0:1, DIRK Louis VAN BRAKEL, die bij zijn huisvrouw
JAEOBA. WOUTBINA HE LANGE , gewoanen heeft : 1. FLORIS
ADRIAAN VAN BRAKEL, berchreven geweest in de Ridderfchap
van lqwegen. 2. JAKOB VAN BRAKEL, getrouwd met MARIA
KATARINA VAN BORSSELE, dogter van ADRIAAN VAN BORSSELE
VAN HER HOGE , Here van

eldormalfr;il , en van

GEERTRUID

VAN WELDEREN. Zij hebben drie kindeien geteeld ,

als

1. DIRK. VAN BRAKEL 101101:el gewee s t coder c regiment

ja.alZi,. GAN Ve:.)

fAt

..Valluier s van DOUGLAS. 2. Pilau jANoB VAN BRATCP: ,
gcns 2e61,2nd afgevaardigd geweest ter vergadering van
iioo Mogenden. 3. JANDB DIRK VAN BRAKEL, beict%evezi.
,gewo,eq in de Ridierichap des kwartiers van ,Nijmegen.
Gmeal. des Pas-Bas. Torn. '11. p. 79j. CARPENTIER
1082. Connoisfance de la .Neblesfe d'Utrecht , pa. 26. 41. tk.
FERWERDA, Ned. Gej.7,3cht- , Starn- en TVapenboek Kruk von 1'15,
L. D. J. W. TE WATER, Hi/i.. van ' t Verb. derdelen, V. De
bl.
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BRAKEL (JAN VAN) zeer waarfehijniijk (een ZOO'S WV
JOHAN VAN BRAKE', en HENDRIK& MILL= 1)PhOOlit ,01144
het getal van die beroemde Nederlandfe Zeeheld6n; weke
vaderland door 'bun beleid en ,dapperheid .veolvtildigt
,clienften te hebben bewezen,, eindelijk bun leven daar
:hebben oNeofFerd. Hi] is geboren in 't jaar 16/7of
'en , door den edelen inborst van zijne voorzaten bezield,
bij met zijn 2211e, jaar in dienet van den Lande ter zee.
11:1 jarc 166 ,-; ontmoct men hem 'bet bevel voerendo o.1,141
en brander, in dp vloot van den Admiraal
flvmd am .de Oostindifr retourfchepen uit Bergen in ,Ztroarv-ett,ii
af te halen. In 1666 was hij aan boord van het b_raz,-41p
Rotterdam, tegenswoordig in den vierdaagien zeeflag te2,e--Js, cie
iz., ,13 en 14 junij; vervolgets op
Engeljen , op den
wo91.-icic
'brander ".t Lammertje °Tiede genaamt, geplaatsc
'hij ,op den 4 augustus van 't zelvde jaar, het vijfde zeegg
vega gevende hier aanvankelijk biikeri va.p din ,,orvq,,y
-tzdagenm bli,dhematosn i-rat
zijnde bkigeb 'eN,ien, hem :trapswijze tot tie ,reije, der berf,4mciti'4.'
Zecheiden heel verheven; want'In 't heviE.fle van , t ,,g,pvcEr
.

plaatfte hij zig tusfen de beide Admiraaifchepen van DE tut-,r1
fehip
hi
TER en 1/Ina, en 'hadt het ongeluk dzt
BRArail. on&zonk b.44
door de moed niet, maai zig met zijn -voilc. in ,..de flog _1a,

grod werdt gefehomm , en zonk ,doch

it."2::de gored, ‘Topide hij ,onl:erfchrekk12';riaar ,,=„Zxgelje:,-,, nir
: -;en

hi; ;11Pr4e dat het
s4.,

4

::6
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gemunt, om namelijk deszelvs fchip in brand te fleken ; dart
de' Beveihebber van dezen brander onzen Zeeheid zo floutinoedig ziende naderen,.verliet zijn vaartuig, na het in brand
te hebben geaoken, en ontkwam het benevens zijte rnanfchap
met de vlugt. Daze dappere daad van BRAKEL was door de
Vlag-Officieten opgemeikt, en bieef met onbeloond, doordieti
hem in 't volgencie jaar 1667 het bevel wierdt opgedragen
over het ooriogfchip de Vrede gemonteerd met 40 flukken
en 135 koppen.
Met zijn fchip wierdt hrj geplaatst onder het eskacler van
den Lt. Adtniraal josEF VAN GEND , die ma 17 fchepen van
de vlopt, waar over DE RUITER het bevel voerde , en die in
het Koningi/iep ten anker lag , vooruit werdt gezonden , naar
de Theeins , meE last om en ;.ge coriogs- en koopvaardijfchepen,
yelken men verftaan hadt, dat aldaar lagen, aan te tasten en
te vermeesteien. Omtrent loco landfoldaten , onder bevel
van den Kolonel THOMAS DOLEMAN, even Engelsn2an it Staat,
fen dienst, werden op dit eskader verdeeld. De Ruwaard
KORNELIS DE WITT, begaf zig op het fchip, welk VAN GEND
dus wel gemoed, ging men den 19 junij on.
voerde;
der zeil, en kwam den 2often door de fterkte Sheernefs,
gelegen op een eilandje, aan den hock der riviere van Rochester of Chatta7n, Medwal genoemd, en uitlopende in de
Theems. Sheernefs werdt terftond befehoten en ingenomen;
loch , als niet te houden zijnde , geflegt en verlaten. DE
RUTTER hadt zig, door den Ruwaard DE WITT ontboden ziin.
de, middelerwiji, met een vaartuig, laten voeren naar 't eskader onder VAN GEND Welk de rivier opliep digs onder
Chattanz , daar de meeste Koningsichepen lagen. De Engelfen
hadden hier vier branders en twee grow fchepen laten zinken, ten einde de doorvaart te beletten. Ook hadden ze den
them gefloten met coca zwaren ijzeren keten, lopende over
latronen , die op vlotten dreven. Men hadt nu enigen tijd
fchutgevegt gehcmden; wanneer Kapitein v BRA :EEL, onder
't fcli'e',-en des viand uit de fchepen en van twee batterijen,
voorrdt en your den keten =Ude ; waar na hij een
E4-

., •

..4t'Ist i' . *WIN .

OW. rlfraireeleWr aye',
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. 4ngels fregat aantastte en verovercie. Tcen we vdt cue keten
aan itukken gezeild , door JAN DANIELSZOON VAN DEN RYN,

die , met zijn brandfchip , een Engels oorlogichip aanaak;
hoewel fommigen willen , dat de keten los gemaakt werdt,
door enige matrozen , die op last van den Schout-bil-Nags,
DAVID VLUG, aan land gedaan waren. Nog een derde
.gels fchip werdt toen in brand geileken , en een der grootften, de Royale Charles genoemd, van al 't vows veriaten zijnde ligtelijk veroverd. Toen ftak men den brand nog in een
vierde Engels oorlogfchip, en voorts de rivier huger opgelopen zijnde tot omtrerit het kasteel van Upror, in nog chie anderen ; waar na 's Lands fchepen de rivier wederom afdreven.
DE RUITER bleef nog enigen tijd in de Theems liggen; loch
men vondt, daar • n.a, raadzaam, dezelve van bulten te bezetten, met een groot deel der vlote, terwijl de overige fchepen uitgezonden werden, om te kruisfen. Dus geiukte de
onderueming op de Engelfe oorlogfchepen, die, zo Lmmigen
oirdeelden, door te weinig of te veer winds, wel deerlijk
h,Ldt kunnen mislukken , en, derhalve, dagten zii, niet te
voorzigtig was aangelcgd. Docli de Staten vonden gera3en,
den Ruwaard DE WITT, den Admiraal DE RUITER en den Let.
Admiraal VAN VEND , wegens 't wel flagon dozer onrierne.
ming, ieder met enen gouden kop te beichenken; later oat.
ving de Ruwaard nog een rentebrief van 30000 gulciens van
de Staten van Holland, in erkentenis der grore dientien, door
11(2•M , in den vermaarden togt op Chattam , gedaan. Ook
wierdt onze Kapitefn JAN VAN BRAKEL, door de aigemene Staten, wegens zi-jnen betoon , ien hekienmoed, onvertzaagdheid
bowezon dienst, onderfcheidelijk beloond. Hem en zijn bootsy olk , werdt boven het genomen fchip, nog 12000 guldens
ver;',erd, en aan hem in 't bijzonder nog eon gonden keen,
net ene medaiije, ter waarde van 1200 guldens. DE RUITEE,
zeilde, eerlang, op bevel der Staten, do rivier van Linden
wederom op; dech de Engellen hadden door 't zinken van vericheiden' fchepen, en door 't planter van gefchut tar wederzide, de dcorvaart zo eng en gevaarlijk gemaakt, dot men
L
Mte
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tc rad:.

te Tog te keren; torn pocgcle inen 1 *Fastee

te iLtririch Le be,magtigen; cLCt c e tocieg

mi siLzhte. 's Land-3
daar na ,
z-ii tea
kust:n in Ere11-r:g ,f; -,(7ez.; voor en?, landing; ook
„ k ri: vc,or
Cau enig, volk aan land ging, ZO1idei C„.
ter 1rwrkei;j1:e 1hL te doen,
Aan -,. 7 1. 1\7121 , fix-EL werdt daar na ais Kep'..tein het be;c1 ge,
ge-ven op cell kloek nieuw cologrchip, genaanki TVa.rfc,ae-ir,
van 54 itukken geichut , en belTiand met 210 11 -httruzen ell
foldaten; nC 11CLIC
hlj in 1671, met 's Lands vi,:ct,
:onder bet e,ka , ..lcr va71 (len Admiraal DE RUITgR
zee; .;Gcli
op (lien tcgt viel weinig van bang voor.
Tun vcigenden jx:e 16;2, v, T er\it: VN BRAi<EL 1.7C,JC:
ren in dienst genornen ei aan hen • t bevel over
Gract Hollcudia, met 6o 11:iklic,) kanoo gernont.cerd, toertrouwd ; en gepiaatst onder hot eskader van den Lt.
VAN NES. Teen den 21 me .) 's Lands vloot zes men ,icstelijk. van het Noordvouriand, ten anker gekonien was, kreeg
BRAKEL bevel orn met zcs Ichei-7en als buitenwagten, van do
Duinicer;f2, banken tot bet Noordvooriand toe,, tot den den 24tten
der mend, op kon.dichap van de vijandlijke Fire en Engelfe
victen, to kruisff.m.
Een doorriaande proof*, hoe veel vertrcuwen DE Rurrra
VAN BRAKE', ftelde, block den 16 ji.rilj daar aan vo'gende,
Avanneer nit ieier eskader van des gemelden Adiniraals vioot.
twee oorlogfcliepen benevens twee branders, benoemd worderide, em, wauneer Men den viand zoude genaderd
cen weinig vooruit te zeilen , en onder begunrtiging van de
•ragt en rook van hun gerchn',.., en van dat der andere fche-

pen, de gemelde branders wel to beiteden; hij, nevE-xks Kapitein PIETER THoziAsz. 7_,TETER
het CS1T:c'cle.i. y en deu
Lt. Adinireal

dear toe beftenid

lirj 770er.
v..!*:=1,-..:n
raakte, eon dead waar in onvertzeagde frounnocciighcid.n
VAN NES,

de oak den volgenden dag, toen men m.31-

teffens fchrander beleid dooril.raalde; een dead, die f±oon
eniiL:zins t',-.gens het ,,aan hem Le2;ev-Im 1-;'37e1 aanlicp,
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&MINTS gelukkige ditkomst , niet _alicen ve;fchoraing, Trait
zeivs }of Yerdiende. Ingevdge het be aamd ont-vve7p , C')

:Jan hem gegeven orders, moest hij tegens de roic :17rti,r, van
de EngeYen en Fran fen fiaan; maar, bevindende, da' iu voor4cliger konde hand&en en den vijarid meeider afiret,ik doen,
cleinsde hij in het begin van den ftrijd tei regterhand af, ver,
geld van den brander, daar DIRK DE M7NNIK het bevel oN.7eY
zette zijn koel s om de mord , naa r Adm:raoi
der bit/Jove Vage:e , MONTAIGUE , Crave van Saihi,v::c1/., en
zcilde refit op hem aan , zonder een enkeld fchot te dam,

zees ook enige Engelje fchepen hun kanon op hem los,
ten; oak vuurde MONTAIGUE Om hem af te weren, zo aano
houdend en yieesfelij.k. op hem, dat het kogels fcheen te regenen , en de zee door het ftoiten van kopels en boutei
zodanig opfloof en aan 't zieden rani-t?., ever ais of 'er een.
2antal walvisfen aanwezig waren; maar BRAN: r. Ic110011
veal y olks van hem wierdt doodgefehoten, wagLe ro.ct Merl
tot dat hij het fchip van MONTAIGUE de K2:va6 ge,
3iaamd, 't weik al zijn geicht hadt gelost, aan bco1d was geklampt ; dit gelukt zijnde , gaf hij hem de voile laag, met
2odanigen uitflag, dat 'er een menigte maufchap fneliyelde,
en de lugt weergalmde door het hartbrekend jammeren van
nog groter aantal gekwetften. Als toen ontflond eel] ijs
felijk gevegt, tusfen ongelijke partijen, doordien BRAR- .ELS fchip
bij dat van MONTAIGUE, niet kwalijk naar een boot gelee“
'want hij voerde niet meer dan 62 ftukken en 300 man, daar
de Engep Admiraal 104 ftukken kanon 'en ruim loco koppen aan boord hadt. BRAKEL lag hem intusfen andel half uur
,op zij, fchoot verwoed en zonder ophouden, en bragt zijn
vijand in zo benarden toeftand, dat hij meer dan eels op het
punt ftondt, om zig over te geven. De Engefen deden intusfen hun best, am door overmagt van yolk, dat hun telkens
met floepen versch a.angeYoerd wierdt, BRAKEL te overrneesteien , en hadden oak al verfcheidene reizen het bovenfchip
in; doch onze Zeeheld verweerde zig met zijn yolk zo dapper, dat zij niet verder korten komen; met dit al waszi_jn
fch:j,
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en want zocianig doorboord, dat et gen langer zeo
horde voeren ; en het 20U denkelijk op het ergfte mt hemp
afgeiopen zijn, had Diet MONTAIGUE, enige andere 1:64 ,,erkanuyd
ire fcliepen op zig ziende aankomen , BRAKELS 'chi) la ter). los
hakken. Her op wierdt MONTAIGUE 'S vaart u:g
ecor BRA::T:Cs gerchut geteisteid; waar bij Eog kwam, dat,
laet brandichip de Vrode , beilierd door den Kommandeur JAN
DANIELSZ. VAN DEN RYN, zig ean 's Admiraals bood wist te
beg-ten, waar door het in brand raakte, fpoedig in ligter
laaiie vlamn itondt; het y olk, om 't vuur te ontgaan, fprong
tuiten boo-Ad , en de Acimiaal_ MONTAIGUE , benevem ziin
zoon, zig door middel van een boot of floep zoekendo
3-ccidc:?_ , wierdt deze zodanig met y olk oN' Trladen , dat zi) zonk,
waar door beide deerlijk omkwamen. BIZAKF.L'S inip was
intusfen zo reddeloos, dat het lag te dobberen, zonder verder iets te kunnen uitvoeren of voort to komen; geiukkig voor
hem dat het tegens den middag, door het fregat van den EapiLena AARSEN, op bevel van den Lt. Admiraal vu NEs, 114
de vloot en veider naar Zee/and wierdt gefleept, op hebbende
2 5o zo :laden als gekwetiten, welke laatiten met hem mar
(chip

Schoonhoven werden gezonden, om genezen te worden.
Ten ;are 1673 wierdt BRAICEL op nieuw in dienst gefteid,
en aan hem het kommando over het fchip tie troorzigtigbeitl,
van 84 flukken en 480 man , zo matrozen als folciaten, opgeZragen. Hij kweet zig weder met den dapperften moed, in het
gevegt tegen de zarnengevoegde Franfe en agelfe vloten, den
7 junij des gemelden jaars, hij Sclioneveld , (Nader het beftuur
DE RUITER voorgevallen. Geen minder
Inoed liet hij in den jongst daar op volgenden zeeflag blijken,

van den Admiraal

en wear in zijn fchip zodanig reddeloos wierdt geichoten, dat
hij verpi;gt wierdt enigzints agteruit te deinzen, omit zijn
len en lopend wand te berflellen; hier in ilaagcle bii zo ge.
lukkig , dat hij den 19 junij daar aan volgende onder
vlag van den Schout-bij-N2gt DE HAA.N nevens elf andere
oorlogfchepen, twee branders en vier .advijsjagten, naar de
rivier van Londen gezonden wierd, om door bet opzeilan van do
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ittavijsjagten, die met bekwame perione n voorzien waren, in
rie gc=m;Icle iivier, rjaier kennis te temen van de gcftalre
geiegenheid der viiandelillie v1oten.
Den 2r augustus van di', z&vde jaar, g2f hij wederom bajIten van z'fin olive} fchrol,2 , en moed , in c en torn gehoutielien
z1aA; want, zig in 't he2tst van 't gevegt en nevens Lin
Azim',raal DE ftuITER houciende, wierdt zijn Ichip zodanig ge.
teisterd, dat hij bznevens die, wa g over de Lt. Adrniiaal
TRom p , de Schout-bij-Napt DE HAAN , en de Kapitein DE
3. 0G het bevel voerden, opgezonden wierdt, oni binneii
goats herfleld te worden.
De ooriog door het fluiten dcr vrede ecn einde genomen
hebbendc , dee,it VAN BRAKEL Cell kruistogt in de lifd,delandfe
z,:e, tegens de Bar7)ar yelie rovers ; en wierdt zedert tot &boutbij het kollegie der Adiniraliteit op de Maze, verkonn. Ook was het in deze beedanigheid, dat hij den togt Ian
W7r.T,Pm DEN III, Prins van Oranje , naar Eug,Tcmi, ten einde..
zijr,cn fchoonvader JAKer, van den throon t2 bonzen , heeft
b,,2,7c.,,ond. De dapeie daden, tot nu toe door onzen VAN
ERAKEL uitgevoerd, worden in de volgende vaarzen, met de
vlugge pen van den uitnemenden Heldendigter JOIIANNES
A.NTONIDES, dos gechetst:
Als BRAKEL inzeiit op het °WC& der Kartouwen
En kogels, al de kust verdonkerie aan we6rzij,
Daar hij met SANDWICH pleit, wie 't zeeregt zal behouwcn,
En lanten Gode alleen de Waterheeirchappij,
clangt hem, vol van moed, ter vierichaar van de baaren,
En fpleekt met vuur en vlam nit monden van metaal:
Of als Iij longs den Teems tot Chattam opgevaaren,
Dc haven-ketens breekt, en, bruisichende over ftaal
openrukt het Brityie Danziaten,
En
's
Konings
magazijn en krijgsvioot in den brand,
Zet
Of Ikhokt gansch BarLarija, en doet de Vlag der Staaten
Eell doodfchrik web:ken op 't Algiersch en Tunisch firand.

rii

Het jaar 1690 was 11.00d1Otti, VOW' VAN BRAKEL, want in

het
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j1.-ilijdezes jams voorg
evaIlen, tusrert
ecombineercie
vloten t egens die der
, g
de St-aatle en .Ligeire
Fra-f2n , ver1,-,or onn-, Schout-bij-Nagt het leven.
zo
ramofpoedige fchc2pftrij'c1 , vp-a2r van de ongelukkige Deze
u itkomst
Il'ORRINGTOM
i
Inn de we, i . clo;_hileid van den Engeifen —.L111_faa_
wordt toegeichr yen, vindt men dus opgetekend in 's
GercbiedveihaIen. De Lt. Admiraal GELEIN EVERTSEN ge.
lei_ide de voorhciede der verCenigde vloten ; de middeltogt
ftondt cider den Aki-nraal HERBERT ; terwijl de Admiraal TOR.RINGTON de agar,-ioc. !e gebood. 's Morgens ten negen urea
op de hoogte van Bevelier , tegea
begyn EVERT'EaN. ,I
dei:i voortog , der Fraph vloot. Het duurde drie uren , toea
hidden de Fra:7si'Ll af, en EVERTSEN koncle hen niet vervolgen,
ter oirzake van de ftilte; welke zelvde ifilte ook de vloten
het fclielden bele , te. 0r ftri]d werdt dan hervat ; en de Franftn, ziende, da. TORRINGTON niet kwam 'pciaged, namen deyie
verzuiming te bate, en drongen in op het agterfle finalied
van den voortogt order EVERT4EN. Toen werdt 'er fel gevogten , van wederzijde, tot 's - amid,lags ten vijf uren. 't Eskader onder EVERTSEN werdt deerlijk befc'tladigd, en bijna alio
dcszeivs fcilepen reddeoos geichoten. Gioot i ja zeer groot
was oak, gelijk men denken kan , 't ge,a1 der doden; onder
dezen telde men onzen JAN VAN BRAKM en JAN VAN pnc,
Schouten-bNagt onder de kollegien van de Live en I-et
Noorde...rkwartier ; oak fneuvelde de Kapitein ADRIT.VIsi
Schip van Kapitein VAN DER GOES,
ten zijnde, werdt bij den vijanl veroverd. Twee a-Ifiere
Staatfe fchepen , geheel onbekwaam om dienst te doen , wer-,
het zeegevegt,

op den .10

den, na den rag, op bevel van EVERT§EN, vernield. Nog
vier zwaar befehadigde oorlogichepen en een brander zijr]
daar na, verongelukt, of den vijand in handen ge‘,allen.
's lands fchip da Mkze, gevoerd door KapiLein SNEL
Reije en Hastings aan ftrand geraakt, en door de Frai,.::?r,

vallen zijnde, ontkwam hunne handen, en werdt-, flews coo
mast meer ophebbende, in Goerce brinnen gebragt. De Fran-

fen vervolgden de onzen en de Engelfen,, tot op de boogte vaa
.Den7
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(Ian de vereenigde vIoten bergden zig, greten(leels
cp dt,; Ihx-ins, Met dit al, g,eraal-te men in ie C .7 a 7: nger ,anio
om verfcheiden' reddeloze Staatire id-Aepen , do:
dt enzen tc doen vernielen , ten einde te verm.6cleh, dat z:j
ten
niet, in handen v:elen. De or--12kii'lze uftomst
Lane,
vn dczon iihiid werdt, beide in F,geiancl en 'der
bijca geheet.du Gray ° vA.:.z. TORRTNCTON gewe:en
't gevegt gehoLiden halt. Ouk lv,..!rdt hi
te
la.):nencle
raar den
terflond , ais Szaat.sgevangen
:,,, ozondeLe De
fehreven, dat zij ehe1 gcene
fcepen verloren hadden ; ook gedroegen zij zig,
deze overLuring, als mcesters van de zee, declen,
ene landing op tie Engetj'e kust, die egter gecn gel-0 14g hadt„ en be.
112inc:1 den Enge?len, Hoilanderen en Zeeuwen,
groat getal
Vdi koopvaardijiellepen. Koningin MARIA, die, terwijI h
ilinAIV-ILLE:m in Ieriand was, de regering van E'weland in hailgehad hadt, zondt, terfiond na de fag bij Bevell'er,, den
"rear HERBER-1 naar -515. Hogs, om de Staten aan te moedigen,
tot bet heinelien en velfhrk-..m banner vloot; waar toe zij
van •elver genoeg gezind waren. TORRINGTON wierdt, eer..
IaL?) ,ta refit g-cfield; (-loch van wangedrag zuiver gefcho-x.vd,
en ontflagen.
hacasfen wierdt bet lijk van on2en Schout-bij-Nagt JAN VAN
BnAKEL, mar Hovland gevoerd, en te Rotterdam in de St. Laotei2sicerk begraven, alwaar op zijnen grafzerk het volgendo
ftaat geboiteld:
LIER HER

JOT-IAN VAN BRAKEL,

SCHOUT BY

AaT VAN l'IOLLAIND EN WaSTFR:ESLA:i'D GESCHOTEN it?
La IIAT.AIL;E, `7.7E:1-EN DE FRA.NSCRE KONINGSVLOOT DE:61
10

juLit...s L5gc.

Po% en 1:etzeive, zlet, men zi]n Beeldtenis, zijnde een bontrd van wit mariner, random met eon laurierkran3 rfierd
en met het koninglijke wa.pen van WILLEM DEN III. daar bovan, benevens een Latiins opfclaritl, en dit nedercitiitfe vae.1.4
daar Gilder

.1 76
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loop
f o en aaani es blizemaraalen
e rr 0,, oloot
Door ketens,ndoend:
blizemaraalen,
,s vijands ild
gron te haa lena,
Te vliegen, en
e rnd
i
Was BRAKEL'S werk, die zijn triomf rukte uit dNe7nad brand:
noam en krijgs.ieugd fiert zijn Graf en

Co lic heel de Digter JOH. PLUIMER ' S mans roemrlike da.
aen opgezungen. in zij e aanfpaak aan de Nederla:zcP Zee-

belccn na het: gevz,, t, tegens de Fianfen in voorgemeiden jaie,
alwaar hi.) VA r; BRAEEL this aanfpreekt:
•
, BRAKE'S, die den nijd
Door et;ne onfletE1,e eer reeds vet te boven zijt ,
Het Leugt a nag te c, el , ('at gij ten (Lust der &aaten
De ketens bozeiue ,?an 't tweede Damiaten,
' t Geen no ceree,-t'gt met den 1 :. 2gevogien LeCLINV
Mij dwmgt se zwijgen de gefchieoenis (Her eetr.v.
ten grPvt, Lepea le!en.
Ili meet veor '1 laa ‘st uor
zal
met
mij
ow
droeve cloud j0.1.:treijen.
Neeriand
Gansch
weet geen groter lof voor uw verdie, de faam,
Dan dat men flegts ow graf verfiete met uw naam.
VAN BRAKEL is {,T etroAvd geweest met MARTA LOUISA VAN
I, I .ERE bij wie hij eel] Z0011 heeft v--etwek.t , WILLEM i:REDRIK
genaamd, die tel vroliwe nam JAKCY.L.A. POIVIPE bi w e hij geen

ma.nnelijk oir,, niaar alleen tree dogters, heeft geteeld. G. B RANDT Leven van DE ReITER bI. 576. 583. 1570. 674.
Leven dsr Zee1;eld ,7z, bl. 747. Roll. MCI.C. 1 690. bl. 190-2 I 3.
WAc., Vad. Hifi. XIII. D. bl. 261--263. XIV. D. bl. 25.
XVI. D. bl. 112. G. v. LOON Nederl. 1-1;florlep. III. D.
& c. I. D. bl. 282--293.
bl. 56. Levens van voorn.
BRAKEL (THEODORUS a), afkomilig ult Braband, van
oudeis die den RoliiPn godsdienst waren toeg,edaan, werdt in
't jaar 1-608 te E7:,k14:ii2e7; geboren, zodanig blijkt air *s mans
vooricden, voor zijn w-erkje, het Geestelijk /even getiiteld. Na
de 'age klasfen n zijn geboorteitad te hebben doorlopen, begaf hij zig mar het Hogefchool te Franeker,, beoeffende aldaar
de godgeleerdheid, en wjerdt op den 13 maart 1638, Qp hot
4iorp
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dorp Bee;..> in Fries/and, als Predikant beroepen ; Mier heeft hij
14 jaren de kudde geweid, en zo door zijn voorbceldig leven
als fligtelijke predikatien, en ijverig waarnemen van het over
rig diensrwerk , orgemeen veel goeds bij die gemeente
gewerkt; in I6• 2, aanvaardde hij bet beroep aan den Burg op
Texel , loch hier geviel het hem niet ; waarom hij met blijdd
(chap de roepftemme gehoor gaf, die hem het volgenc'e jaar in
bet weigelegen Friesfe vlel: Makkum, nodigde; bier verbleef
hij tot aan zijn deod toe, welke voorviel den 14 februarii
1669.
TI-ItODORUS beef: ter vrouwe gehadt MARGTITET ITOMMA
een nigt van den Ainfleldamfen Predikant LAURENTIUS HON!,
MA bij wie hij zes kinderen heeft verwekt, vijf dogters, die
alle voor hem zijn overleden, en een zoon, die ten onder.
werpe van 't volgende are ikel verflrekt.
Deez' brave mensch is even zo wel door zijne pen, als
voorbeeldigen wandel en getrouw waarnemen van zijne hoop.
wigtige bediening, van groot nut geweest; getuige bier van
de [wee door hem uitgegevene ftigteiijke werkjes, getijteld:
/ enC.-zapperi bc0 etecOrrijficn grektiO/ wel.
ke beide meermalen in 8vo. zijn gedrukt. zijn afbeelding gaat
in zwarte konst, door VERKOLJE zeer fchoon in prent ult.

BRAKEL (WILLEM a), een zoon van THEODOOR en
wierdt re Leeuwarden geboren den 10 januarij 1635. Van der feud of aan, gaf hij reeds hlijken dat
hij de godvrugtige voetflappen zijner brave ouders drukte;
na de latijnfe fcholen in zijn geboorteffad doorlopen re zijn,
ftudeerde hij met zeer veel vlijt en ijver, eerst te Franeker,
en vervoigens te Utrecht; waar na hij een loffelijk examen on.
dergaan hebbende, Proponent wierdt. Ten jare 1662, wierdt
hem het beroep van Exmorra in Friesland opgedragen; hier
huwde hij in 't volgende jaar met SARA NEVIUSE In 1665
werdt hij beroepen te Stavoren, in 1670 te Harlingen, in 1673
te Leeuwarden, in 1678 te Middelburg , voor Welk beroep hij
bedankte, en eindelijk in 1683 te Rotterdam, daar hij ten ein.
alb
M
IV. D EL L,
MARGRIET HOMMA ,
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vat zijiT revert tee door ellen godzarigcy vrat cfet en het
..getrolw viaarnernen , van de pligten aan zijn zw aarwigtige betsi!eni.ng. verbonden, zijn naam in gezegende aandenkin g bit
div bioeijende gerneente heeft vereeawigd,
itlerf den 30
tyeto6er III„
Vat
a 13RAKEL buitengemeen wecz.sanT
ge.,
getuigen de rnenigvuldige fchriften, weihe uit
pcn zijn gevioeid, en inzoollerlicid tot ft i gting van cenvoi:di,:,c
Christenen met veel vrugt ktninco pb,Liikt word. Alen
vindt er ene opteiling v -13
1.4,OUDE en ARREN 'ERG 1V7,7,57B's
tC,Ziger Tan Nederd. Boek.e;

hi.

Z

v-eiL

LCJd

in Waite be
i6.11):1401-ZaLlotif,thotii berfilaarti
berciicrEnt I _en tot bc pz. xt)!Ic aamcb;onccii:
/
bcciitige t10
nict ;line
btt Ottb.e (Cc5;tan1ent tiOer c 1uic
g ins
cube in
brt veieuthe ZOtament etibrx bt batattilmrie i , ertor,110 ill cm
tvrittaringe ban be Openbaringe JOHANNES• III Vaal in 44:0,
cvam voor de eerftemaal in 't Licht ten ju g /70o, en wierdt
in een tijdvak van ruhn eon halve ceuw tut 18 malen
toe herdrukt en gretig ve!kogt; zijnde de laatfte uitgave
bier van bezufgd ten jare 1767, -door A. Btussd en zoon, Bock.handelaars te Dordrec:it, Het ongemeen vertier van dit bock,
D+7.LVI;E GOIXDIENST

Viaar van genoegzaam geen voorbeeld kan bijgebragt worden,
vortieit dat wij aan ooze Lezers eon beknopt verflag van
deszelvs inhoud mededelen.
De geleade P. RABus, geeft 3er in zine Bookzaal over den
2 enz., bet volgende getuigenis van: ,, van

jrai'e 17or, bI.

veletleij boeken te gewagen, was altijd onder andere ' inock bet ininfle niet, dat men die den Lezer aanbeVtteldd, oin (ids Boekveikopers ge*ukte papieren aan den
§, Man te he!perl, doch dit heeft onvrent daze bladen geen
tolaats, Want de Eerw. Schrijver heeft dezelve op zodani.
g 14idi! ke wijze aan de wereld willen mededelen, dat
ggion 15rukker 3 (veei 'thin hi) zelv) ci gar me 6 zijn beurs,
It • rn4.4.r tc'h iiiAdooker Ch otirei pgrat *van den Redelijken Gods-

, ” dienst
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lukte,
die:'2s1; .ZU 2: :21zode verr;iken. 't Welk zo W
abbel
t
„ dat ICCC afdrukzels hi zes maanden, \Tel eer als
Niet
weinig
godgelcerdo
• weggehaaid, dan uitverkuft
„ n-;:j on2cr de penne gevallen, die een leer„ zaain vernuft, groot nut en vermaak aanbrengen. Derze7,,, vet Makers hebben ook geen ander oogwit, dan dat goed
en itigi tcqk was : het zij dat fni-nmige van hcniuidcn wigtige
,, Bijbellexten wisten op te helderen fbairnie d'ene e d an,, dere Cerchiedenis uit de Heilige Boeken in haren famenhang
„ verklaarden; enige wederom hun werk maakten, van de
• verfchillen in het Chiistelijke Geloof zeer verftaanlijk voor
„ te ftelien, en do Waarheid oft te vorrchen; of het zlj dat
„ andere zig affloofden in de omzwagtelde rollen der Profeten
„ • c openen, en de diepe elicimenisfen veler eeuwen, daar
te
„ in lei?egeld, fligtelijk op een gezetten tijd
heeft
boven
BRAKZL
Maar hat werk van den Heere
vooruit.
Het
be,-,r.,;rt
geen
lets
zulke 1,T orensgenoe l-nc'e
een
volkornen
lighaarn
of btok van BiTheitioffen,
„
” van do Godgeleerdheid der Gcreformeerden, op een wijdhifte
„ (loch tevens zonderling beknop`x manier toegefleld; in dier
,, voege , dat Leraars (Aankomelingen voornamentlijk) zo
,, wel als Leerlingen, zig daar van met grate vrugt konnen
„ bedienen."
Het eelite Deel van dit werk behelst de Geloofsleer. 't Beloop der I-Toofdflukken , waar in de leerpunten der Hervorvide
Kerk behandeld worden, verfchilt niet van 't gene men bij
andere Stelzelfchrijvcrs ontrnoet. Eerst handelt de Schrk;ver
over do nathuriUk.e Godgeleerdheid, vervoigens over de flei:ige
Schrift, over GOD, over Gods be/luiten, over de Schepping, de
Vo)rzienig1:id , het Werkverbond, do Zonde en derzeiver gevolDit loot af in XV hoofddelen. Hier op handelt hij van
bet Genadeverbond , van Jasus ri.oldoening , van Jasus Go:jiiike en
Menschlijke natuur,, van zijne A;;thren en Staaten , van de Kirk ,
n wijders van de Roeping , Wedergeboorte, Gelocf, Recitivaardi f)77-rig , van den Doop, van het Avoi2d5mal, en van het Lever:
ftynn 77'n
ties Geloofs op de Eeioften,

flRAKEL. (WILLEM a')
be.arbeid in XXVII boofddelen. En eincielijk befluit hij met
cn waarpouive/i th.' Befturing tegen de Fftiste , 0 2tietisten ei
g._.-3st;00:: G,todgseriiheenesi
&r,T eiijk: afdivaknde tot eenen natuurlijken
undo (1,-. £;daa;zte van Gnstlijkheid. Dit fluk,
genamfl filet kwatijk gelchreven, is een aanbangzel op het
1)"4,e Deel , en is ook afzonderlijk door den ;.,,chriiver uitgege..
va2,Ia dit deel van 's Mans werk, treft men tiler en daar
;':hone taken aan, die weardig zijn overwogen te worden;
!mar ook zal een kun\iig Lezer 'er wel jets in ontdekken,
-,velk de proef van zijn gezond oirdeel Jan doorftaan.
VcJe bei,vijzen voor de leer, welke de Sc;irijvcr vooldraagt,
doer) fomwijlen niets af, en bederven zelvs vaak de beweerde
Trouwens het beck is gefchieven in tijden, waar
nen dt.:.‘ Iva.arheden van alle kanten nog zo wel n et beeken
hadt, als thans. Dit in bet oog gehouden, moet men van des
Mans leerftelzel zeggen , dat het zeer wel opgefleici, vrij wel
gezuiverd van fcholastikerij, en in een populairen iiivak ing ,e1igt zij. De praktifthe aanmerkingen , waar mede het doorvIcten fs, en welken voornamedjk ter toepasfing bij elk
hoc,fditul- ge\roegd zijn , rnaken hetzelve over 't algemeen nuttig en fl:gtelijk. BRAKEL was een regAzinnige Voetiaan; doch
1.11) was iegtzinnig flit overtuiging, en niet uit flaaflè eerbledi.
ging van menfthelijk g2‘zag. En men moet van den braven
Man zegen, dat , fchoon hij eigenlijk voor het ongeletterd
gemeen geCchieven heeft, hij zig egter gehecl niet gefell:kt
Lebbe naar de volksdwalingen van zijne eeuw. Bladz. 368,
711-713, 715--717, 796, 1052 , 1o57--1o59, enz., fpreekt
hij van de onZiepaa'de en welgelneende aanbieding van CHRISTUS
ate alkn , die under het Euangelie ieven, op ene regt verflandig,e en manlike wi'j zo , en gants net naar de denkbeeiden
van de zogenoemcle oude lich:dlij‘ers. En ten aanzien van
Lct. m'teinc,le der voor kt redengebrziik ft ervende kinderen , laat hij
'ig ook uit in tei men , die aan den rtieesten hoop der eenvoudiger) niet wel fmaken zullen. Bladz, 968. fchrijft hij: „ Alle
kinders der bondgenoten, (die van gedoopte ouders) 't zij
beliftrde of otibekcerde, 't zij voor of na bet ontvangen

(WILLErvi )
des Doops, in hare jonkheid flervende, moeten gehouderl.
• vorden zalig te zijn , uit kragt van het Verbondt GODS,
„ weike zi geboren zijn, en alzo te zijn kinfier pa 4cs Vtz„ bonds: zijn de ouders onbekeerd en trouvvloos in het arery, bon(, dat is op haar eigen rekeninge; de Zone zal niet thar
,, gen de misdaad des i7aders. " En, Bladz. 96'9. „
'• :us geheiligd te zijn," zo als in het Doopfonnkilicr gorzgu
wordt, „ is deef te s hebben aan CHRISTUS. " Het Tw,eed# Dee;
van 'S Mans arbeid is een zedekundig fielzel, war in hi; ,
zo als , in het lloofdfchrift gelezen wordt, handelt over het
leven der Bontenoten in derzelven meneinen, :afnetnen
firijden. Hij begint met de Heiligmaking. Dit auk halt brj
het leertielzel der Geloofspunten, als zijnde geheel praktitaid,,
overgeflagen. Hier op gaat hij over tot de Godlijke Mt, 4e
Gebodevi, als bet rigtfnoer der heiligkeid. Hi erida4a
dezelve. Hij neernt vervolgns tot zi:sle onderwerpen
Pepe tot GOD en den Here JESUS de p,6,7norzaatikeiii,aan
e ppregteie hoop op GOD, de vergeweging, de
leid, het gebed; hiei bij pelt .hij enige ophelderingeo 02 1-..9*,
W4,041;
pasierty,T, aanmerkingen over bet Gebed des Here
pi`,294-.. hi) ,allerlei christeli:ike deugden aan, als 2zedrigtet4, 'qg
vreedzaamheid naarjtigkeid , mild,daditleq
Voorts geeft'hij zijre beftieringen aan den Christen s in 't
Christendom icier in eta iCT4',4
beoefrenen van
bem '13ij
, 'ten flotte, hat hi) iv.s volgen over
Zwargbomen
idayije
op/landing
de
llood , eien fla g derafgeltheiden
virckel, ei, bet eltwige leven. nit Dee! b;vat LX 1fdii
'ken. In hetzelve ftraalt zeer 'veel ,godkirugt ez .natiwgezet*
tedeiheid van hart vow GOI) 'door, Men heeft '-er bier en ,02.,1
gernoetielijke iesfen, die met ftigting tuvinen gelPZen.
zoude verftholdwa
Hadt de Schiij'ver thans geteefd,
net rneer :kiesheid en oirkelktmde voorgefteld hebben-.; 4.y,F
brek bier aan hoes men 11 =13 man van de opventiender..eirx,
met ten ver,CchoneLd ,00g overzien. fleaak is ziats tatti
tid :zeer verbet& i. In ,de Aaad; bijaldien 1-er 'ems gemç
hiker -ze.460,-;05.
zg c exer en vcox de gempne wiiyaarhei4
-A 3
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dig° werken warm) , 7-01:-km?
-rot
voo:rtd.ur;np als ee,12
nuttig Husboek aan engeleLe.rde
becIeeii-Ig u.),‘;
077,":3", Cil Gobs beilz,v7
Derde Deel, bevat
;c7:ifie der L:(3,;,:n. p i t Dee,:,
in zipze Ke.rk van ADAM tot can
vo3rnaamlik. dc Verklarin g van jOHANNES
,
'er in voolkomt , is hat miast bel:„nglijke , en client van eell.
voudigen met voorzigtigheid en rnet geen to grant vein omen
op des Schrijvers uitlegkunde gcbruikt te worden. BRAKE'',
moet groten'arbeid aan dit work b.::fteed hebben; zijne u4,e.
geven Leerredenen ten minflen ficken 'er Berk bj af, en hcb.
ben op verre no zo y ea goads niet.
Zie daar Leer, het in wile cpzigten ultmimtend berigt,
't welk den geleerden en oirdeelkundigcn A. V?Er, ons van
dit zo ruim verfpreide, en door ve l e Christenen zo gretig
gelezene bock van vader Brs.AH:-", zijn fraaije work,
getijteld Beknopte Letterkundige Gefrhiedmis der Sijcternatifclie
Godgeleerdheid enz. Wij hebben dit zo veal te Bever °vergenomen, om dat wij met den vcrflandigen Berigter, het yolk°.
men eens zijn; dat namelijk .„ dit gefchrift van BRAKEL bij
„ zeer vele Hervormde Christenen , thans geheel geene of
„ altocs ene geringe waarde hecfc, en hetzelve web die al.
,, gemene verachting niet vcrdient."
BRAKENBURG (REIMER) , Konstichilder,, weten wij
niets anders van te =Lien, dan dat hi) bij de beoerTening des
penieels teffans die der luit voegde, en ook bernoeide hij zig ,
met vaarfen molten. Hij fchiiderde konftig burger- en boerengezelfchappen, die binnensh-is zitten te troeven en te drini ken , op de manier van OSTA-DE. Hii was eon leerling van
MommERs, en wan veal geld met fchflderen, dat Iiij meesterlijk wist cm te ze,v:en , want hij verviel in zijne laatfte jarea
verregaando aan den drank. Waalichi?-.:1.1: heeft hij in Friesland gewoond, ten minflen is hij in dat gewest geitorven. Veal
ftukjes heat hU geichilderd met enkelde beeldjes daar in, als
eon Keukezzlnei.!,ie , Lieripeeld5rtja , Fr4ielifieus enz. Den 12
Ccptemba i7a3, wierden op one verkoping teilmfteklam, verfeLe

---
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vervzafdid,Vkr
rchcicienc, 11.-akken door dezen mee
order anderen: de Mosle.kters , voor 9s
c1 !jcs 103 guld. Twee Binn6nhuisjes, 97 gull
vcrkoping van ANTII. GRILL tC
den J4aPril
een
.GezeljrcItap , x8 guld. enz.
J C
even tidr Schad. III. D. ble 229. GE.R... HOE
RdAN
326.
Wan Scleilder. I. D. bl. Iz8
BRAKONIER (ABRAHAM SIT, geboien
tober I67o te Ainflelcians, alwaar zijn vader ABRAHAM BALKONIER handel dreef, en Cluderling in de Frade kerb, Iva,.
Zijne moeder was MARIA DE COLENAAR. Even den .oralerciam
van den jaren bereikt hebberde , vertoor .hij beide zijne
(leis genoeg,zaam ge.ijk.tijdig, want zijne moeder flied , op ht,it
-ogc,n 1:2111c., dat het lijk van zij en vader fonds .opgenoun
begraa:plaats te voeren. ABRAHAM geraakte 6:4
wciicien , 0111
ander'bct opzigt van voogden. Hij doolliep de triviale
lo,n met veoi vicghe'd en ftudeerde vervo l.gens nog vijf
Amilddam, an het doorlugtige fchool. In 1689 bezoiti'_j
toeZde aldaar twee jaren., wear
•
de F7 .7 .er
Utrec!,,t, ging opzoeken, alwaar hij gedurende bet tijelvak wirc4
'Len jaar nieuwen voorraad van geleerdheid opdeed, en
toen nog een jaar naar Leijden, ten e;nde zijnen_ akacterr,Ht..=4
ioop met tie lesfen van de H.00gleraa-is TRIGL4VVD en
ms te befluiten.
In 1697 wierdt hij in de klasfis van A_iiilieldam tot FIT),
ale !it aangenomcii , en in jantiorij 3-698, It) Li sle bij Haa,41.41-4
--ls PraTrail f: beroepen, doch door de Ambagtsva-ouwe ?Lia-410
prcineert. Hier op verviel BRAKONIER in cen iangdurp
kwijnencle.%ie , te, die hem, door ne overgeblev.ne
-gedurende den tijd van vierdehalf jaar, belette den prodclit
te bekliminen.; doch zijne Lsagten allengskens Le mg 'bekciyata,
hebbende , ging hij op vezzook van den Eerkoarzai v,511.
Kg' bij L6j(len, cp die 71/4,7akant,?„ pleats preciiice7.!, ,en gel
doar an veel genoegen., dat hem hot beroep met veel
' f3, doer den Ezark.ciara?dwierthaa .,-4. 3pbecli zz;
7CrIC L
3 1, 4

=
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fchijnt net naar den fmaak van den Ambagtsheer geweest te
zijn, doordien deze hem imp] obeerde.
Dus bleef BRAKONIER nog Proponent tot op den 14bbeer.
1703, dat -hem het beroep van Nijmegen werdt opgedrag-en;
vervolgens wierdt hij den 26 november 1705 te Dor
roepen , don gaf aan deze roes {femme geen gehoor , maar be.
dankte volvaardiger was hij om het beroep den I maart 1706 te
Utrecht op hem gevallen, te aanvaarden, en hier is hij verbley en tot aan zijn dood toe , welte voorviel den 3o maart 1736.
Den 30 maart 1708 begaf ABRAHAM zig in bet huwelijk Met
KATRINA DE W ILDE dog. er van PIETER DE WILDE , MOS.
faart, Bailjuw en Diy:graav van Woudrickeyn en den lande van
Atona , en ANNA SPOORS ; bij Welke hij een noon heeft verwekt, die zijn varier been: overleefd. 'Er zijn vele fchone
dichtwerken in het licht, order den naam van Vrouwe C. P.,
welken zijn van de Vrouw van BRAKONIER misfchien CATRINA PIETERSDOGTER. De letterarbeid die van dozen man is
in 't licht gegeven , beilaat in de volgende werken. 9.E0=
rani op Zg. DE RUTTER. 4t0. 2. OnberIvii§ in be mnb.=
imarfirben be§ ED!iOtenbem0 boree0 ben Eattc4iFining.
11tr. i755# no. 3. tlitge,'ante -3Ect7eberten. titr. I7co. 4t0.
4 . Uit2c;ogte tear/Oren. Mr. 1758. 4t0. 5. Uitge1c5en
Boo z. , 1736. a. bi. 499-503.
beilloffen. Mr. 1743.
ABKOUDE en ARRENBERG, Naamr. druk 1'371 1773. bl. 67.
BRA:1\4ER (LEONARD), Konstfchilder deboren te Delft
in't jaar 1596, begaf zig, door reislust aangefpoord, reeds met
2ijn i8de jaar. op weg naar Atrecht, in het land van Artois;
van daar toog hij naar Amiens, Parys, Maifeilje , Coma, eindelijk naar Rome, daar hij zig enige jaren heeft opgehouden,
met ijverig en naaritig zijn konst nahr zo veel heerlijke vooritverpen voort te zetten , waar door hij een braaf Schilder
wierdt, gelijk een menigte van zijne konsttaferelen kunnen
getuigen. Hij is aan verfcheiden'

Italiaanfe Hoven zeer gezien

geweest, en inzonderheid bij den Prins MARIA FARNESE , Hertog van

Parma en van Plaifance , voor den welken hij vele

zo grote als kieine werken heeft gefchilderd; worts bezcgt

hij
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Venetie , Ft1 rence , Mantua , enz. Zi]ne konstwei ken die
hem voornamelijk hebben beroernd gemaakt , waien , ere
oprekking van Lazarus, heel woelig van ordonnantie, wel g.etekend en geestig van dag en fchaduwe. Voorts, een verlochening van PETRUS ,en enige anderen; en, dooi-die hij
rneer op raam clan op geld gezet was , vergenoegde hij zig
dear mede, dat zijn naam door gents Italie beruLt w;eidt; en
trok weder naar zijn vaderland , om dear ook konst te
doen zien. Het huis te Rijswijk prorkt nog me:- e n voorimam ftaal van zijnen loff&iiken geest. Men o r „moet vecltijds ook onder de betninnaars van konst , van zijne kle:ne
hillorieftukken cp koper geichIlderd, de f aaij van vindiag
en konflig pdagt zijn. Ook muntre h zonderling uit in
het fchilderen van gouden en zilveren vafen, dr nkbekers, en
meer gelijkiboitige dingen. Op de verkoping van HENDRIK
SCiUT , den 8 april 1739, wierdt een Doktor de pis
van zijn maakzel verkogt, voor 61 guld. - A. HOU132,:.17.2.N , Schouwb. I. D. bl. 164. J. C. WEYERMAN , Lever. de,
Enbt.fchilel, I. D. bl. 392. GER. HOET, Naan,31. van &Oder.
L D. bl. 574.
BRANDE (FILIPS VAN DEN), Burgemecster te
vindt men tot tweemalen toe in 's Lands gefchiedvethalen opgetekend, als zig in zeer benarde omffandigheden bevinderide.
Ten jare 1672 namelijk, toen een geddelte van de Bat,a,affe
Republijk door de wapenen der Franfen was gewonnen, be.
vondt zig genoegzaam de gantfe provintie van Zeeland in rep
en roer,, door de vteze geprangd, dat de krijgsbenden van die
Natat , toen onze vija,mien, doch thans onze brocde; s geriaamd, ene I in,ding in dat gewest mogten ondetneinen. Zo
als het doorgaans in onfluimige tijden van oorlog en bercer.
ten gear, wierden vele brave Regenten y ou geichouwd, en
els met den vijand heulende. VAN DEN BRANDE decide in
een ruime mate in die 1.7erachtelijke verdenking, en hadt zig
inzonderheid den haat van de rnuitzugtige Walclierfe boeren op
den halze geladen, doordien aan hem werdt toegefehreven,
dat het paroo/ of Ivagtwoord, federt,enige dagen, bun naar ge.
Jij
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vroonte niet was mede gedecid. Intusfen o Penbaarde zig
alge Ilene kreet te Micidelurg dat de F1:47Lfril bezig W ren met
te fcI-2oon dit gei igt i1 door doeiriwaa.rdifze aanflo,
ke,s verf:prid , die voor1:el uit ver,varring meL
naftecp fl agt.;n te rapen, ten eneinalen vas enor,„
geg, onci wierdt bevonden; baattezulks weinig, want het-grauw
iscidakte an t hollen , en Brgemac_stcr VAN DEN 13,11ADZ
veldt door een hoop dolie en door dcn dia
vcrhit genit zijn hui geha2i(-1, janimer'djic gefleJrci
maakte
genagen. Kort hier na
de bot;ren met allerhande tug L,--,c:- ;waper_cl, ter Nor,1 7:..p,o(q-te in de ft.ad, Laaiden VAN
DEN RRANDE van 't fiadshlis, dar I-11j, door de Schuttzs,
borgen was, en veerden bean 12:.-:1 evens :7;ne Raaisvrincien,
ilERC-EN , den Pende Blirgerne2SterS LE SAGE 131G r, 71.\11,11 ,
en
den
St;CretariS
REIGERSBERGEN
fionaris DE flurdEp.T,
ge.
vangke l ijk ter flai nit, dezelven in een bierkiee, °rider den
imam van .Nadorst bekend, in bewaring houdende. Teen zondenze oin GemagLigden uit de Burgerij, die, nevens hen, de
Vervders , want beter naana kregen ze niet, zouden waderzoeken ; dit gerch ; edde rtiweliji: en op de onbehoorlijkffe
2e; ook zoude het 'even van deze Mannen, die zig in het
geweld van zulke VCIbiaerde en 1/4;en2ijiAige Regters.bevonden,
die ook niet weinig door den drank verhit waien, groot gevaar gelope-i hebben, bath, niet de fleer vAN ODYK het middel gevonden, om den woesten hoop een weinig tot b,..,1.1r.:-"m
te brengen. Dc berugte BERoNrcius, den wij aan ooze Le2ers, in het II. Mel van dit werk, hi. 375 enz. hebben doeti
kennen , Iegt in zijne Georgarchontomachia , naar de veitaiing
van P. RABUS, dien Heer,, als Eerften &fele van Zeelaild,„
de volgende woorden in den mond:
Vel vrienden, hebt gij voor, ha ongeliii: te wreken,
Welk VAN DEN BRANDE u bee-ft, door -4n verzui'm gedaan?
Bet zij zoo! laat hem geen verdiende ihaf curgaan!
zuiks kan muiterij, nosh wapentuig beilechten;
Men vordert niers met die; wij hebben burgerrecnten,
En wetten; heeft hij deze opzettelijk vertretn,
flier, ongeftraft! Hij Fide. 'er voor, tQt ran!

riillANDE.

VAN DEN)

En leer, door eigen fchade en fchande, dat na dezen
't worth aanvertrbuwd, wel toebien inGvic en vrezei,
La. Wi den draak nuuit met zijn medelandsli&) fteek,
Of waak dat hun bet woord ten buitenposte ontbreek.
VAN DEN BRANDE, benevei:s zijne medegevanc;ene Raadsvrienden, wieiden door de Burgers wederom naar de ftad
voerd, op het itadsh ,is in bewaring gebragt, en , eerlang,
onder borgtogt ontilagen. Doch de oproerigen iieten zig
te verget2,fs,,
flitter? , vow dat Prins WILLEM DE III,
Ie Regering verzogt Was , in de ftad te komen , ook te
Zurg zo als op vele plaatzen reeds was geichied, enige
a-nclering in de regeringe gernaakt hadt; waar door vele bekwame lieden nit het bewind geraakten , en zig andcie driftige en geringe menfchen , )er regeringe wisten in te drinen
tr.1
Len kwaad dat zig doorgaans bij al1 revolutien
leefcijd
nicer
ff:,!!
waar van wij de wrange vrugtea in onzen
zo
eens, en inzonderheid in deze laatfle
gefniaakt hebben.

Na dode van K.GnIng 'WILLEM DEN III, die den 19 maavt
1-702 overieed, zonder kinderen na te laten , verviel vars..
:zelve het Staihoudeifellap van zes prcivintien; en zulks
znede ten gevolge, dat in de bijzondere fleden , de jaarlijk:e
verandering der Regeringe , die veelal door den Stailloud,
pleeg te gefcbieden, thans wederom in den bcezem van bet
Volk te rug keerde, of wel aan die genen verviel, welke zig
door privilegien daar toe gewettigd rekenden. Doch het kost
iiiet misfen , of bier door rezen op vele plaatzen dikwils verregaande twiAen , doordien die privilegien en voorregten nfet
door cent leder even cents begrepen wierden, en 'cr den veeltijds pattijrchappen nit geboren wierden , die niet zelden
deerlijke gevc,Igzn naar zig fieepten.
Dit bath il1zonderhei:1 ten jare 1704, in Gelderland en &6land plaats. 'Fe Minialeibug, was in den aanvang van clit ja.ar,
Lit die bron , ene geweidige beroerte voortgavlocid de
net dan met veel moeite geftopt werdt. De Kiezers in dez?
• di deel plagten cc 1-4ebben in de aanfteilinge der jan1:-
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lijkfe Wethouderrchap hielden zig, zeer gebeigcl dat deze
aanfte rling, ten jare 202,, geichied was , zonder ben to kennen, naar behoren. Na vele vergee!ie pogingen ter hhaenclageek;
nornen te hebben , ten einde in han veimed re
te worden , befloten zij e!ndelijk een ven:oog, tot ftavig hurl_
ner voonegten aan de Regering der clad in te leveien. Zdikg
perchiedie, en zij verrthenen ten dezen einde in vollen geta/e, ten raadhuize op den 26 januarij, leverden hun vertcog
in , doch begeerden, dat 'er niet over :,ctraadpleegd werdt, in
' t bijzii n van dr;e Schepenen, welke zij hielden, ten onregte
ter Regelinge ingedrorgen te zijn. Duch nauwlijks was dit
verrigt, en zeven diet Kiesberen in een naastgelegen vertrekgegan , om 't befit des Raads af te wag f en, of men wierdt
voor het raadhuis even zeer geweldigen oploop gewaar, aan,gevangen zo door enige niisnoegde ingezetenen dier flad, als
van de fteien Goes, Viisfin ) en , en
Arcemuijde, en dat orn
de nieuwe Regring af , en de oude weder aan to
zaal van 't rnadhuis raakte vol yolks. Burgemeester v AN
DEN Brt1NDE, die een ver\vonderiijke bedaardheid en tegenswoordighcid van geest bezat , vernomen hebbende wat 'et
gaancle was, fcheidde ogeriblilte qjk de vergadering, wagr op
de bollende gerneente zig van bet raadhuis mc:cster ziende,
e Mag,iftraat, doch egter zonder de zo king beweerde benee
ming der Kiezeren thans te vorde:en, naar Naar elgene zinmelVkheid veranderde, door 't afzetten van enigen en aanfreilen van anderen, verzeld worts nog met een afgekondigd bevel, van de aldus aailgefteLle Regering, op zware ftraffe te ge.
hoorzamen. Tnmiddels hadt de naar huis gegane Burgemeescer
VAN DEN BRANDE de mee , te Burgerij in de wapenen gebragt,
onder Wier gelelde de hier voor van bet raadhuis gewekene
R.egeeiders, met flaande trommen eerla:lg weer derwaarts
trokken; doCh zekeren VERsLuis, die tot Raad en Penfionalis
aangefleld was , zogt den uitflag bier van te beletten, en
bragt ook zijnen aanhang in 't geweer; zig daarenboven, met
geweld, rneester makende, van enige vendels der Schutterril.
VAN DEN BRA NDF, WiSt intusfen nit te werken, dat ale
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pagnien door hem in de wapenen gebragt, van de geweken'
Regei:ten ichriftelijken last ontvingen , om met fcherp
fchiete ,), op elk die hun tegenitand boodt; aan 't hoofd van
dezeiven tot bii 't raadhuis genaderd zijnde, ontmoette hij al.daar eon vendel Schuaers, welk de zijde der herflelde Regenten feheen te houden, dock, fchoon des gelast, we;gerCe op
hunne medeburgeis te fchieten. De gewe:cen Reg.t.nten, de
meeste manfchap bij zig hebbende, deden 't raadhuis, welk
genotcn was, terflond beklimmen en overweldigen, verdreveil de anderen, die ointient due urea gere.2,ee..d hadden, en
narnen hunne vorige plaatzen wederom. Ook wisten zij zodanig,e heilzame indatreg,elen ter hand to nemen , dat het oproer beteugeld , en wring de rust herfleid wierdts
VALKENIER , Venvard Eulopa, I. a bl. 755 enz. VAN LOON,
Ne,derl. 1-1Woriep. 1V. D. bl. 414, 415. WAGEN. Vad. Rift.
XIV. D. bl. 218, 219. XVII,. D. bl. 246--250.
BRANDE (JOHAN PIETERSSE VAN DEN) , aficomitig
slit het aanzienlij1: gefagt vaa lien naam, 't welk in de provintie van Lr :eicx(1, de iuisterrijkfle eer- en ilaatsambten bekleed
heft , was de zoon van PIETER VAN DEN BRANDE en van
JOHANNA DE WITTE VAN BLOTS. In zijn grafzerk in de OudekeIk to Middelblirg , wordt gezegd, dat hij door de Spaanfr
facie in 5574 verjaagd was. 111',1 fchijnt de wijk genomen to
hebben naar Bergenopzoom, en naderhand, namelijk den 23
1582, Gecommitteerde Raad van Zeeland geworden zfln
gered to hebben;
de, door zijn wizen ladd, die
tegens den aanflag van PARMA in 5588. lie Boa , XXV.
B. bl, 13. llij is ov-2rieden den 25 november 1589. Daar
gait eon portrait van hem in prent uit, met de zinfpreuk
cdrola eruZiunt , en daar onder leest men dit vierregelig vaars:
Z:et bier het :egte beLid van een opregte Vader
Des Vaderiands, verdrukt door Spaanfche tirannij.
Iiij werdt van 't Zeeuwfche Hof gecoren tot een railer,
Om door zijn, wijzen raad te houden Bergen vrij.
JAN
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gehtrvird geweest, met
bij wie hij vier kinderen heeft verwekt.

JAN PIETERSSE VAN DEN BRANDE, is
SOPHIA VAN RESEN

van jortAx JANE
Schepen en Raad der {tad pus_
ji;,tgen en Renteniee.q er der geestelijke goederen in Walcheren,
en van RETRONZLLA VAN. BORSSELE VAN DER HOOGE, kieinzoon
van den her vcren vermelden Jo rnii PIETERSSE VAN DEN
BRANDE. thj hadi: den 1cris,:ienst ornhelsd, en behaakie
rcIeln Len laic 1648, zijnde ais toen Koflonel van een regiment Infantenj en Bevelheboer o er 't leger in den flag van
Garacap,s in Brafil waar over
AITZ2MA Zaken yam
EL D. fol. 338. Ot.-);-. was hi, :3/4;-ege,.,s i 'VestSt. e7:.
Kom:ma,;zie, Kommandant Vai 111,l)aeca,
Lor
beMarcos enz. Hij overleed den 28 febith-.1ij 1652, en
graven te liliddelburg in de St. Peters of
wapen en de gewone eeretekenen van een
bo\ en het zelve. Op den zark .ftaan zijne waardigheden en
dag van zijn affierven gebeiteld.
ZiThe Afbeelding is voor hancren, door A. VAN BARLDPII
geteke:id en in plaat gefneden door R. VAN PERSZN. Bo"eri
aan flaat zijn wapen, en daar nevens deze zinfpreffic: Zonder
Goat is 't ijdelheijt. In den omtrek leest men: d'Ed. Manhfte Heer KORNELIS VAN DEN BRANDE, Overfie yen een regimens
Infanterie Onder op het voetftuk zijn de volgende vier
digtregels geplaatst:
BRANDE (KORNELIS

VAN DEN) , zoon

PIETERSSE VAN DEN BRANDE

Pit Adeiick gemoet, in deughden opgewasfen,
Past op geen vijandts list noel laat fich niet verrasfen,
Soo dat bleeck in Brafil, daer hij den vijandt floegh
Op Garacapes bergh, en nit den velde joegh.
KORNELIS is tweemalen getrouwd geweest ; zijn eerfte
vrouw was MARIA DE MEYER , bij wie hij twee kinderen heeft
verwekt. De tweede, MARIA DE LOOPER, weduv.7e DANIEL
RADEMACISER, heeft geen kinderen gebaard. Zie ook,
P. DE LA RUE Heldhaftig Zeeland, bI. 142, 143.
BRAN.,

lir<iliv,T11.7.NDURG. BRAND°. EP2.:N DON.,
ANDF,N(3EIG (N VAN) WO1Cit als te e-laar van bet
-,7--72.r1
der Et6:2 vermeid. Iiij liehoorie zt cr VC-TM(
175 ,
I2,ef:::gt van dien naam, in Lrab g m! en Folr-7r'r).;- 0 :1, e Lt
'VAN
re7.1z- d XVIdo eet1W, in bioei
,de. KAR.
Buig,glaaV Van elf , e,th de 23 m„art
TA

omcec
55)-j, Ridder gen;aakt. hATTiA
dzcn tijd, getrouwd met JAN VAN COUTERAU, uf COTTERAU,
1301011 van "Jaz:clic, Here van Puiii'cux , wa ene dogter van
Dir-z VAN BRANDEN3URG, en ISABELLE VAN HE i:ATS. In het
bein der XVIlde ceuwe, leefde KAREL VAN BRANDENBURG,
gehuwd met KLAUDIANA VAN MEP.ODE. Nobiliaire des
Pcs Las, Tom. I. pug. Ior. Tom. II. pag. 420. LE CARPEN.
TIER, II ji. Gencal. des Pais-Bas , Torn. III. pag. 432. 1o07.
J. W. TE WATER, Verb. der Edelen, II. D. bl. 278.
VIN L;RA.NDE,7,3urs,c,,

BRAND() (JOANNES), geboren to Honte7ziore , een dor?
geweest
Fiannderen, onder hot regtsgebied van
I-I13 is g.7c-,, rven te Brugge
1\lonnik del Cisei cienier
3 jalij I 4 2 3 , en hurt :c.nchreven: Cwo:;!con ab crigi?ze
, ad 0,:2 7 1773 fere LI I 3; waar van JAKOB MEYERus vealIL
heeft geinaakt in het famenflellen van zijne
vn
Fandrice. - J. F. F000E1NS, Bibi. Beg, p, 589.
TIRANDON (JAN HENDRIK), Konstichilder, nit Frx2k
herkornitig, en die waarfchijr,IV,k on de gelooFsvervolging
zi;,n va'2erland heeft veraten, zette zig, in 's Rage ter neder,
w:;.-,rd ten ja p e 1696 lid van 't Haagfe Konstgenootfchap,
en ' yes in 1703 Bell:order dear van. Hij was een good Por.
thchider , die de aft, ceidzels van veel aanzienlijkc lieder
geR-1-tilderd, Do Treveskamer pronkte tot op de revoveo den hire 1795, met vicsr uitmuntende fchilderflukkert
van hem, ZhLC do afl;coldzc',s van Vv' ILLEM DEN I, MAURITS , FREDRIK. HENIAK. en WIL:,mq DEN gevoigd near do
originelen die op de befognekamer van het vernietigde kol.
legie der Staten Generaal, voormaals hebben gehangen. Doch
bet fortuin moet horn in deze hofplaats, niet gunftig genoeg
vaar

..
(N.)
BRANDT .
(GERARD)
naarziiren zin toege lacligen hebben , doordien hij zig in 1708
met 'er vroon naar Utrecht verplaatfte, daar hij zijnen loop
voleindigd heeft, en in 1716 geitorven is, One d ogter die ,-,eheel geblekke l iI k ‘, an lighamnsgeflalte was, nalatende.
J. VAN GuoL, N. Schouwl 1. D. bl. 293, 294.
BRANDS (N.), Konstfchilde r , geboren te Kettlen in de
XV [Fe eeuw doch van Gereformeerde ouders; hebbende
in die ftad ook nog een bruedor Doren , die 'er als Medi"ervormden godsdienst verki,Indig,de.
kant older 't krws
Volge-s getuigenis va qC. WEvEn.viN, die hem in 1709,
fnaak gein 's Hertogendo,ch orArnoette, meet het een
die '2,`;',S a ZCVCD o',4.-.1cricheidene taien ..prak;
weest
trait fchilderde, doch gioter meester was in he; fc liilderen van
dieren en beeskn. hij halt een flordig gedrag en ve-tcerde
al wat hij won in de kroegen ook hij in de uiteri'ce
armoede en ellende, zees waarfchiinliik te Antwerpen.
J. C. WEYERMAN , Leven der Schilders, IV. D. bl. 37.
BRANDT (GERARD), de grootvader van den beroemden
die zig door zijne uitgegevene nutt'ge
ten, zo verdienfl&ijk heeft gemaakt; wierdt den 14 oelober
157o te Antwerpen geboren; hij verbond zig in den egt 'tori
25 odober 1592 te Ainfteidain , met BAIKE JASPERS, zijnde het
huwelijk ingezegend, in de kalverfiraat , in het huffs de haive
goude Reaal genaamd, door den Predikant JOOST P0PULL1R
ten bijwezen van wederzijdfe ouders , en getuigen , FRANS
SCIZOT en DIRE ALEWYN. Bij deze vrouw heeft hij vijf kinds, en
verweict; ais MARTYNICE BRANDT, geboren den 9 auk,. stun
1593 en ge,florven den 25 ()ember 1633. 2. GERARD BRANDT,
die volgt. 3. JAC.PER BRANDT, geboren te Middelburg, dcri 26
januarij 1596, verdtcnk in 't ijs, op 't Y voor
den 6 december 1644 . 4. JOOST BRANDT, geboren den /
bruarij 16co. 5. ANDRIES BRANDT geboren den 6 odober
GERARD BRANDT,

1602, ftieri den 13 januarij 1603.
BRANDT
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BRANDT (GERARD), oudife noon van den bovenflaanden , en van BA= JASPERS wierdt geboren te Middelburg ,
den 2 oftober 1594. Hij huwde den 27 augustus 1623 10
ilinfl-eldanz met NEELTJE JEROENS zijnde zij geboren den r julij
1589, en geftorven den 17 december 1644; en heeft bij dew
vrotnve verwekt agt kinderen, waar van de meesten vioeg.
tij Jig zijn overleden. In november des jaars1645, hertrouwde
bij met MARRETJE STER, daar hij geen kinderen bij heeft
Hij itielf den 4 fAruarij 1659. GERARD was een Hor.
logietnaker van handt;:ring, een zeer vernuftig werkman, die
daarbij zonnewljzers en andere mechanife -tverktuigen en aardige konstflukken vervaardiee, die zo verre boven die van
anderen uitmontten, dat de fchrandere CARTzsrus kennis met
hem maakte ; waar door BRANDT Ook vele nuttige under.
rigtingen in het beoeffenen zijner konst, van 6ezeri Wijsgeer
bekwam. Ook was hij een der hoofden van den Schouwburg,
en een ijverig, beminnaar en keener van de neddidoitle poezij.
BRANDT (GERARD), zocn van den bovenftaanden, en
NEr.I.TJE jEROENS wierdt geboren te Antfteldam, den 25
julij* 162,5. In zrj r3e jeugd beoefFende hij 's vaders handwerk;
doch gaf reeds vroegtijdig blijken, dat hij groten lust your de
teken- en digtkunde halt. Nauwelijks 17 jaren oud, digtte
hij een Trearfpel, de veinzende Torquatus , 't welk, met yea
to4uiching, ten toneie gevoerd werdt, ea den jongen Digter
bekend maakte bij BARLIEUS , die 't fpel met een lofvers vereerde. FE) ver y-aardigde, federt, nog enige andere gedigten;
doch trok nog geen 21 jaren oud zijnde, een algemene ach.
Ling tot zig, door het opftelien ener Lijkreden in onrijm, op
den Ridder P. C. HOOFT, die , door den Toneelfpeler VAN
ZJERMSZ. op den Schouwburg uitgefproken werdt. BARLIEUS
HUIGENS VON DEL in 't bijzonder , die deze redevoering hadden
aangehoord, waren opgetogen van verwondering over de zuiverheid en kragt van tale, die in dezelve uitilaken. De laatile
Het 'er zig, naar 't gene 'er ANSLO van melds, in de Lof- en
Lifilegedigten op G. BRANDT, bl. 75, dos, openlijk, _over lit:
1'!7
L.
IV. D
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Dees heft friatuut te' tote,
114
fchrijft
op
maat of zond.er taag-e
Filet
Zijm oordeel is ervaren
'.Verftand gum' voor de jaarerr.

9 t volgend& jaar zong BRANDT een km-ten treurzang of,
an BARLIgUS wie s dogter , SUSANNA , , d,e
verCiand en deugd uitifiu-ntte, daarbij n liefhebiter der digt.
hern; zedert enigen tijd, 13.-,kow)rd hadt i terwj1 zij
k-en Kok niet ongetegen was": Doch. BRANDTS beroep, het
Voifogiemaken flora haar tegen. Om haar te behagen,
hij d'e latijnfe taal i e:n oeffende zig Vervolgens,, driet:
iJ!rt:n golige'ee dheid, in het kweekfchool der Remonii.rafiten t Ai7j/e1cicon, ander den Piofesfor STEPHANIJS CUR:tti.L.mus. In /65i Werdt hij tot Leraar der Rcrnonfltanten
te Nieukoop beloep'en 't welk JAN Vos, in het IL Dee
fchamper gerice'g deedt fchrijven ; dat
Gledigten, bl.
de iiefde
e'en' Toneelpoee t een' Predikant gernaakt, hadt. flii
kart daar op filet SUSANNA VAN BAERLE VOOr het
welke op den 14.- julij it574, in den ouderdorn van
jaien overfeed na hem zes kinderen gebaard te hebben;
Welke waren : i. KASPER waar van beneden naden q , Ga.
geboren te Nieukoop, den 15 junij 1655, overleden
den r april 1666– GERARD , waar iran nader. 4. jor/AN.
i4§ 5 flier van ouk nader. 5; KORNELIA , geboien te Hoorn,
iimart i666; tibuwde den 3o november te i?otterdarm
tien
im HAAS, die in 1695 bterieed, nalatende zijnd
*edtrite Met vijf kinderen. Zi hertrouwde in 1699 met REtiiit Schepen der ftad Rotterdam, die in 11.61. over1ted , ha twee kindel- o n bij haat VerWekt te hebben.
In 165j tong hij asn te arbciden aan de Hiflorie der' ReforMarie waar van hij eerlahg een kort begrip in 't /lick gaf,
Welke gepreien tterdt i en -Waal- van vii drukken bet
hiht id; iiji)dd de derite Van ±66o en de laatfle van 173o,
tiij i7fRVOlgde ddzeii iliëid t MOM, Werwaards hij in 't jaat
jan later de X eerite
f46,b
tliérjei
flo
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Aoeken ire oFE-vo nit, die tot aan -'t' ja per 160p lop en. Doch
de-,en , die flegts het eerie Deel van een grocer Werk ftonden
uit e taken, kwamen andermaal in 1671 in quarto te voor-,
fchijn, en w,,erden drie jaren daar na van een tweede Deel gevolgcl, welke de I-4 ilorie der Reformatie, tot aan 't jaar 1618,
en de beginzels der fcheutinge aisle!) de Remonfiranten en Contraremonfiranten , inhielat.- De- Noordholianale Sijnode viel, over
dit tweede Deel, klagtig bij 's Lands Staten, als behelEde het
„ fcherpe en hone', de nitdrukkinNn, tegen vericheiden'
„ dikanten niet flegts, maar zelvs tegens de hinien vAit
,, ORANN , en daarenboven enige blijkbare valsheden." Zi)
verzogten niet minder, dan dat de ftukke-) , die van BRAN'DT'S
.Fliflorie e'er Reformatie re-,ds het Licht zagen, bij plakaat mog.
ten lerboden worden, het verleende c&roi ingetrokken, en
Irv:t init,;even der verder- Pele , verb ,th-n mogt worden ; dan
des Staten yonder_ alice, ), geraden, het oaroi, welk zij op
ha,icien , in te trecken, en den Schrijver
J- et werk
zig h) f et fchuijven en uitgeven van het vet.te bevelec:
„ vo!g. Fiidurie, van alle aanitotelijkheid, zo orntrent
„ do Regeringe als omtrent de IC,trk , te onthouden." De
twee volgende Delen, die de gerchiedenis der Dordfe genocie
bevatten en in het jaar 1623 eindigen , zijn eerst, Lang na
des Scfnijvers d-od, in 't jaar 1704 uitgekomen. Middeler
wijt
was van BRANDT in 1662 in de latijnfe taal te voorfchijn gekomen , ene verzarneling van verfcheidene merkwaardige gebeurtenicien, welke in de Hili-oria fui temporis van Tflumws
niet gevonden worden ; zljnde dezelve door hem getrokkea
uit twee gerchliften, waar van het ene naar een handfchrift
van lien doorlugtigen Schrijver zelve gefthreven was. Ten
fare 1666, veleerde hi.lzijnen Landgenoten, doch zonder met=
dirt-_,; van zijnen naam, de Iliflorie van Enkhuizen, welke naderhand, namelijk in /747, met een vervolg van SEBAST,
CENTEN , en met fraaije platen verfiert, in 4to. is herd,rukt.
Ten fare 1667, wierdt hij te Anfieldatn beroepen, daar
hem, gelijk wij reeds vermeld hebben, in 't jaar 1674, zijne
waarde SusAmui ontviel, die hij tederlijk beminde, en Been
N 2WO,'.
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wonder ook, doordien men haar als ene v rouwe vau Pep
karak ter , en met uitmuntende zieishoedanigbederk
ornichreven vindt. In 't jaar 1675,
travct
agceenr;
nd
maal , in egt, Met KATRINA VAN ZOROEN, bliNile
ye; wekt heeft., Sede y t, bezorgde hij ene nieuwe
tiagaVe van P. C. HOOFTS , MderianoYe Hij,':orjm en andere
tl y. ken, en van VONDELS, fuezije , 2 Delen in 4to., welke
1.1 itgaven1-_:ij onder andeien., velfierde, met de levensbeichrij. :rgen dezer vermaa.rde :Mani:en. De laatile tlj'd van zijn
aan de beichrijvinge var4.'t
w,.:111zaarn leven,
Admiraal MicH. DE RUITER, eel) week, welk
van
famengefteld, en waar aan
met ongcmenc
'co dagen, 14 urel 'S drags, te kost geegd hadt; en
va.n men getuigd
dat men mag twijirelen, of nvr
sneer door de pen V:',11 BRANDT, of BRANDT door 't
c.:*:.-;.!lriiven van DE RUITER - S ICVLM, is vereetiwigd geworden.
't Was, in den herfst des jam 1685, nauwlijks half afgeul:t, toen BRANDT zijne kinderen in 's Rage en te Rotterdam
bezc,ckende , van koorts en buikloop werdt aaiigetast , die
,,L,11, ter laat,stgernelde ilec3e, op den 12 o6tober, uit het leyen rukte. 1113 werdt in de Flarle kerk, ter aarde gebragt,
:11 Zelvde graf, daar ziin jongfle zoon GERARD , geacht Le:.aar onder de Remonfhanten te Rotterdam, twee jaren te vo,en, begraven geworden was,
in do Befekrijving van BRAND'S level, door den zoon zijner
dogter, jcAN nE HAAs, opgefleld, en, in 't jaar 1740 in 't
iicht gegeven, woidt nog van twee werken van onzen
r.k.tchri.iver gewaagd, die, na zijnen dood, te vooifchijn kwaj o.ie der Regtspleeging over de Therm
alon; narneli,ik : de H 7
OriltiVEARNEVELD, IIOGEREEETS en DE GROOT, en den Dag,
1-;,.1z-)r tier Gefchiedenifen, beide in 4to. gediukt, ook kan men
Onpartildig Chronijxken bijvoegen , 't welk door BRANDT
aan 't ictar t6so, is gebragt, en naderhand, door anderin, veel gebielikiger, vervolgd is,

Mon bevA: tInminT, ten alien tijde onder cue reije da
aan,`zionli]ke plaats vrgund, en vooral,
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order tieI'e'sIe* Arederlancife Gercrliedfchrijvers, zo ten aan„i
van den vloeijenden a's van de uitlokkendeverhaa1wij4e
gerangichikt; het waren aileen, fommige Gereformeerde
(likanten, .die in "ebegrip vielen,- dat iniznomen met zijr:c
gezindheid, tie taken der Remanitranten te gunfti ,g heat
voorgedTagen, in zijne'141eri..e .der Reformatie. Inzonderheici
rauntte hier in uit,, de Amileldarnfe l'redikant Run., in
een boekske door hem in 't licht gegeven, geteld: G,
BRANDTS, floute fGeveinsdheid -en liefdeloze Geest ; dan flit is mkt
zo veel drift en gal gefchreverr; -dat hij geenzints - als ten Ipp.voegd beoirdelaar kan wortien aangecomen. De kuild'i4c.
Digtr VOLLENHOVE , Predikant in 's Hoge ,
warm vriend van BRANDT was, • 'dat fointrids, In
zijne Bi ieven, Broader noeincie,- fret -zig, -deswege, n *
lijkdigt op onzcn Hifioriefehri.jver, in dazes vaege,
Indien 't gerchil, 'dat lant en ke-rk ber-oerde,
's Mans zucht voor zijn gevoelen niet vervper4e,
En bleak zijn vr6geziutheit niet verdwaalt
Van 't vredefpoor in 't bra.nden van zijn'
De heik vernam van geen hilloriichrijver
'.aar krtiislot en bediijf zo net verhaallto
Wen vindt zvenwel nergens .bewezen, dat BRANDY itT;r41.4
't veil-mien van 't („:;.bearde, te kyt -getift-B
tier waarheid,
-beeft. Voor 't overige, is kij, thoon nipt t'enprtiaai.
2cht bij de Ger..,7formeerde Kerkelij-ken van zi"fneli
tie geimitigdften van weft
hij zalvs ,brigfy,7isfeling
egter sne e r gezien geweest bij lieden van Re'esinge, 'f:1,gen van wel'icen zelvs zaken van gewigt aan tem "VagIN,7),Iw.
den, gelijk des mods, ingevolge de Terzekeriug Tan
Here WAGENAAR., met de ftukken zou kunnen -getoond
-dem Het is oak zeer waarfchijnlijk d.at h1j de AriWsif
Predrkant is gewaist, waar van der.rale jtmbasfaclgur
in zijne Metnorien fig eekt en door wien 14.)
RegClltell Dnderl 'ilg en met 44 provintJ,en Irrie4a0c7 en „Fi-zsd
** Lands zogt Ce vcronizen* D'AvAux laielt lam VPar
3
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own van vergand, en van veer verrnogen bj de ThrenAraddamn; en VPYg Lic hem' h erom, tot briefwisfeling, die uRA*NDT,
nogthan. s, voorzigtiglijk afiloeg, to kennen gevende dat
beriiten, die de Ambasfadeur herwaards wilde fch tkken, aan
twee voorna leden der Regeringe konden gezonden wor.
den, die 'er in de Vroedfchap, gebruik van zoudtm konnea
znaken.
De afbeelding van dezen bi4ven mgnsch, Wiens zedelijk ka.
takter en gemeenzame verkeling- met zijne huisenoten, vol..
komen ftrookte met zijne beminnelijke zielshoedanigheden, is
in 'C koper gebiagt door P. VAN GUNST; een ander gaat van
hem door SCHENK in zwarte konst nit, als ook een in groter
formaat, door J. TANGENA. Onder het eersq.,Temelde, lees
men dic vierregelfg vaars van den Deventerfen Piedikant ARM
MOONEN:

Wat man verbeeldt deer print? Den Kerkhiitorifchrijver
Net ^zijn geflepen brein en zedigheit en ijver;
Den Vrededichter die ten dienst van 't vrije iandt
De vlugge vader voert: den 4arbeidfamen BRANDT.
PETR. BURMANNUS, ad Syllogen Epiflol. Tom. I. p.
J. F. FOPPENS Biol. Belg. p. 345, 346. C. T AXI, Onom. liter.
Pars IV. p. 520, 521. Negociat. du Comte D ' AVAUX , Tom. L
p. 103. A. PARS, Naamrol der Batay. en Holl. Schrifvers, bL
220--224. 405-407. G. V. LOON, Ned. Hifioriepenn, III. D.
bi. 186. 0 Lof- en Lijkdichten op G. BRANDT, 1)1. 75. J. DE
HAAS, Leven van GER. BRANDT. WAGEN., Rofthrifv. van lent.
73. XL Stuk, bl. 304.--310.
VI. Scut ,

BRANDT (GERARD) , den JONGEN gebijnaamd , derde
zoon van den betoemden vader, hier boven beichreven en
van SUSANNA BARL/EUS , wierdt geboren to Nieukoop den 6 apra
1657. Hij was in het vaderlijk huis, de vijfde,, welke den
naam van GERARD voerde, en die alien onder dezen naam,
van vader tot zoon , elkander onder dies naam gevolgd waren, en ook alien den toenaam van BRANDT n e iragen hadden.
Vadeis bx,00p in de Remonilrantie gmeciate to Hoorn, Oaf
den

JMr:kOP.ka)

glen goon gflegenimid, ,om sic ,e,erfte begipzejen 4gr e4erb„
de an bet La:_tijafe ,fchool aldaar, te ger*ell. i n ;667 , wl**r4t,
verroepen, en cig, 7,994
•
_OUCte ,GR1RARD naar
vo!{.-;ens, ;nevens zijnen broeder KAUER 4 in do :v,i-jfct.0, :fcbc90
zeplaatst, .onder den Come&or joANNEs pozumus.. bier gjg
xnet loffelijken ,naijver beviijtigPnde, voisde GE,RARD .zijn
broeder zo van nabii op de hielen, dat ,zij naar het .1199gicts,
ichool ovelgaantle, 'beide waardig gekeurd wiercien ,, p.m Agi-;
4reprij2en _te ,worden ,berchonkea. •ok was ,,de Re40.1: ju.11,1,1-?.$
2odunig over- ,hunnen vlijt volciaan, ,dat 'hij ben, kb4
inotie , _ten ,aanhoren -ener talrijIe -Thenigte, booglij.15 xogyrigA.,
N1'ile par fratrum ,noemde.. in -'t voorjaar vanx.09 Na.5
-GERARD 'reeds zo verte zevorderd ;in bet gego ,Dp (de feholii;
gel.ead wiercit ,clat ,men ;hem ,bekwaaln oirdeetde ,natr 110$
,yerhevengr AvgLeg.
}ogerchoQi te gaan_, ter tb.eoeffening
Nopy.
,rchappen., .doch ,otn ,zijrs Jon theid wierd.t dit tot :in
jaar des volgenden jaars ,uitgeaeld,; vainer :14ii nog
,vii p 13 jai bereiki ,hebbn,de, 'door ,h4 don ,yn
,redevoei.ing, tot .4 mhevene,r opeff_ezipgva 01,e,tik 4.0
;Vorde! de
Aan ;het :Remonfirantre lkweekfclacol te dimfteleiatis ias At*
feeds -,voo.zien yan gen .1:chat .van
,geleerdheid ,, , bev9,I hij zig aan het .onderwijs .rvan deu I9.04-deraar FILMS VAI4 .4-aMBURG. Eerst oeffende;hij 2,4g
!bpi e idende we en Cchappen , .als de taten -wijsbegeerte,
Runde enz., de in ,een ervaKen ,Godgeleerdp niet teor.4-grAp
• ; waar p a hij zig met de voile boist op het
rder gedgele2idheid Eoeieide. Ook ontioken toen reeds tbij
de et:lite idurnèn, ,van diet-) beichaafcten
zijn geflagt cigen was; en ten ,einde dien zorgvuldiz ,aap
kweken koos hij vele fpreekwzn ut Ii0OFTS
,en de -Gedigen, ,van 'VoNDEL,, die ,,bij •bijgen
•
e, ,aant 4nde , :of ook wel in zijn .geheuggn stcpt.te,
zig -bij ti , cisgelegeilheid van te bediene,n, Daargnbogpmfc1--c;t:
11 ‘Angiga'
hij ,een iiist van vertnaardf
cn voorkwam4 , net 1-mnnerl ipf en parirkWikarai:414 irZ.21t:v
WI 4
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bedi ij ven ; en ten eincle zig verder in den nedercluitfenfiji
op
en tevens in de engel'i-e tale te oeffenen , ve rtaalde
raad van zijnen vader, in zijne men van uitfpannirge, zeket
arerk van PETRUS Kapellaan van KAREL DEN I, Ko.
fling van Egcland, bekend onder den tijtel van : Pilloric bat/
biz bijf4r ab licieti / of ecn loctifiaarin2 ban 't ccrVoiltu ter 111N*.
;err& tietr4en in 't biy;onber in be fierli Wit Engeland, in be
berrebiipunten/ IjEbenbaac,§ obcrosbacift enter ben nai:ini
oebzuht te flotterbain I in Vo.
ban
De zugt tot ket beoeffenen en bechav-en der moederfplake,
area bij onzeu BRANDT flees boven; en , hoewel hij zig de
der incest bekende hedendaagfe talen , en onder deze
, eigen maakte, verloor hij de taal , in welke hij
voornamelijk incest fpreken en fchrijven, nimmer nit het oog.
Met dit mogmerk order anderen, cm naamlijk zijnen fchrif141 1 meet en sneer te ix:lc:haven fchreef hij de tIveciatii2e
ecicifieDeni§ bet i4rcn 1.674 en 1675 , welk werk ten jare
1678 met daar bij gevoegde platen, in 4to. werdt gedrukt,
2onder- =Whig van den naam des Schrijvers, die verkoos zig
fchnil te hot:den onder de letters V. T. V., en 't welk fpoedig uitverkogt zijnde, te Rotterdam in I7co is herdrukr. Alle
liefhebbers van waaiheid en vrijheid, hoewel den Schrijver
niet. kenneride, lazen deze gelchiedenis met zonderling genoegen ; en men vindt verhaald, dat de beroemde ARRAH.
QUEFORT, na de ontkoming nit zijne gevangenis, zou betuigd
•hebben , dat hij voorfchreven werk, in zijnen Haagfen kerker,, op de voorpoorte lezende, zig daar in buitengemeen hadt
verlustigd, ja dat hij zedert de revolutie in 1672 voorgevallen, pen verhaal van zaken onder 't oog hadt gekregen, dat
met zul's: een fijn oirdeel, waarheidEefde en onpartijdigheid,
was gefchreveri.

Na dat BRANDT dus fprekende bewijzen van zijne be.
kwaamheid, en vordering in zodanige wetenfchappen , die
tot fieraad van een welgeoeffend Godgeleerde verftrekken ,
ten duidelijkften hadt doen oirdeelde men dat zijn
loopbaan ten einde arcade, om bet bedoelde wit van den
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predikdienst te bereiken ; zulks wierdt ook vervuld den 27
feptember 1678; en hij las bij die gelegenhe id aan de vergg,
derde focieteit der Remonfiranten , daar zig vele van andere
gezindheden tegenswoordig bevonden , twee latijnfe verhandelingen voor , over de oplianding der Dooden , en den mane:dood van STEPHANUS die ene algemene goedkeuring wegdroegen.
Kort hier op wierdt hi) van een beroep voorzien , want
broeder KAFPER Reminftrants Ler= te Schoonizoven , were
raar Hoorn beroepen, en GERARD *in deSidliTs , plaatie aangefield , die s zijn opgedragen post 2an-vaardde- den 4 deceinbet
1678, onder voorwaarde eg:er, dat hij 'volgens een aloud gebruik der Remonfirantfe Broederfchap, de herderloze gemeenten
'nog etlijke maanden zou ten dienfle ffaan. Het duurde ook
niet lang, of hij wierdt veipligt aan deze voorwaarde te vol.
'doen, want de Remonfirantfe gemeente te Dc*'xtim , de enigfie
die in de gantfe provintie van . Fries:and worth gevon.ien , alms
berderloos zijnde, ki eeg BRANDT bevel om derwairts te ver,
trekken, en haar gedurende den winter ten dien-st te ftaare
Na ene moerjelijke en enigzints gevaarlijke reize over de zui.
derzee, in het ruwfte van deri winter, wierdt hij eclair met
vriendfchap ontvangen , en deedt te Dokkum zijne eerfle
leerreden den 28 december. Ongelooflijk groot was bij hem
ter kerke de toeloop van menfchen van allerlei gezinte, voor.
i1 Doopsgezinden, zelvs ook enige Gereformeerden van saan.
zien, welke bij aanhoudendheid zijne leerredenen kwathen horen, daar toe uitgelokt door zijnen errist, gematigdheid van
gevoelens en fierlijkheid van tale. Onder "de laatiten bevondt
zig ook de beroemde ULRIK HUBER Hoogieraar in de regten
te Franeker, welke bij zekere gelegenheid genoodzaakt zijnde
zig enigen tijd te Dokkum op te houden, de vergadering der
Reenonfiranten bijwoonde, en zo veel behageri vondt in den
prediktrant van BRANDT, dat hij hem .door een Reinonfirav
van zijne familie, zijn genoegen deswegens 1ie betuigen, en
'hem vriendelijk nodigen te Franeker te komen, ten einde kennis met hem te . maken.
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deel aan het ijsverma.ak , ten elude de °tilligge nde iten,
en inzondeibe id Friesia72ds hoofIftzd Leetiwarde7z te bezitigeth,
klier_ was bet dat hij kennis rnaakte met den g ( xtgeiecrden
iloogieraar VAN DER W.AAYEN ,, met wien hij enige yriendoiikt
gefplekken hieldt ,over yert-cheidene thcologife onclerwerpen;
als anderen over het leeditik der Drieeenizeid en de Cosa
4`ejaavje wifze om dezeive U bepaleiz; a's Riede: .over ,de voomeg..
singe der ADroiiheten. Ook bezogt hij te Leeuwarden, zeker beroeind Regtsgeleerde, die den RemoillIranten ongemeen wag
toegelaan, en gaarne ene verepiging aisle]] dezen en den Gereiformeerden zoude hebben gezien. Deez' Ileer fprak. van ,enige
Predikantcn onder de. Coccejanen . weiller gematigdheid
fcheidenileid omtient de leeraukken, tusfen de ReznonPomtft
en Cantrareznonfiranten in gefehl!, hij hooglijk rocnide, hoedaoige 'er ten alien tilde waipn, en nog heden ten dage \Die;
weinigen g-evonden wierden. Voorts maaktp hij gewag
zekeren yoorflag, oin met de, Reznoz4iranten ,te verenigeni t
welk op den volgenden voet, naar zijn begrip„ best zo
nen gcfchieden; „ Eerst zouden alle Renionfirantfe Leraars
„ moeten afftand doen van hunnen dienst, en met alle de Le,„ dematen hunner Gerneente in de publijke keik ,oyergaan5
„ doch onder deze voorwaarde: dit zo haast ' er een Contra.
,„ reozonfirants Predikant ftraks een Retnonftrant in zijn
3, piaats ,zou moe:en beioepen worden, bij voorkeure voor
anderen, tot chat alle de Remonfiranten zouden .voorzien zijn,
„ en dat men ook in ' bevoideren der Proponenten., zonde;
aanzien van perfonen, in der liefdp zou te werk gaan.'
Doch hoe ,welmenend dit ontwerp ook moge zijnziet ,men
gemaklijk, ,met weike bijna onoverwinneiijke hindernisfen
, zou hebben te worftelen , zo lang de zogenaamde Forniuliereg
van Eenigheid werden gehandhaafd„ en .dat dus een voortlander der vrijheid, zo als wezentliik BRAvDT was, hetzetve niet
kon beademeri.
Intusfen naderde de tijd, da •Qnze Leraar naar
ingest 1e ruu keren, ensulks tost nit ruisfen of moe--t.ddli3O7._
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droefheid aan de Remonfiranten in Friesland verwekken , door.
lien ondcr BRANDT'S beitier, hunne gemeonte hand over hand
n bloei was toegenomen , doordien vele anderzins ijverige
Contraremonfiranten, ja zelvs leden der Msgiftraat,
gen en Diakenen der Gereforreerde Kerk , vlijtig zijne leerredenen kwamen horen , tot grievend hartzeer der Prediltanten,
Iie zig niet langer kunnende beteugelen, opentlijk hun ongenoegen begonden aan den dag te leggen; doch zij votden ge.
noegzaarn geenen bijval, want BRANDT was om zijne gematigdheid, godsvregt en vriendelijke verkering, van een ieder
geliefd en bemind., en zulks vuurde hunnen fpijt niet einig
aan. Ook ftelden de Remonftranten alle mooglijke pogirgen te
werk om hem te Dokkum te houden; onder andere lokmich,
tragtten zij hem door Iiefdekoorden te verbinden, met
heir ere bevallige, jeugdige, en rijke gezellinne te wiUefl bezorgen , van doopsgezinde afkomite Dcch alle aanbie-iingen.
boe voordelig ook, waien niet in flaat om hem,-.ot blijven
over te halen ; de zugt tot vaderland, ouders, magen en vriereden , werkte bij hem te fteik, om aan enig vooiftel van dien
2.art, hoe voordAig ook, gehoor te geven; hij nam dan aficheid van deze gemeente op den 19 maart, en vertrok, niet
zonder hevige gemoedsaandoeningen aan weerskanten , 's anderendaags naar Amfledam.
BRANDT hadt nauwelijks 22 jaren bereikt, toen hij van zij.
nen dienst in de gemeente te Schoo;ihoven op nieuw even aan y ang maakte; doch hij was bier in nog geen voile drie maan.
den bezig geweest, wanneer hij verzogt wierdt om de gemeente van Kampen, welke nu van langdurige vervolgingen bevrijd, adem begost te fcheppen, en uit Hoiiand van Predikanten wierdt verzorgd, enige weken te bedienen ; 't welk
geredelijk aannam. Hij bleef in die !lad tot in 't midden van
,augustus, wanneer hij naar Schoonhoven te rug keerde en zijnen dienst,aidaar hervatte. Kort na zijne te rugkomst, wierdt
hij ontwaar, dat men vurig ijverde om verfcheidene der Re'
vronfirantie jeu, d van bedellei fexe, door mildel van catechi.
fatien, tot de publijke kern te
Pit bewoog, hem ene
•
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dierf;e1131:e weekliji:Ce oefFening aan te vangen , in mike /1-11;
tell-tens, het en of artier leerrtuk van den Chris teillken Gods.
dienst veiklaarde. Vele Contrarenzonfiranten wocnden die met
germegen bij, doch bij andel en verwekte het ongeineen veer
inisnoe brren. ARNOLDUS MONTANUS , cell der frads Preaikan.
tefi, de reds den ouden GERARD BR AlIDT op een ondeugen..
de wijze hadt gelasterd, verleende nu den vrijen teugel aan
2ijne 1Cwaadaardiglick'l tegens den zoon , zeggende in zekere
proefpredikatie : „ dat men leider een tijd beleefde, dat de
Arminiaaje fe&e e211 catechifatie hadt opgerigt , daar
,y
de Sociniaanle Arminiaaife Bialaart de waarheid godloosiIjk
„b
' ath beftre 'en , doch dat het met Go-s huip haast 'zou ge„ fruit warden, en dat h3 'er zVin best toe zon doen.' 06k
veTzekerde hj naderiland aan een lid van de :Remonfirarrtie
broederfchap , dat hij ult zoude werken , dat zodanig catechi2eren wierdt ve,boden. Doch BRANDT ' S gematigdheid ,
en MONTANUS zijn fchelden en razen , wekten al langs hoe
rneer de nieuwsgicrigheid op der zijnen , die zig in een ruins
nantal in de Remonfirantie catechifatie lieten vinden, en door
't horen, tot nader onderzoek opgeleid wierden. Zulks ontitak
bet grimmend misnoegen van den Sclioonhovenfen Kerkleraar
dermate, dat hij, in zekere leerrede, den Remoqlrantiren Leraar
noemde: ,, dien BRANDT, dien ftokebrand der Kerke, dien
„ Sociniaan , dien leerling van CURCELIJEUS , wiens bock ver„ botien was.” Doch de volgende gebeurtenis gal aanleiding,
dat deze onaangenaamheden ophielden, en de ziedende galle
van MONTANUS aan t bedaren raakte. BRANDT werdt, named
lijk, door enen der Remonftrantle Predrkanten te Rotterdam ver.
zogt, zijp e gaven aidaar te laten horen; dit deedt hij verfcheiciene malen, en zulks tot algemeen genoegen, zo dat
welhaast het algemeen geroep ontirondt , dat deze de man was,
welke zekeren afgeleefden Leraar moest vervangen. Met cen..
parige ilemmen verkoos de Rotterdamfe broederichap BRANDT
tot haren Leraar, op den 5 april 168o , een dag vroeger dan'hIj
den ouderdom van 23 jaren hadt berelkt. Het gerugt zijner
weirprekendhoid, bedaardheid eu andere uitmuntcnde predik.
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given wierdt weihaast rugtbaar, en-jokte velen ter kerke;
een aantal Heren van aanzien en geleerdheid, Hoogleiaars,
rredikanten, ja zelvs Roomsgezinden, hoorden hem met aandoening en genoegen; nimmer. hadt men een wool beeld ge.
z i en van iernand , die in zijnen leeftijd met zo veel lof en
toejuiching wierdt gehoord. Doch deze toejuichingen maaktpn hem niet opgeblazen, maar hij behieldt under dezelve
needs een nedrig hart.
Terwijl hij dus met veel roem het Leraarsaynbt bckleedde,
wierdt, hij ook bedagt,- om zig ene gezellinne zijner jeugd te.
bezorgen. Men deedt hem vele voorilagen desaangaande, die.
N'T eelal op tijdelijk aanzien of , veimogen zagen, zonder behoor.
lijk acht te geven op perfoon of hoedanigheden. Lang hadt
hij kennis gehadt met ene juffer van eerlijiien huize, doch
matige middelen , ELIZABETH VERDUIN , deze bchaalde bij hem
den prijs, en hij tradt met Naar in 't huwelijk den 20 november 1680.
Intusfen vuurde BRANDT zijn ijvcr , ten cinde het g.e.,
voe7en welk de toehooiders van hem hadden opgevat, niet tz;
doers dalen , naar plan t; derzelver toeloop van tijd tot tijd
voter wierdt. vooimiddag predikatien, dewijl de am,zieniijkfle en , verflandigite lieden, op lien tijd gemeenlijk ter
prele kwamen , fchreef hij geheel in 't nederduits ; doch op
andere tijden bediende hij zig dikwils van een kort ontwerp,
in het latijn, welk hij zeer Det en zonder enige paperingl
in zuiver hol T ands, op den piadikiloel moist nit te breiden,
zo dat zelvs verfcheiden van de kundigfte zijner toehoorderen
nauwl'As onderfcheid konden me:ken. Ointrent dezen tijd
overviel hem ene zeer gevaarlijke krankte, die genoegzaartt
dtie rnaanden aanhieldt, voor dat hij volkomen herfleld was,
en gedurende welken tijd zijne huisvrouw van ene dogter
beviel.
In 't laatst van P581, beproefde BRANDT enige onaangenaamheden van de zijde des beroetnden JURIEU Predikant
de wan gemeente te Rotterdam, en teens Hoogleraar in de
Godgeleerdheid en Kerkelijke gerchiedemsCene Deze geleer.

1o6
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de man , )!die tai reeds hier voor oneer het Art. 'BAYLE, 041
gr ,ot ijveraar hebben 1eren kennen,
den twistziek mensch
voer inn zijne lessen met fcherpheid uit, tegen de v.ilke die
van hem verfchilden. BRANDT zOgt daarentegen zijne boorders tot gematigdheid ezz verdraagzaarnheid aan te rporen;
't welk van die ultwerking was, dac van en Profesfor omtrent
twee derden toehoorderen, meest Renzonftranten of Cot.
leg'a:zten , zig van de bijw ning ziji.er Iesfen verwijderden.
Aangename gebeilitenisien, vie l en BRANDT gedweilde den
loop van 't jaar 1683 ten dele: want in het begin daar van,
beviel zijne huisvrouw van een zoon; en de Kerke,'raad,
beciugt, dat ban geliefde Lerear, door voordelige aanbiedin:
gen riaar elders mogt gelokt worden , was al zedert enigen
tijd hedagt geweest op mi.'delen, om hem nauwer aan de Rotterdamfe gemeente te verbinden. In august's vervoegden zig
enige le,den van den Kerkenraad tot hem, die last van hui re
tenders hadden, oin hem aan te zeg izen : „ dat de Keikenraad
„ met eenpai igheid van ftemmen halt goedgevonden, dat 'er,
om den Remonji-ranten aarleiding tot meeidere kennis te ge„ ven, wekelijks ene oefFening over godge l eerde zaken, bij
,, wijze van ene les of iedevoering, zou gerchieden , en dat
„ ze hem daar toe verzogten , en voor dien bi:!zondeien
dienst, nog hadden toegelegd, 500 guiders jaarlijks.' Het
antwoord, was: ,, dat hij zig den d'enst der gemeente omtrent
,, dat week, dewijI 't zo eenpariglijk was go6dg,evonden niet
,, Tilde onttfekken." _De derCe aangename gebeurtenisfe ,
die hem ‘dit jaar te bent viel, was, dat door het ° yea'. len
van KRTSTIAAN HARTSOEICER ene Leraars plaats in de RotterJamie gemee n te open gevallen zijnde, de oudfte broeder van
enzen BRANDT, KASPER , thans Predikant lit de bruederfchap
te Alkmaar, in deszel"s plaatze wierdt beroepen.
Toen te Rotterdam het voornemen van de Remonflranten rugtbaar was geworden, om godgeleerde lesfen te houden , namen
de Kerkelijken dit zeer euvel op, inzonderheid juRrEu, wiens
Ijvervuur hier door hevig ontftak; zij zogten zuiks door medeweaing van den weteldlijken atm te beletten, loch hum
Po'
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tagingen daar toe vondeii weThig ingang; en, BRANDT maak:
te , den 24 feptember,' een aanvang zijner godgeleerde oeffe,
ingen, in d klelne kerk, die vervuld was Me:, toeheorders.
In de eerfle le-sfen over tie waarheid can GODS bed/1=n, en in verfcheiden volgencle: over de zekeriw?d der Godiifke Openboive en over de H. Schrzyten. De toeloop om dezd
iesfen tij te wonen tam ie,lor vergadering toe ; men zag 'er
alierlei flag van menfchen Leraârs van valcheiclen gezinten,
ook vele Ledematen der publijke kerke, zelvs Ouderlingen
en Diakenen. Het kost niet inisfen, of dit mcest vele der
Predikanten van den heerfchenden Godsdienst ten hoogiten
ergeren, ook ftelden zij alle mooglijke pogingen te vverk,
deze lesfen te doen verbieden. Ten dien einde vervoegden
zig fomrnigen bij zeeren Buigerneester, tot hem zeggende:
, dat men bun hadt diets gemaakt, dat' die vrijdaagce 1?e;norto
firantle o\effeningen fiegts ene predikatie zou zijn; maar datze
„ bevonden, dat het ene les was, dewijl er geene teepasfrz
j, wieidt, gemaakt, noch voor noch na gebeden noch gezon.
„ gen;" daar bijvoegencie: „ dat zij, indien hij geen rant
„ wist om dat te beietten , zig aan de Vroedichap zouden
„ rigten , en daar geen gehoor vindende, zouden zij bet in
j, de Kia,fis biengen, van daar in de Sijnode, en zo aan de
„ Staten." De Bur{,T emeester gaf hun tot antwoord: ,, dat
zij zig flit zauden houden, en dat hj daar in hoopte te
„ voorzien." H1 zondt .vervolgens enen zijner vrienden, om
met BRANDT te fpreken; en deze was yan begrip: „ dat men,
„ met bet veranderen der omilandigbeden, den Kerkelijken„ wat behoorde te gemoet te komen, als met iets te_ laten
,, voorlezen, terwiji 't yolk vergaderde, en met iets tot fit3, ring, met weinige woorden als een toepasiing 61.j de les te
• Yoegen, of met een vaars voor of na te later) zingen."_
Eam,;.-wr gaf hier van kennis aan den Kerkenraad, en aldaar
uladt befloten , op den volgenden viijdag, voor en na de oef:.
een vaars van een Plain', op de verhandelde floffe
&antic, te zingen. Zedert get gemelde Burgemeester aan
BRANDT
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weten : „ dat men nu gerust kon 2.13n, en dat die
zaak bij de Wethouderfchap geen last ma iijden..
geen onze godvrugtige BRANDT
zijne vego
Doch
ogenblik; , en tot zijnen bioeder KASPER zeide : „ dat als wi,)
't naar onzen zin en wens menen te hebben, Gob dan
dikwils verandering wil maken," wierdt, tot zij'er bloedvet wa,' ten en vrienden 1) ttere fmarte , c,velhaast bevestigd ; want
kort na de gemelde voor hem zo aangename gebeertenisfen,
deedt hij ene reize naar zimaelclanz ; en weinige dagen na zijne
teA-ugk-)rest, v iex hij in ene ziekte, die voor hem de jongfte
was ; na een lan,_;zaarn 1,er‘al van kragten , welk ruim een
inaand gelecod hadt, overleed hij op den 2 i december 1683,
in den bLeijerkjen oudeldom van 26 jai en en ruins 8 maanden, na dat hij de Rott,'rriai: e gemeente flegts drie jaren en
zes maandcn hadt bedicild ; nalatende ene bitter bedroefde
weduwe en twee jonge kinduen, welke laatilen hem niet fang
overleefden. Zijn varier, broe,ders, vrienden, zijne eigene
en alle de andere Renionfirantle gemeenten, zelvs vele gernatigde Contraremonfiranten wierden, door dit fteifgeval, in den
diepiten rouw gedompeld. Behalven andere gaven tot een
volmaakt' kerkelijicen Redenaar nodig, blonk inzonderheid in
hem uit, die mannelijke en lieftalige welfprekendheid, waar
door hij de gemoederen innam en de hartstogten w ist te roeren. Vele mannen van oirdeel en geleeidheid betuigden,
datze vele landen doorreisd, doch zijn's gelijken nimmer ge.
hoord hadden. Zeker Leijdfe Hoogleraar, nit zijne predikatie
komende, ontzag zig niet, opentlijk te zeggen : „ Al ware
„ het , dat twintig van de uitilekendfte Godgeleerden hunne
„ gaven zamenfmolten, zij zouden zulk een BRANDT niet
„ nitmaken!" Zelvs den welfprekenden Amfieldamfen Remonfirartfen Leraar Iz,AAE: PONTANUS, een bevoegd regter in deze
zaak, heeft men menigmalen horen zeggen: „ dat hij onder
„ alle Predikanten, welke hij ooit gehoord hadt, zijn's gelij„ ken nooit hadt gevonden, zo ten aanzien- van de ftofFe als
welfprekendheid, en bekende, dat hij veel van hem hadt get
Zinn
„e Ieerd.”
BRAND'
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ontijdig affterven is door JoAcHim OUTMAN , JOHAN
NTONIDES , PIETER RABUS JOOST VAN GEEL ,

en ardere

voorname Digters, in uitgegevene lijk- en treur-digten op enen
veiheven trans behlaagd, even als zijne gedagtenis door enen
in 't r;!CVC11 penning is vereelwig2; op weiks joorzijde
zijn bo i s i heeid ilaat met mantel en bef, omzoonid met dit
GEERAARDT BRANDT DE JONGE , GEBOOREN TI APRIL MDCI,V11. OVERLEEDEN XXI DECEMBER MDCLXXXIII.
Boven de find Rotterdam, gelegen aan de rivier de Maas,
ziet men op de tegeilzUc:e, ene ondergaande zon verbeeld, on.
dei doze twee digtiegels :
O LICHT VOL GEEST ! 0 GEEST VOL VIER
WAT START OW ONDERGANG ONS DIER.

Ook goat 'er een fraaij afbe21dzel van hem in prent nit,
waar odder dit zesregelig vaars van JOACII. OUDAAN is ge..
pi aat q biijkende daar nit, dat hij eerst Fla zijn aft -terve:1 is gefria'1,Terd.
,no et in/2n C.;ERATID BRANDT, den tweeden van dien Imam,
Etil .a:1: met liefde in 't pert, met eer in alle monden:
II c,cl den eeren-prijs, die haaren room beffaan,
Onmooglijk nae verdienfte op Aar de word gevondon:
En fchoon men trOf hem min in omtrek , dat's geen nood;
Men heeft zijn fchaduw zelfs gedoodverft n'a den dood.

Op de nark die zijn graf bedekt, noon de volgende twee
regels van PIETER RABUS gebefteld :
Hier rust welfprekentheid. Onkundige, 4Ia of!
BRANDT', Op[oreflOte fteet barst iichtlijk :lit het graf.
Van dozen uitmuntenden Leraar, z:jn do volgende v-erken
in 't Eci,t gegeven: I.
X
pze6ilwim.
4t3.
%Oben
PrebilicAm. ?fluff. 1694. 4te. 3. XXI.
1709. 4te. Voorts zijne Zijeciegift4 9f,Olcii/ die hi) . in
latijn heeft geichreven, dock die naderhand nit zijn &gen
handrci-2rift zijn vertaald, en door den (Truk gomEen gemaakt..
Von
0
D r. E L.

Arttiorlar- actANNES)
zryie C-x*Dieten i §R ti ben brarcn 1673 en r674 / reetrs
utter. pays
C.. TAXI
Her boverr -van gewaagd,
I1floriep bi. 187,
p. 228. G. v., LOON,.
Levens van Nader/. Mannen &L . . IV. D.. bL
tRANDT (JOANNES), jongfle zoon van den ouden
itARD' ell &TSANNA EARLE:CS, iS te Nieukaop_ geboren den 6 juli1
tfe6a. Na zijne fludien voreind te hebben , wierdt bij i
1681, bij. de Reinanfion tfe ir,-)Ec:(Tichap tot Proponent aii-genomen: Eerst recl,kte hij te 27ii , en het jaar daar an, werdt
berozpen te Warn:and, can vermakelijk dorp nablj LeYciere
geizgen; ten volgenden jare te ...Tioorn,„ daar na in 's Hag ,
eindetijk te Ainfleidanz, Te Hoorn begaf hi1 zig in 't haven:A, met WILHELMTNA KLOPPF.R bij wie ij vijf kinderen
kteft verwekt, Cr/ onder ande eu erne cic.gn7 , SUSANNA WIL.
LEMINA BRANDT genaamd, wait den i julij 1715 Tet haven
reef jAncz VAN MERIcEN trouwde, die de vader was- van de
vermaarde Digteresre, LUCRET/A WILHELMINA V.AN MERKEN,
de waardige egtgenote van den vaderlandlen Digter,
ttAIS SIMON VAN WINTER; Zij wiercit geborcn den 21 augustus 1721. Van haar digtauk, getrjteld, DAVID in XII Boe.
ken, getuigt de Neer WAGIANYAAR : ,, dat men op elke biad„ Zi.jde twijffelt, of men door den defiigen 7,';',Iter van 't Rd-

„ dendigt, dan door de bevallige fchiideragtigheid van den
„ Vel ,zars, bel:oord en verrukt worde.” JOANNES BRANDI'
is den 13 januarij 1703 in den ouderdom van 47 jaren en
6 maanden overleden, en zijne huisvrouw volgde hem ruim
egt jaren later in 't graf, zijnde den 28 februarij 1716 te

Warmond overleden, na den ouderdom van 51 jaren en genoegzaara 10 maanden bereikt te hebben.
Hoe verre deze in vele wetenfchappen doorgeoeffende
1erkleraar, benevens zijnen _broeder KASPER , in de kennis
der Arederiancife tale en digtkunde, op het loffelijk voetfpoor
van hunnen vader GERARD , gevorderd zijn, bewijzen de raadgevingen van de grootile meesters in die beide wetenfchappen,
daar zij de BRANDTEN wider het getal van die genen rangfchik-

iRANDT. (KASPER)
fchikken, welke men als voorbeelden tot bevordering zijner
kundig'.eden hebbe to raadplegen; ook verftrekken hier toe
tot on\vrakbare getuigen, beider digtkundige fchriften. Onze JOANNES gaf in. 1701 te s dimfieldam zijne Jilaefigefb lebten in
8"o. in 't licht, welke benevens die van zijnen broader KAS.
in 't iaar 1724 bij elkander, in ittoe zijn herdrukt. Voorts
hij nog uitgegeven : 1. Clarorum Virorum Epiflolm centuns
e, de vario eruditionis gemere; ex ra y p° JOANNIS BRANT.
44111. 1702. in 8v o. (a.liebett en Ocbigten gethigTelt met
A. MOONEN. 401 3. Deranthioolbino regal LEIDEKKER, ?in*.
1709. 41,:c. 4. 3Eeben en boob ban MARIA STUART, rionitv
cinne ban engetanb met be Xjfirtben. Emil. 1695. 4to.
5 i J PzeWhatitii. go._ 6. Pebthatie op Det lubcriaar 1700.
Eeben ban ben Wpogei PAULUS in XXVII
4to.
lor.
Amit. 1724. go. - Jo. FABRicri, Hf
GERARDI
Summarium
vita
oth. Part. 171... p. 327, 328.
E NDT., p. 88. C. SAM , °nom. liter. Pars V. p. 458, 459.
WAG., Beichrifv. van Anzfl. XI. St. hi. 310.
BRANDT (KASPER), oudfte ZOOn van den ouden GERARD
en SUS ANNA BARLIEUS , wierdt geboren to Sielikoop , den 2
julaij 1653. Zijn vader van bier naar Hoorn verplaatst zijncle,
oeffende hij zig aldaar in de latijnfe taal, en verdere letterkunde, onder het opzigt van den Rektor JoH. VAN BRIENIEN;
't weik hij met geen minder ijver to Amfieldam voortzette,
toen zijn vader aldaar in 1667 van de Remonftrantie gemeente
tot baron Leraar geroepen was. Bij den Konrektor geplaatst,
kweet hij zig met zulk een dat hij ten einde van
negen maanden met den eerflen prijs , in de hoogfte fchole onder
opzigt van den geleerden Itekt9r ADR. JUNIUS overging, en in
de lente van 't volgende jaar 1669, uit die fchole tot de oeffelling van veihevener wetenfchappen en 't horen der akade.
mifdhe lesfen gevorderd wferdt. Waar op hij zig order den
Hoogleraar FILIPS VAN LIMBURG in de' fchole der Rmanftram:
ten, in de wijsbegeerte en godgeleerdheid , oefFende, tot dat hij
ten jare 1675, na een behooilijk e y amen, hekwaam geoir0
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deekt vcrrerde ; 61ty hdt predikarnbt uit t o efrenen , wtrdende
oak kort daar Pa tot Prelkant in de Renzonfiramfe gemeente
Yttn Schoortharrn beroepen; arwaar hi) dr :ie jaren beffe_
t.1tg riiCt grOte fitting en getrouwe vlt3t TiaargenomeTT'
terft, tf, in 7673 naar Hoorn wierdt: veipiaatst; ahraar inj ver_
trIt in I681, teen hij z'g Net ovelhalen om de gemeente'
crx 1.147717072CI te becifrricn; van hier wierdt hij te ..4k311?-1,21'
ieepen, daar hi flegts -crfniga maan!en cm aan Clit
broeilende gClneente, van Rottern13 gehoor te geven, alwaar
hem de Leraarsplaatze g r-7..meegzaam met ee-rparige flcmalen
• ierdt opgccira7.crt; van waar hij ten laelcn nar,r
wierdt verroepen, bedit:tilendc zijn arni-›t, voor zo );r:e bet
zwaki;e righaarnsgerial:e tvel:eL, in alle opietigheiri„
Met' kragt
i;ver de mc-r,id-en tr-)t. dc-g;1 cn geToof aanipoi entie, tot aan het Zines levens toe , z: ;, ncle den 5 ocl.ober
1(56, wanneer hij den ouderdorn van 4 jaren en ruim drie
innAnden bereikt hack.
_Driemaien is BAANDT getrouwd geweest ; zijn eerievrouw
was SARA ZWAARDETiROON waar mede hij den i i augustus
163r te Warniond hawde, en daar bij vier kinderen verwete;
zj overlecd den 23 juiij r685 te Rotterdam. In r686 trad hij
ten tweedernaIe voor 't egraTtaar in 's licrige , met L EON OR A
TONGtRLO, Welkeden 9 december 1689 te Anfleldam flieif,
.11a dat zij hem een zoon gebaard hadt. Zijne derde vrouw
die hij den 5 rnaart 1691 te ' Anifteldain huwde, was AGATHA
PAAT g i waar bij hij Been kinderen heeft verwekt.
XA8PtR ER.ANDT is een man van diepe geleerdheid geweest,
%agtzinnig van aart en van een gezellige verkering'; dat
char te haven zeer geoeffend was in taal-kennisfe, enwi
verheven digtgcest bezat, getuigen zijne uitgegevene werken;
veke ztn: 1. Pilitarita t cr JACOBI AMY/INIT. ,17;ft. 1724. in 81,0;,
o et befnicaritc Oc:lict) tcg -Pi etren In X p.?cbifiltim.
7o9. ill 4t6. Zebe en Zeettilefrcn in Xi ri;:c.b..?-;..in;1. 1707.
in go. 4. eta CII thiintia 3Nct)ihatien. ? carir. 1705. in 4t0.
(Citaii bcrthl 1)ICbitintitit nat. 1698. in 4t0. 5. Pec3fj/
covoce VI die van zkinati broader JOANN,ES, en to AtVicidatn
in
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'14, n 4to. gedrukt. 6. .f.13C sa tlari HurG BE GROOT
IIL I
KATTEN3URG , 2 -cfcn I 1.11CtPJtCI1
C
itifo f.it.%
.S.N.z,
Summarizon vita GLE,Ii.
C.);,c4-2. liter. Pars V. p. 228.
iv

BRANDT, CSEBASTIAAN), 61e men ook TITIO vnitanid
vindt , is in bet jaar 1458 te Strazsintrg geboren , en een vermaard Regtsgeleerde, Digter en Geichiedichfiver 1,,eweest,
BIj beceffcnde te Bazel de wijsbegeerte, lei xig vervolgenv
vet ij ver op de regtsgeleerdheid toe, en geduren,ie 2ij p vexblijf in die ftad, heeft hij verfcheidene oude Senrijvers in t
ilcht gegcven. In Ilia vaderflad te rug geKcad, wierdt
,aldaar Raaci en Ranzelier, en IHeif in 159o, nalatende vele,
ichriften in prora 'en digt, waar van inzonderheici -naam gemaalit heefc, zijn Aran',' Narragonia y e! StultI,Ta of Tti4 Mato
waar in hij qp cen geestige wijze , de gCbreIcen, van
ziinen teefiljd hekelt en vinnig doortiri]K-to Di t ,,,;ik is iv
necierCciit ,;vertaaid cil'Or JN VAN GLEN'. c tC
torum, tn./
in i53 gr1Tkt, ondar den naam van Navis
naclernand wiercit het in 1 . 6io, V) H. L.
rice
"VAN HA ET'TEN tC Leijdon, wanftaltig en zeer verininkt Ilse;13pectfrb1161-,4,
ond, 'r den Er.] Cel -van: '.:.i.fr-77ficbctibc
T. MA GUI , EP0725, 111010g. 'CIA'. VOA SCEOETTG.
mica, Ribliath Lat. Med. Torn. VI. p. 43 1 -434 . CbtaL
p. 11c6. C. SA,XI 0;70112. M-67. Pars 'IL
BUNAV. Ton.
B. LTV DEC OP R Proeve Tan Taal- en Dide,un!ie, arat
D. 1)1. 154, 155.,
in .8 v9. a77,
BRANT(TAN), See.!*a1C is ci,c ,r ft ad. AilTIViVe7r277,.., wierdt
daaden no fi.--dttrnber 1559 get:oren ftudcerdts n de ,,,z7-ijsbt,4.n vart4-TA, 50;3
geerte to LeLven in k:i11egi4 van 't
het eoor'olcen. dai 1d.nnen1andie bgroerten, nzir-r,rierettadt.4-041-4
van Chleaus en Rfiztrges , a lwear hi order den 1-1, ti..oenuic.,E Co.
3Acit:s de re c.;;- tei3 beo_efTende, en door denzelven tot DO:noc.
wetenfc,Lap -werdt bevordercl. Vas) hic:r Teisde ii :ATV:
over
keezda
vn
1`.7 , beacgt nichiaör dre

.;_1 43:e

:rn an vaderiand te

Vii jnen

3,

larz 1rartde7*-4,

B R IN (JAN)
is Advokaat te Bruilei; dock te "Intwerpen ge trotmd zijfide,
- 0- - ecr etaris aangc*
wierdt hij aldaar den 22 januarij 1591, tot
field, welke bediening hij met me i roem gedursendebet
y ak van 31 jaren heeft waargenomenrwaar na hij op
verzoek 'er van wierdt ontflagen, en deszelvs won BEND R
BRANT in z_j ne p i aats daar toe aangefteld, Z1jn voornemen
was, zig geheel en al aan de letteroeiTeningen too te wijdcn,
en de bring zjner dagelijkle zame leving te bepalen tot bee.
van \vele klasie toes ter
gezelfchap van geleerde
tijd een geed aantal te Antwerpen wierdt gevonden ; don
geraahte in de verpligt . ng om van dit ontwcrp of te zien,
doordien hi] n12 t- eciTari:?.-icii van ttammen, tot Raabheer van
die hader2c, aargefIcId. Zeve„tien jaren leefie hij riog
wader 't waarnemen van dcze. bcjicni:~,g, en fiieif den 28 augustus 1639, in den hoog . ,,evorderden ouderdom van bijna
8o jare . -. Hij w,ercit b2gfaven in de St. /'chi-is kerk,
overblijfzel bedekt,
men leest op de zark die lij'a
bet volgende grafichrift:
D. 0. M. Sacr. JOANNFS T3RANTIUS yurisconfzittus
Magni CujAcii auditor , hit- fitus est , qui CUM huic Urbi QuatuorVir ab Atlis & CoVi!ils per a72 7:0S XXX. eg egiam navasfet °perm,
in Senatorum ordinein cooptatus , vt rnguiari prudektia, integritate,
alb irze;'tic Magirtratzlin ge,y7t; ita I:molar° opere de eadein
dignicate reEie ci,th:':174b-a72(, 7a ve;ut PolyeLtcoo Canone evulgato Urbi
orb:qu.? Senatordm perpet:ivnz tiedVe celeri jure potest. Liberis IV.
turbato natline crime faperfl-es, ITENRICO & JOANNI ICtis adj..
jibe PETRO PAULO RUBEE? CLAR1E ,
bibus 'SAMEquiti
,
Piflorum
omnis
evi
facile
Principi , lac DANIEL'
NIO
Negotiatori
fedulo
nutta
fuit.
Liberis omnibus,
FORMENTIO
bris
clarum
fibi
maltfitrumque
nomen
comparavit.
Decesfit ottoI
cia.iac.xxxix.
CLARA DE MOY ejzts
senarius V. Kal. Sept. ann.
conjux fingularis exempli matrona, decent IX. Kal. Sept. ann.
CI3.IOC.XXXVII. RUBENII FORMENTII Nepp. Avo avieque bene
trier. PP R.,/.P.
Hij trouwde in 1593 te Antwerpen, met CLARA DE Dior,
die

zuster was van MARIA DE Mov, ha..s.vrou ,,v van FILTP

51- ANT'' 6 1/4; Ethq 461.12-1v.-1-:0 vj)
IttitriErM BRENT verwelt.:tzn zoon en en o dogter
welke is -gatrouwd ,geweest . aaii ,den'beroemden'Schilder
RUEBENS.
BRANT Was Cell geleerd man , zedig,.ongerrieen berchatEaZIS
'opregt, ,een warm voorflarider van de fraije ictteren eril
zeen men niet dan zeldzaam ziet, altoos geneigd, 011k d4 ‘geen , welke haar beoeffenden., behulpzaam te zijn. Hidbath ,tot
zinipreuk: Libenter, .ardcnter , conflanter. De werken, .die
juLrus 'C.VAR &C. Mein rsois
heeft in 't licht ,gege yen, zijn :
J. 'BRANTII , 'Cara G. JUNGERMANNI ., cum jig. Franc. 16o6„,
r669. 4to. .2. Elogia Ciceroniana Romanorum
que annis , amplius feptingentis .ab Urbe conclits, usqup
ad 2.fugusti Imperiuns &c. dintv. 1612. 40. 3. Pita PHIT.IMI
RUNT Y. C. S. P. Q: AP!. a Secretis. Jim!. 7,615. 4to. 4.
onznia AruLEH -opera. 5. De perfeEE
Spidlegitan critic=
veri Sciatoris officio. Lib. Ann?. 1633. 4.to. – F 51.771:11aTII .4t1en2 Beig. p. 400. "CRENII, ./lizimadv. Phil. Part° 31-Lo
p. I , 2. J. F. FOPPENs, Bibl. Bag,. Torn. 1. p. 90.
P. FREHERI , That*
DERI , Clmog. ,Brab. Torn. I. p. r ;
07/0711.
liter.
Pars IV. p. x74, ir.75,,
Fart IL p. r087. C SAXI, '
curielife. Tom. V. p. 206. PAQUOT, Arent.
D. CLF/VIT,NT
Ton;, 1. p. 297-301.
BRANT (JOHAN ARNOLD VAIN), Hoogleraar ia do 1-44,
ten te Duijsberg, is geboren le Deventer, den 29 _juiij
welk zijn oirfprcng
flwoo,
an -en ,aanvel lijk geflagt,
tieren heeft. Zijn vader was KRISTIAAN 'VAN BRANT, dipIeact
ma de gebooi te van dezen won, naar ,Klee giig wemn,
'waai hij tot K ,zir-BrandEnb7igfen Rec,erings- -en Nzmerra,F4
:aangclield; h or door krecg, onze ,jorigeling in ,doze ftad
veate opy ot:ling„ e loorliep aldaar de latijnre
volgens heeft hij ye; fc xide'de Akademien bezegt, n.zig
lUg bevILj tigJ tot he, bekomen vari.wetenfchappen,
heid de regtsgeleerdheid. In KleefshFi.d to rug gekeprd, 4-43,a4dtz
hij z'g ee t, &an - (.13 hij jc.1 1-1AN HINSEN., Advolutat
en , in a 3, be jndt iIij zig in bet igevolg van bet
,?Fr.
kai52:3
Be-anc1.0344,,Jç Ge,:aLILichap rias
0 ;‘,
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BRASSE1Z.

hi.) tot Doktor in de regten bevorderd, en p raktizeerde vcrd ent lang bier n a ier t
volgens als Advokaoait cti oi,KeliCcf•in Nic
p
. re 1686 tot Hoog,era
tot Staatsraad verk
l ar
in de regten te Az!jsberg bero.,pen. Hij aldw
aar Berl 26
meij 1691, hcbbende zip door al te veel fluderen afi4erioof,i,
men heeft ti an hem in druk: Purgatio voters :7:!ris, en na
zijnen flood heeft CHRIST. HENNIN Zijile Muiov!ire ret.ze in 't
gegeven, die te Utrecht in 1703 in II Delen in 8\-o, is
gedrukt. – C. HENNINII Laudat. funeb. 1691. 4t0.
BRANTEGITEM (WILLEM VAN), zoon van jA N A 1\i'
BRANTEGHEM , Bailjuw en Ontvanger van Borsjele Op Zuidbes.e/and in Zeeland, wierdt te Aalst op het chide van de XVdc
eeuw geboren. Iii] wierdt Aiionnik in het Karthuizer klooster
te Kiel nabij ../Iiioverpen, en flierf waarfchijnlijk omtrent 't
den der XVIde Laiw. Hij he.cfc door den druk gemeen gomaakt : 1. Enige ,tweeregclig-e latijnfe vaarfln tan Let hocfd.
van de rola (171,4711Ce van PIETER DORLANT , in 1533 te Ap.tiverpen in i2MO. gedrukt. 2. De prwparatione ad MOItC117. Lovan.
1542. 127110. 3 .
ell checticlijcii a:50olugacrt Lan Dje Dube
toe Watic ty,, oxiitc terZi?yijt Ch?i 3OtIc; met fonunigtje fTtte
von bait bet ficctiictirci bor iuctert cube gticlicet bat lebni orfis;;i§ti;
nut (:).5cLbiciiit*Mai In oldie fi twreii gieficrt. 5;tcni non) anbere
PCittlercii ban bibrif6e imam tube
gcrceottertiitfit / cute ccuri.'i di Oicinactfit
;credos
.:;obc Cri;. 2flitt% 1535. ili I 2111V. PEI REIT , Libilot d.
liatt e
eartufianct. p. 120. J. F. FOPPENS , Bib!. Belg. p. 394. PAQUOT, it/16777. litter. Tom, VII. p. 251--254.
BRASSER (COVERT) , is geweest Thefaurier Generaal
der iTereiz igde Air derlanden en in 1634 buitengewoon Gezant
aan bet Hof van Engel and , ter bemiddeling van de ontilane
onlusten in Ainboina, mtar van men het vtrhaal vindt bij
WAGENA AR , in zijne Vad. Hifi. XI. D. bl. 21-25.

BRASSER (JOOST), am brooder van GOVERT behOOlde
pder de Re7nor,11.1 airvgezinden welke men wcx.t, dat na 't
ciz;!
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den der Dorcife- Sijnode, alwaar hunne leerftelliflgefl w lerden
veroirdeeld, niet dan ter fluik godsdienftige vergadoringen konden houdn en bijwonen. Van dien aart was de zamenkoms
welke op den 19 december 1622, ten huize van omen :100ST
LRASSER geffoord wierdt; en waar over men hem zoc.-,t to bcwegen , om zijne zaak met den Schout af te inaken, fan)
voorhoudende : „ dat zo hij vonnis verwagten wilde, enipn
„ der voornaamite , Schepenen zig verpligt zouden acktcn , cm
„ tat de bank te gaan, alzo zij over geene zaken van GrCt,z.
„ dienst zitten wilden; doch dat zij zig bier door verdag, e,,
„ voor het toekomende onnut maken zouden." DOCIl hij
veridaarde: ,, liever, als 't niet anders zn niog,t, de voile
„ boete te willen geven bij vonnis van Schepenen, clan
„ groot bij verdrag met den Schout. De Schepencn,
, als
„ Lij ook, moesten zo wel iet voor de viijheid
„ en de zijnen, die hunne weivaart en pun
1-11-1(1ft
IDCcheidenheid van 't wufte granw
nergens gerneld, dat deze zaak verdere g-2.7olgen ;leeft
getal van die gzi:on,
JOOST BRASSER behoorde ook onder
welke benevcns Roar EGBERTSZOON BISSCHOPen zijne
V1'011W bij openbare afkondiging in do nicawe karke getFxt,oununiceerd , of in den ban wierden gedaan, „ orn dat ad niet
„ flegts bij bun ketters gevoelen bleven, maar zig oak la de
„ ILillOnfirantfe en Doopsgezinde vergaderingen lieten
– G. VOETIL1S, Eccl. P. p. 939. P. A LIMBURG,
Vita EPISCOPIT. r. 20 3 . BRANDT, Dagwijzc.r. bl. 691. BRANDT,
Hil I.. der Ref6ria. IV. D. bl. 610-617. 858. WAG., Bcfclir.
IV. St. bi. 252, 253.
Ton
DRASSEUR (FIL1P), wiercit . geboren te Mons of Bergen
He13!),707`1V,'11, 0111L'ent 't jaar 1597, in welke ilad hij ook
iijne =fie letieroeE:ningen verrigtte. In 1613 ging hij zig
to Douai in de wijsbegeerte oefferien; vervolgens oinbc:sde hij
den geestelijken ftand , fludeorde in de theologie, wierdt tot
Priester geordend, enlliseef te Mons wonen, alwaar hij do be.
dieting van Prediker ea‘ Biegtvader til'oefFe.nde, raisichien in do
05
01
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hocianigheid van vikaris ener parochie dier ad.. Ifij–ge.
bruikte ziine fnipperuren -om vaai-len te maker) , en de ge.
van zijn land op te ipren. Merl
vide oudhede nworat
uit
Ichriften ontwaar, dat hij ;rig veel moei e gaf veer,
kosten ontzag, 0111 tot zijn doelwit te 'geraken. Ook heefthIj
de oudheden en gefchidenisfen van vele Abtdijen
en door den druk gemeen gemaakt, waar van men hij
vuoT de optelling ontinoet. Daar is re.:en om te cienken,
dat hij zijn loopbaan niet veel verder uitlfrekte, da.n tot 't jaar
1650, welke het tijdvak is dat zijn laattle werken wierden
't Hat ge4even. – Fa. SWEZRTTI Athen. Belg. po 172.
3. F. FOPPENS Rib!. Beig. p. 1o25. PAQUOT 114.tm. litter.
Tom. XIII. p. 260-277.
BRASSICA (JAKOB) , die men ock KooL genoemd vindt,
is geboren te Rotterdam, en was een zuLsierszcon van den ,bekenden REINTER SNOY van Gou2a. Na een zeer
leven in het beoeffenen van vele delen der letterkunde en
wten -chap:len geleid te hebl)en , flied hij den 4 november
1637. Hij was een uitmunrend en zeer •pregt man die
zljne uitgeftrekte belezenheid en k-ennisie in de beithavende
wetenichappen, door bet uitgeven van de vol b ende boeken,
in het klaarite daglicht heat gerceld t. De cert.° Vitce genere
deligedo_: ad Filium. 1598. 8'o. 2. Coiyolationem de Pestilentice
vzorba. 1584 8vo. 3. liagogen ' live introdzietionem ad Morton.
158 7 8vo. APo:ocoi.os, feu Facete diCta. 1586. 8vo. 5. Saturnalia , Jive SententLs , ad initationem Para,!ofcorum Ciceronis Egc.
“52,I. 6. De Etymo Hollandix Fbellus. Hari. 1599. 8vo.
7. Apolog. pro eadem adveifus JANum. DousAm ; videlicet Rsrponfoum ad Objeaiones DOUSE Lugdb. 1601. 8vo. Saliare ad
J. PHILOMUSUM. .1b. 1602. SVO. Penzata ad eundem. Delphis.
Edit ge',-;,,even: REINERT SNOTI
1603. 8vo. Ook heeft hij
de Rebus Batavicis , libros XIII. Franc c, 1620 in folio.
3. F. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 504, 505.
BRAUNIUS (JOHANNES), Hoogleraar in de godgeleerdLeid to Groningen , is in 162.B geboren te Keizersialiter, een
1'14

BRAVN1US. (JOHANNES)
itad in de beneden Paltz, negen men van Worms gelegers.
Zeven jaren oud zijnde, trof hem de ramprpoed zijnen vader
ve rllezt-T welke Burgemeester van die flad was, ten
dat die door de keizerlijke krijgsbenden wierdt veroverd (7,1
deerlijk uitgeplunderd. Hi] ging, toen mar Mentz, en ge--7,re:,
de zig aldaar zodanig aan het frans fineken, dat hij bij
te ru,gkomst, in de noodzaak was , op nieuw het lzoogdzi:ts
te leren; het geringe onderwijs dat hij hadt genoten, bnigt t.e;
wege, dat hij de letteioeffeningen verliet, om zig opdcn
handel toe-te leggen ; met dat inzigt begaf hij zig riaar
en bleef aldaar een jaar op een komptoir. De floogZeraat
CONST. L ' EMPEREUR, intusfen gunitige geneigdheden tot de
beoeffening der fraije leLteren in hem ontwaar ge,vorden zijn
'de, haalde hem over , om de ftudie weder ter hand te nemen.
BRAUNIUS trok welhaast door zijn noeste vlijt de achting
CoccEjus, welke de godgeleerdheid aan die Hoe',-choo1
derwees , en onder vie hij zijnen akademifen loop in vhf jarer,
volbragt. Vervolgens ging hij aan 't reizen; bezost 't eels!:
Frankrijk, en hieldt zig enigen tijd te Parijs en Sauinw op;
in 1655, doorliep hij Duitsland en Switzerland. In de Nederianden te rug gekeerd, wierdt hij door het Fran/e Sijnode, eerst
mar Zeeland, en vervolgens naar Delft gezonden , ter onde,rfleuninge van de aldaar zijnde Leraren, en in 16:51 wie: dt
hem het beroep van Predikant in de walfe gemeeite te
megen, bezorgd. De Franfen zig in 1672 meester van die flad
gemaakt hebbende, wierdt BRAumus 'er verregaande mishan.
deld, onder velel:wellingen noodzaakte men hem, ondesti3dele,.voorwendzelen, een zware geldboete te betalen. Ii
r67o was hij bier in den egt getreden, en in 16So verliet
deze flad, om het aan hem opg.;dragen Hoogleraarsambt
de theologie en hebreeuvvfe taal -te Groningen, waar bij men
nog dat van Akademie-Prediker gevoegd hadt, ta aanvaarder.
Deze hem aanbevolene posten heeft hij gedurende het tijdvak
van 28 jiren, met veel roein en getiouwheid vervuld, en
itierf aldaar in 1708, in het Salle jaar zijnes ouderdoins.
BnAuNrus is een geleerd man geweest, van een onbegrTh-:7-

"SO

BRAUN/US. (JardANNES)

fcherpzinnig \tan oircieei;
z eer viug
groteliiks Lecireven in de gc,-71dr,. lett erkrinde , zo
R,-.:7;')i,ife en :T 0.)(ife
ci e t er die
zoner
wet as
GI:CL)721(
1 72d te verwaailozen; enhijaan
van Ron; ell
3 t HogCiChGOl te Leije7z, in geene andere dan de pfyipatelye
en jciri: gsticke tijsbegeerte was onderwezen las hri
de werl:en van CARTESIUS , en wierdt 'er ten grotcn de. le cei.
voork-egter van. Voorts volgde h ij in de godgeleerdheici nicest
den leertrant van COCCEJUS waar door hij zig het onzenoegen
van zijn kollega jou. A A1ARCK op den hals laadde; wiens
verbftteling tegens kern zo Njster holde, dat hij hem van on.
regtzinni,Theici bereouldigde , en van fabellianisterij verdagz
(loch BRAUNIUS ging dozen Taster in veifcheidenc
te keer, en verdedige op een mannetj`ke wijze zij.
ie regtzinnigheid.
Door onzen Hooglernar zljn de volgende wer1en geichie.
yen, en docr den dru is gemeen geinaakt : 1. Vestitus Sacerdcim
Hebroorum , five Convnentarius amplisfiraus im EXODI Cap. XXVIII
ac XXXIX , & LEVIT. Cap. XVI, aliaque loco S. Scri-pturce
quazybplurima ; cum Ing'icibris locuplet. , & Tabulis azzeis elegant.
Lug-!b. I ;80. IL Vol. n 41o. It. fecunda edit., auaior &
finendatier. 4711fi. 1698. II. Vol. 4to. It. Ibid. I 70 . H. Triol. go.
Necefrtria .Difen,Lio contra Protefiationem .ArarratSoneln apolotzeticam JOHANNTS MARCRIT E59c. Gron. 1687. 4to. 3. Rrfpoiyio
ad AP e;idiC:11 Narrailunis apolo,geticce Jolla MARCTCII. GrO71. 5687.
4.to. 4. T.A. Firina Foederum, five Systenza Theologice DidaFtico ef3.'
Elen?Ftica' , perjrpicua atquc facile methodo. 1688. 4to. flit
werk is in 't nederduits vertaald, en gedrukt onder den tijtel
van: 71(:crr 3r15,01411. ?I'll*. 1723. 4to. 5. Seleaa Saera, libri V., C71571 InCliCibUS 10C9plet., & Tab. elegant. ifinfic.
1700. 4to. 6. Connentarius in Epistolam ad Ilelneos ; cues Indic. loess & quilusdam Tab. coin-is. 447;u7. I 7c5. 4to. 7. La
Veritable Religion des Hol!andois ; avec 117:0, .Apologie pour ho Religion des Etats Gencraux des Provinces [Thies ;. par JEAN En-UN
corn-re le Libelle diYanzatoire do STOOPE, intiruld Relig `on des
Le plus, le cosy
d'extorfal, ou, la volcrie

ERAY. cALOMO.NT DE)

r

' exercc'e en la 'pi& de Nintegue, &c. Amfi. 167 5. I27na.
8. Al. c)sie,ilelis ;2éceYfaire au Egkiffes fur les E, 2s ch Mr.
joNcouRT, Ministte a la I-Izye, contre CoccEj-, T s & jes Cocreje'is, (f? fous leurs KOMS co72re les VolVens, 65 tom 1,7,- pins
ex-cc/1C12s Theologiens de l'Eglife Refor712:e
Amji-. I 703. i
fun.
C;at.
,
J. BRAUNTI , Grey.
ADAMUS MEMO
I 708. /Ito. CPENIT, Aniaiadr. Phil.- Pait. X. p. 169, 170.
To. FABRICII Hiflor. Bibl!oth. Part. IV. p. 93--95.
Bibl.
BUNIV. Vol. I. p. 1107. Vol. III. p. 21 55 . C. sAxr,
01107;7. liter. Pars V. pag. 229. HUET, Disfert. fur dzffcrens
Sets, receuiTes par Mr. DE TILLADET , edit. de Florence, '738.
Tom. II. p. 206, 207. PAQUOT, Mein. litter. Tom. VI. p.
n'a77 COI S

375-383.
BRAY (SALOMON DE) , g onstichil0er , is geboren te
.1.-Tarirlem in 't jaar 1597 ; wordende onder ' do hekwaamile
Snilders van zijncn tId gerangrchiLt, daar bij zeer geprezen
door het loirell:k voortveken dier konst in zijne twee zonen , die hij door zrj r,e fehrandere biding , gedurende een
zaneenichaheling van Jason ten gi g; heeft verfl-rekt; en den
jon'Ten daar van, JAK-oa gznaamd, welke een der uit421e.
zentle paarlen aan Haarlans ftedekroon was, doordien hij eon
groot meestcr in de' fchilder- en tekenkonst is geweest, nog
enige weken heeft averleeld.
Eon groot Itiak met levensgrote bee!den van onzen JA.Ko3,,Y
berostte v,,e1 eer bij den konstrninnenden A. v. HALEN te Ainfteic.lam. zelve verbecli Koning DAVID, daart hij in koorgev,-aad fpelende op zijn harp, voor de Bondkist itaat, verze!d
en fp.., 1,ende Levijten, 't welk' konflfg getekend,
met
zuiver en kragtig is gefchilderd, en 'er zo wel uitzie f:, even ale of het eerst nit het penfeel all]. Uit 741:0
fl,;:-)-,e:1 is Iit to zien, dat hij het behandelen van 't naakt
rend wel verfidan 11c:eft
wat zijne tei:eningen op
en perkament konilig en ten uiterften uitvoerig, met
zw:irt en rood Erijt door malkanderen gebrult, aanbelangt,
d;e zijn overheerlijk, en daar van pleeg de konstlievendeIzAmc
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BREALTTE• (KAREL)

DEL COURT, wel de meC3t en, bests te bezdtten.
itierf to
zip vader SA Loivio x
Rat — lern in 1664_ in april ,
hem I la y 't graf op den II MC6. JAKOB hot een ZOOn na,
DIRK genaamd, die in den beginne een good Bloem'childer

dee.e heert zijn
en ‘naderhanci een vrootn Monnik
ders bis,.beeld in bout geinedon. –
HOUBRAKEN,
SCh07/147b. I. D. bl. 175, 176.
BREAUTE (KARFL), eon long 17,2elman ult do lni,Hreet
Caux in 2k7ormai:d221, die z i g berocind hee ft geimlakt, door
con tweegeve-,,ec,
bti hij hut le Teen in:choot. Hij was
buitengeireen dapper cioordier) 1-111 ra fluiten van den vrede
tusien F-ankYilic en Spc.,3fe te ireivins , in F.,-.71L geen verde.
re gelegenhcid vondt, cm zijiie d;.ppzibeid oe de pr)cf to
fiellen, girg hij benevens enige andere Jorge lieden , the hurl
fortuin in den oorlog zogten, naar Holla;w!, e ll hij veikrcog
'er door het gezag van Prins MAI: P ITS, cen kompageic
lerie. Zrip Luitenant hadt het ongelnk van door eon detache.'
ment guarnifoen van 's Bosch, dat zwalter was dais
zijn ondeihebbencle manfch;ip, p,eflagen te worden. Hij zelvs
wierdt gevangen en naar 's Bosch g-ebragt , van waar hij aan
zijn Kapitein fchreef, met diiiv,end verzoek, orn zi'ne vrijheid
to bewerken ; maar BREAUTe antwoordde hem, dat hii niet larger
lieden voor zijne krijgsknegten wilde erkennen , die zig door
cen minder aantai Flamingers hadden laten kloppen, al hadden zij maar twintig tegens veertig geweest, zo als hij ten
alien tijde aanbood om te beproeven. Deze brief volgens ge.
woonte door den Gouverneur van de vesting gelezen zijnde,
voor dat die aan den gevangen wierdt ter hand geffeld, nam
bet voor ene -beledigende fnorkerij op, en decide het mede
aan GROBDENDOINK, die Kommandant van bet detachement was
geweest ,die den Luitenant hadt geklopt en gevangen genomen;
deze fchreef terfrond aan BIZT.':AUT6 cm heth in gelijk getal tot
een gevegt uit te dagen. Zulks wierdt met gretigheid aangenomen; men bepaalde den dag, de plaats en andete voorwaarden, en kwam °Men, om op den 5 februarij x600, 22 tegens
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geis.te paard te vegten, de ftrijdplaats was bepaald op
tie vugter-heide. , nabij de clad Hertogenbosch,
T (.1 1 * berternde tijd en plaars
weLlerzi°410 ham.
pioenen, De vijandalijke ulcers w /re' 't
doch 't vol van BRzAuTe hadt de vuoideng,tle plaats il.geno111011. DOOEd IC11 lid de
L3ErTCRun'
aan
hadt. verbothm , 0111 in perio3n die
bid tQ
nen, voeicic GERARD A3RAHAIVISZOON Lk rJe gcbijna,mid„
dazezTA]e ruiters aan, en welcit i ce'l ecitlen aanv,I door
BRE.AuT1/2:::
\Toms, fchoot men zo hevig op er:..a • deten d q t. d Ilea van de en e
andele paittj. e, in we:nige
ogeubifcn geve .,:1/41
Toen toge:i de over4.,,,e Fr anirers
Je
are.en latende, aie awe.' cian ee,:s, van
paard gewisfeki, en, encl.). tijd lang te voet gevo:4ten 1.-.Q0ben.
dc, zig,
....,cv,:nen gar. De onzen
dat hij
't leven bedongen "...iaLl.t; de ai deren, dat, voor 't gevegt, bepaald was, dat de overwonnenen niets dal dm (low zoucien
to wagten hebben. De Schrijvers van azple,
en.-,e, en waar van de bexi j. zon door den golcerden LAYLE
c_pait'..;(11g beoirdeeld worden, fchijnt de fchale tot het eerfte
cover te heron. Wat bier van Zii BREAUTé geVa.rigelij gevoerd naar 's Bosch, werdt, door enigen, uit de 'dad afge.
zonden, oncler weg, in koelen bloede, met dercig wonder!,
vermocrd. Hij werdt van de zijnen meer bekiaad dan ge.
prezen, zijnde men in 't genieen van begiip, dat z:jne hittige
jeugsilheld hem, in con nodeloos gevaar, gebragt hadt. Ook
hie,cit men 't onbet2amliik, dat hij, van eon voorname gebocrte zijnde, zig in een lijfgevegt hadt willen wagen, met vo:k,
voor 't grootflo deel, door 't verraden van Geertruidenberg , eerloos geworden was. BREAUTd was getrouwd met do
th-.gter van NIKLAAS DE HARLEY-SANSY bij wie hij een zooa
both verv:ekt, welke nadcrhand ook in eon tweegevegt is gefne..iveld. Doze vrouw, die even deugdzaam als fchoon was,
was zodanig getroffen door het rampfpoedig einde van haren
man r dat, fchoon nog nauwlijks 20 jaren bereikt hebbende,

en cot verfcheidene voordelige huwelijken aangezogt zijnde,

2,24.

BRED 71- (ENGEL1117.11TA PROOSTEN)

zij aan do vermaken der weield vaarwcl zei, zig in- een
Moos-Ler begaf, en Nonne w r icrdt. TrivAN, , fui
temp., Lib. CXXIV p. 900. GALLUCCIUS , de Bello B ag. Lib.
GROTII , Annlles, Lib. TX. Hist. de l'Archi.
XII. p. 557 .
ed.
d:
ALDERT
,
Cologne 1693, p. 33 0 -334 . D'PaJDIGuIER
due
de ritfage des b:tth . p . 345, 34 6. BILE, Ditlion ed. de 1730,
Torn. i. p. 66o-662. P. Bon, N:(1. Oorl. XXXVI. Bock, Li.
601. WAGE., Vol. 1-Ffl. IX. D. bl. 7 2 , 73.
BRECHT (-AL), iO do raam van mil ouri en aanzieDirA
gefl2,7t , in Bia,')(rici heKcae to hues gelord. Ten jaie
1345 v;.-nYt men ven-neld, dat Cnell GOC,EFROY VAN BRECHT
tiierf, zijn3e V,Cti 0,1Wd pOWCOSt, Met ALEID doer van JAN,
I-Jeer van G.:. , 1!1; en hier van zijn af011111i5,-4 , ANTII32, 1: en
TAN VAN BRECIrr Lcao tot hot VeripLii, der Kiclen Lthoiende.
Gcli. en 117c,per,b. I. D. dro
— A. FERWERDA
ai
1785. J. W. T WATER, H ft .van 't rcrb. der Edelen ,
1).
bl. 279.
BRECHT (ENGELBERTA PROOSTEN) , was de egtviiendin van P!ETER KiEs , Burgerneester te Haar!em , en ene
gelijkiootjge xrouwe van deugd en hio elmcedigheici , als de
y en-I:am-de MARIA VAN REIGERSBERG , en laat ik, om 'er een
rronkflei van te maker), de beroemde MARIA VAN IPERECEIT,
frais y rouw van JOAN VAN OLDE2 .;BARNEVELD biivoegen ; deze
om het veibergen van kaaren man, gene om het doen ontho.
men van den baron nit zijae gevangenis te Loeveflein, en de
derde om haar welgepast antwoord aan Prinfe MAuRITs, ten
chide harcu gemaal nog na zrinen docd voor onfchuidig te
verklaren. Toot dat Haarlem zig aan de Spanjaarden overgaf,
vial het vermmien op Burgemeester KIES, ais of hij met
ORANJE heulde. De Spaansgczinden leezi!en hiciom op mid.

delen om hem in handen to krkigen, daar inzeTiderheid de
Lchout diet ftede, zeor grctig naar was; dock zi:1 1-,e huisvrouw
wilt hem zo wel te veibergen, dat zijne vervoigers hem islet
ontdekten; en in dat bedrijf volhardde zij, tot dat hare z.wangerheid Eenbaar werdt. De Schout, zijnde haar naaste buur.
man,
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kwam da21 . op andermaal huiszoeking doen , zeggende:
„ dat daar zij bevrugt was, haar man niet verie van de hand
„ kon zijn," Doch zij, zonclr zig to ontzetten, en om het
gebrekk :ge van zijn bewijs aan te tonen , gaf hem ten antwoord: „ dat de weg voorbij de deur
verlost zijnde, ging zij, daags daar aan, voor d Iendeaullre ftflaaiinte,
eerlijk nabootzende, om haar man te beveiligen , het geen
ligtvaardige vrouwen dikwis in fchande doen. Doch niettegenitaande alle hare wel aangelegde maatregelen, geraakte
KIES ei_2er, met meer anderen , in hegtenis. Doodlijk zoa
het met rem afgclopen zijn, wale het niet dat MAxnumiAmt
VAN Bosco op de Ziiiderzee geflagen , en vele aanzienlijke Spanjaarden met hem ge-,angen waren genomen. Om dezen te
wijden wierde 'er gefproken 0111 de gevangenen uit te wisfelen. KiEs weld op zijn wood ontflagen, om met VERDUGO,
die zig te Amiteija,:n bevondt, daar over te gaan handelen.
frandvastie en getrouwe etgenote, willende voillrektli;k hem vergeze:len, vocr met hem in can op_n fchuitje van
Enige Hoogdziitle foidaten deden verILaz!n Naar
fthei_iene fclioten, kwanswijs ter begroetinge van den Burgemeester; doch 66n der kogels vloog door den arm der brave
vrouwe, die den oplopenden aart haars mans kennende, en
vrezende dat hij te rug zou keren om zig op den dader te
wreken, zig verpijnde, en niets van haar ontvangen iced ontdekte, tot dat eindelijk het blood, dat over hare kledeien
Eel), het ongeval openbaarde. KIES wilde met geweld aan
land; doch de fchuit veer voort , terwijl zijne halsvriendin
alle mooglijke redenen gebruikte, cm zijne gramfchap te doen
bedaarcn. Te ATfteldanz, gekomen zijnde, werkte hij bij VERDuco uit, dat 'or ere uitxvisfeling van wederzijdfe gevangenen
toegeflaan werdt. ALVA zou gaarne tot koeling van zijne
wicedaartige bloeddorst, de Haarlemfe Burgers hebben doen
doden; doch het gevaar van de Spaanie Edelen, die in de
magt der Nederlanderen waren , beteugelde zijne gramichap,
Burgemeester KIES werdt uitgewisfeld tegen zekeren
VAN WELDAM. Zij maikander n o derhand ontmoetende, zeide
IV. DEEL.

-z.5 BktC8T. (LIVIM IS vAlq) E 1rijLOglIAP.b VAI4)
kurgerttedster tege-ns LUTE :

koe f is irtv ofigeluli

ii kreln, of ifet- wii ne zo groot , 11:9- t een Brou wer van Haar
ierti tegea ten' Heer als gij zij: kan opwegen?''-' xvaay op

lk wii het mij riet
dezo. antwoordda :
at flame
,f4 ii: iegen een Brothviers knegt moeten uitgewisield women"'
ilo OFT Ned, Hisr. bi. 338 VAN M.ETER1,.? Nag
foi. 93.
kREeflif

geboren fe A itweikfi 6ttebt:
jaar 15f5; volbragt en gcdcelte zijner letteroeffe.ningen
n 1---if`lt ko'ilegie van de Tror%). Le. Leuveiz zedci t begaf hij. Zig tot
i6 biden der Franciskrs, en wierdt Moimik in het kfooster
der .14Collett::z van dio Opperf'cen hex vervolgens
1 ot: den ruclikdiTast en Ii:et-c.floel V003beichikt hebbde, ver
iivef cii liefdadig.
di beroc7Thm Elet
hf-_-icr; den CO die hem Liar van oveifthoot, 6eflecrende toti)de bdoeill ne'n der dfmtl:orNt, waar voor hr.) veel ILEhc.,bberii
fadf. Vervolgens is iiij
Gardiaari van het kieoster
MckeZeii , in 1\re116 ftad zijn levdnsdraad wierdt afgeinecieti
ciefl 19 feptemer 155 g. nii heeft in druk n pgelaten:
Car
:nen quo CFiRISTUS in cruce extepfus et fanguinolentus cum Pee
swore expostulat evraiti, ad poenitent!am invitat. Antv. 1443.
2nza. 2. Euripus, Tragnlia Cri Cana, de Vite humance incaliftantia. Lovan. / 549. 1 2710. Hier van zijn naderhand nog vijr
6.i.;zonciere drukken ttitgegeven. 3. 1'fe7n9yabilis . 11iftoria , conit16c7ttns atones illuft yLnt aliquot Mirtyrwri , adjeEis Prcefatio.,
iThus, f? piis Canninibus F. "ay. BriEurri , Lov. IsSr: I 291T10.
4. Silva pioluni Carni :niim &c. Lowin. I 55 Schoon dd746werje veelai met een wal men ijver en tedere godsviugt
iLn kerch; even verdienen zij egter ter nauwernood om iri
do: kial.-Ce der middethatige digtflukken gerangichikt te wordeth
--------. P. 8WEERTII 4th.
p. 504. VAL. ANT/a., Bibb
'607 & 833.
F. FOPPENS Bible Belg. p. 290. Pii
MonL litter. Toni XL p; 4o2-4044

iillEDA
;t

; du 8 kenàaliwi flaar ijne gei)Oofi;;
Aid likiida isgd0/66tt,kwani Wagifehiabiijk.
op

BREDA. (KONNELIS vAN) (PIETER VAN)
op 't laatst van de XVde eeuw ter wereld, beaf zig in de
order der Karazzik-ers van 0. V. kapelle van St. Enguien
in H.-rp,7, ,urm, daar liij , ra dit hues door de zuivot held zijner zeA;n, zijne vermaningen on door zijne farther] geftigt
te heb5en, den 17 april 1474 ft:elf; met het gemig-enis, dat
hij een man is geweest van een voo] beeldige godsvrngt ,
diepe geleerdheid en uitnemende weirrehendheid. Fiij heeft
erchieven: Vita Do - ;2i721 g lostri JESU CUP TSTI , rytif:;;zo. 2. In
Pialmum Lxvij, Surge DOnthle. 3. De Rcligieferum Profeslione.
4. De Septem !ieris Canenicis. 5. De Sacramento Altaris , feu EusUTOR.
Cal tujr. p. 577. DORLAI'.ID
char:stia.
Chrenicon Cavil; p. 444. MonoTrr, Thec!..rztin Ceti f. ordinis.
p. 8'8. VAL. ANDR. 1.21121. Ileig. p. 270. PAQuoT, Mon. liver.
Tom. VII. p. 14, 15. T. E. VAN GOOR., llefc.hr. van Breda,
hi. 304.
BRED. (KORNELIS vAN) , geboren t e Prv.fil; nit eea
aanz,enlijk gcfla2,t, is een jongciing gewcest van een nitmunte)iden imboist, voorbeeldig,e a:digl--,eid till flj n oirdeel; hij was
zees eivaren in do oudheden en gefchieQemslen, hebbende
to Le:i.ren on der den beroemden ERYCIUS PUTEANUS , zig met
een ongemene vlijt geoeffend. Hij was eon lieflebber van
reizen, zag pants Italien , en vondt zijn grab in 1W23k;2C71, teen
hij in 1620, met Keizer FERDINAND E. naar Kremnitz trok,
ten einde die vesting aan de oproerige &hewers te ontweidigen. Hij heeft geichreven : Cyinbam , five de Hera veicendi
Dialegum. Errores per Germaniam: Germani.:.? veteris rimy
fere inciudit. Lev. 1613. 4to. - J. F. FOPPENS llibl. Belt,
p. 194, 195.
BREDA (PIETER vAN), KonstichiLier, is geboren te Ant•
werpen in 163o. Ilij was een uitmuntend Landlchapfchilder,

west zijne ffulken met Romeinfe gebomven, vermakeli]ke
haven, prielen, for,teinen, en kleine Leeldjei, en bccsjes op

en

te &len.

KORNELIS DE Bra

getuigt van zijn jerk, dat het L:

Zoo edel zuiver, net, volma-At gelijk het 'even,
1-.an seven,
:am voliJJat col; Natuor
P

T

. 1g
2

ntal, (IttYWER 11-ANI kittIMAL.

raelirt 6611 refs: twat Spanj!,' gcdaan en. bezogt veTorgent
ittig4. e veifthie(de ne andere landflreken , waar
e.:-,Yx->rtofTal_ te rug kwam, alwaar hij ook geflorve:isiii
Mg kurde Van de waarde der penfeelvoortbrengzelen van
Scl-rildcr aan onze- Lezers te geven, dient dat op de
terkaping van del. Ridder Baronnet, ROBBERT DR NEUVILLE,
Ifet;del, den 15 rriaart 1736 gehouden, twee kleine fchticler.
oil k%ler van hem, Ivan van het ene veibeeldde Boe.
rn Bgerinnen clanffernde 0111 ?C71 meijboom &es y zijn verkoge
vocLif guldens. Nog tl y,2,.? Li.lndirchapjes van hem op de yen,
4-.V.,pCijgs Van HENDRIK SCHUT to Ruterdam op den S april 1739
voor: 215" gu'dens,
A. HOUBRANEN, Schonm'b,
f)
22 3 , I.Ct WEYEFMAN, Leven do' Schilders , II. D.
ti: 2714 CEkz. Hozv, Narani. vim Schilder. I. D. bli 462. 574.
Mtn (IWTGER VAN) , GrAer der Statenvan Overijf,
JCi tdti it5 74 tot den
jAnuarij 16 9 3, zijnde tevens SecretZt,i hohontir der (tad kampen. ARNOLD MOONEN heeft
lot varmed in dit onderitaande graffichrift$
vlugge en trotrtve toil der flaetgeteitnenisfill
En raetsbefluiten, al zijn rampen doorgoftretn,
BRItDA de rechte hant van Ridderfchap en Steh,
liiezijn bernede pen te vroeg, t'ontijdigh misfen,
Ptust hies De Kafue! . Kcrk te zwaer gefehat door fplisferl

Voor tteemael veertigh jaer, gefinolen in geween
En traeren, 21gt -Neu fleet met Raethnis en Getneen,

11/4 u haer dees zuil begeeft; den twist gewoon te flisfen..
t Vernieuzie Raethuis der aeloude Burregiladt
Trdurt Met twee Totens , die, voor't fpatten ohderVat,
1dh tilt brateeren, al de boukunst tot eon wonders
Wat baet nu godtsvrucht, wat geflepen ftaetbewint
ftilgiwride en de gunst , die men tell Love vindtt
In 3 s tints Griffier gat dees ' geitarnten tevens °rider.

fltkEbAkti (NiktAA.g - Vitt);

h td Ant.,

alit-Aar k tih Valet 14piteiti van de Iiiirgerij
Was ,

(j'AiNT) (CMA':-‘1:!ZiniP
en tefferis ook de konst uitoeffencle, ,,zo dat hij Aer y. zoct
onderwi]zer verftrekte. Wan,neer 'nu deze
z•J:Ine Vagpennen den behoorlijken troei hada= belioincii,o/V
op e : genken te kuvinen drijven;
j:7takztieu,
zij
\'aCer en trok naar lit re;zen, daar I;ij
door zijn wel geordonneerde Latailjeftukken, belegeringeri,41
weer andezen van clien aart, zo dat hij aan het Hof vall
zer LEOPOLD goraakte, tot wiens genodgen hij ,velt .thikkor2
heeft gefehilderd, die zo lang zij in weze4i.blijven, zijn ,naata
zullen vereeuwigen. Twee ftukjes van .dezen A=ster wierr
den ten jare i78 den 21 u1ij te Bnisfel , in de v;rkoping
den Gr ave DE FRAULA verk.cgt, VOor 64 gtaellS,
C
W.,crEamiul, Leven der ,Schilders , IV. D.
CEA. iiaEri
NaamL scii Schilder. I. D. bl. 544.,
BREDENBACH (j/IN), geborn te Dfcdcr „is
ver van een
getijteld: Iilii Chri,stioia, qua decetw
CaiThin pugria7cluin.
911i C Olt!, rg vit
.56Q. Iir
al 't geen men OrS van_ dezen 1/22„11 berigt, die wagrk,-1-41-4k
in de ,- XVI:cie e w hft , geleefd, ri jnis1çhicaYe,rmanp.Cch,:,;;..
was nil de beide vo,gencien.
SvigE,Etsrii, 4th ,Adg,
Belg, 46, 7. _PAQJJoT,
400, VAL. AiNDR.,
To)11-4'V. p. 37,
BREDENBACI-1 (MATTHIAS), is g6boren
1489 ts?, Ker.sp , -cen ciorp geegen
hertogdom Bevg.4,1„
,de lage feho;en doorgelepon tc zi in, Ihideeide
in de wf,s 1„:2gc.',erte, en wierdt den io mart 1524 tot: LicrdxtiaL,

jal-en later werdt,17.13 ale Preceptor

sde iL j id ch den te EirinaLlik geplaatst, en na geduzeladc
.\',a12L zCs jalel) Met een . onbegrijpelijken viijt ,en i:TATex
wei.t.zaainleid van die 'post waargenomen te imbben,
deL
)Redor PIETLR 1 -10115PII&US VAL; Cotqam 4n zijn
die:in op
Y, E.P.'„D 'ENBACTI die deze fcholen 9.6 jareiq met zetr 'tteJ me
Imotft beiliezd, en in gtoten b-Joei gt,'bragt., dier-,E-op&ew

dcn 5 junij 7559, 4F, lies 'yofto jaar .zAlttes rie
4),

BREDENB ACTI. (TIELEMAN)
doors dried zonen en ene cil:)1-:e
riii Was in zijil
'Leorornkanleac
tednidne.dele.c.rnukken van
y ak een erval en lett:::..laindige
den Rooinfen gcds r.lienst, en ijvcnig daar aan verk l eci'd ; voorf s
een braaf man, die zo zuinig
zijn tijd was, dat hcr heln
sets van velioren gang :v1altoos fmcrtte, wanricer 3er
Iiit:.9 ,,I ,c-t:uncvla
Graxac
heeft van hem in dru:::
quantum ad refte legendi & pron7 yitiandi rario;:,2,m at:i;le ,4 ` , tt
vetere7n ju.x-ta EIZASMI Roterc::,7ami jr2iztentialn,
qL4z
1.7jCI:::S FENESTELI,
rostra utitur cetas. Col. 1534.. 129a0.
75rat;Lius Rodzanorutiz,
de Sacerclotlis
/4-,
r,

tillsi.7-i.eitzs. CI. 1539. 1271W. 1 3. De ez.f‘r
nostra 1i c te;;t cs ,ct3 t4,Qi!o czdn terro) , e jaNikt 12,26-fite nave7n, a
p
quo, quLius mtlViibits licer fiat excitata &c. Col. 1 .557. 21;10. It.
1576. 1 2;no. 4. Lipoloi:,; (,2 eo qr (o,1 quEmsclam viji is est, in J so
de disfidiis in _Reli,2,io,-,e compae,-.-!is 1 ;?)511,3, acoiV,71s :7Z MARTINT_;?..T.
LUTHERUM fcripliye. Col. I 2MO. 5. Hyprrac:Ltes . iiro filo do
componendis in Re.!igione thsjiaizs Mello acholu calionnias HENRICI
PILEI 1t1Nidani. Colon. 156o. 121110. 6., In LXIX Pfalmos , few
fiymnos PropheLe DAVID priores, & in S. 7,-", cin isti EztangeM

erudita, Catkolica & pin Commc7;taria jectindum belirdcam voitatex, drthodorortint Pc

inn/ monionenta, finn7no Jlnd o e!zieLbrc,ta,. Col. 1560. 4to. 7.
Epistolo duce de nevi° religion's, 721C7C p:'ii]1747/1 exczy.o. Col. 1 567.
%Nen.
F.
p. 557, 558. HARTZ.
21110.
p. 239. VA L. ANDR. Bibl. Bela. p. 658.
IInJM,
P.AQuoT, Mein. litter. TOM. V. p. 37-41.
EREDENBACH (TIELEMAN), eon zoon van MATTHIAS ,
wierdt te Eurerik geboren in 't jaar 1544. Ziine jeugdige
le::teroeffningen doorgelopen zijnde, becefFende hij de wijsbegeerte in het koilegie der Drie Kronen te Keulen, en wierdt in
1562 tot Meester in do vrije konften bevordeid; vervolgens
ging hij naar Ingolflad in de theolog,ie ituderen, en te Kezdez
ix rug gekeerd zijnde, bekwam hij de waardig,heid van Doktor

in d'e wetenfchap. Zijne verdienflen, deden hem opvolgelijk
benoemen, tot lianunnik van,0. L. V. to Antwerpen, Coen in
1567

(j0-,Ei)2,MCI)

PS/1

y567 van SS. Florent en Casfius to Bonn, alwaar J twee jarf4
Jater Piefident van 't Sijnode was, en ,eindelijk van StGer,E:57i
Ketilei-i. J1ij ft:elf in die ftad den ,6 mei] 087, oud ziji)dg
43 inen.
T I ELEMA N BREDENBACI-1 was voor 't tijclvak :wear in
leef,le, een geleerci Ths?,ologant, zeer ijveignde voorbet gap
loof, en dwigkizaain Priester , en We net ,vele aanzi,enliik*
nannen in vertrouweiike vriendfchap ieeide i,rizonderheid
met (zn geleerden MARTINus ErSENQREIN die -hij mar Row
b,enevens den godvaig . igen Abt LODEWYK Dg, J.-}Lis'hadt vet..
De voornaainile werken die hij in druk hpcft nag,
zed
zijn: 1. CittP chisnos e-tholiczts &c. oL 56g,.
,ed. fec. IA! an. 1577. in folio. 2. Yoëlis Prqbetia pro COnC141,14
ta 12c. Lovan. j 563. 3. Belli ,Livonici , quo maw
IV frovhe Dux anno 1558 .contra Livones gesfit 'novo &
11717oa lameotaViein univeifit Torpateidis Frovincior PA741.q.,
E. e rci in a complei1ens , bwio fide cenfrripLa„ Col. r-f-64:
tio
v,2fidiFtis & poem's SarrilqKftni. Col. 1565.
5. Dr itiones de Purge-olio. Ingoll. 1566.
infinuatdonuns
116e r t a 4 °c. J1. L 579. I vno 7. FOS CiatiUS arum Pte.g
.115P, o. 16mo. ,8. Sacrarum Collation-arm littri
V; , fainilzaresquecoupgresfu:
eni u ite h2111S' ;1? Ce
Gu'bu
cra iit. wida, & utili jeklisfimarum ,hi:oriarum varietce:f Le
2MC. Berevens nog ,enige
Co.;,. 158
pus in/Is

4igtfLikies, ,en werken van zijn vader,, , die .hij .1-1,eeft -in 'It
– F. SWE ER TeI r, /*hen. Belg. p. 696, ZAT,E,f,
W ACSENE RGII ,Eohrica, p. 282. BA RTZITEINE Biblical,. "..3c1P,
84 p. 840, 84L. ,PAQuoT_, Me. Atiff.,
V AL ANnR.,

,gegeve , ,

,T.oin. V. p. 41-48,
BREDEN.BURG (JOHANNES) , ecn Rottercimmer,, 1114
nLe Nie%en gew,seld rnct den RernonftrF.n:in Rroksi;AK
t ,Rottercicies,
PH . LIPPus VN Li-M.101W
-onder den tit! va:.
P

tz joiDuNivzs

entahanbtittn oxene9 ayg.
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BREDER ODE.
ttcCon fi beratien / enzi;
waar op zii n l' evolgd
JaaAvalEs BRE.DZNBURGS 11133te W.antnerhingili

BREDERO, zie BREDEROO.
BREDERODE, is de naam van een der ouditc en blister,
rijlifte geflagten van Holland, die men wil dat nit den ftainme
der Graven van dat gewest, zGuden zijn voortgekomen, namentlijk uit ARNOLPII AR01.,D of ARNotm, den =lien van
dien naam onder de Holiance Graven, zoon van Graav DIRK
DEN II; en dat SIE1 RIED ofz‘',:cco, de eerfte Beer van Bred-rode was. Tot oplielderiDg van 't geen dit luisteriljk geflagt
betreft, oiidekai wij niet beter te .kunnen doen, dan bier te
plaatzen het berigt, dat dadr van de Heer joNA WILLEM
TE WATER, zo g:-ondlg bedreven in onze Vaderiandfe Gofebiedenisfen en Oudheden, beeft medegedeeld, in dcszelvs
uitmuntend werk, getijteld : Hiftorie van het Verbond en de
Smeekfchriften der 1Vederlandje Edelen. II. D. bl. 280--Z8 6. aant. (*).
Vele Oudheidkundigen hebben zig bevlijtigd, cm de grijze
oudheid, hogen adeldom, aanzieniijkc bezittingen, roemrug.
tige verrigtingen, en nanwkeulige ftamlijsten, van 't geflagt
VAN BREDERODE aan den dag te leggen. 't Zal genoeg zijn,
bier te noemen JOANNES A LEYDIs de origine & rebus gestis Dowinorisin de El derode , in MATTI-I/ET Anal. vet. a. , Torn. I. pag.
587-74o,, die, naar den imaak van zijn' hat geflagtregister zo bong ophaalt, ale enigzinis gefcbieden kan, en
't zelve claarom begint van ADAM, den eerften inensch; Idem
Ann. RgaIiurn Abboti n n Egmundenfizon Cap. XIV. p. 12, 13. ed.
MATTni-Er; Anouyini Chronica de Hollant et ejus Comitatu, in
iiStielll AaltSiis Torn. V. pag. 529; P. BOCKENBERG Hiftoria et
Genealogia C0711it i tlit Predero:iorzim , illustrisfrme geniis Hollandicce ,
gedrukt te Leijden , in 't jaar 1588 ; P. ITEUTERUS rerun Burgund. lib. VI. pag. 23 o - z 33; P. VOET, kart Verhaal des
oorfproncks, voortgancks en daeden der Doorluchtige Heeren
VAN BREDERODE, uitgegeven in 't jaar 1656, in 't frans veraald ten jare 1663, en hoofdzaaklijk in uiegt nederduits rijin
grc .

LREDERODE.

233

getragt, door P. VAN DEN BROECK, die in 't jaar 1657, tiitgar.,
de DOOrl UditiCheljt VAN BREDERODE uit den Gracflijcke
van Ho1i q i2q7 ; VAN LEEUWEN, Bat. Rho. bl. 824-892.; SMAI.-LEGANGE, Cr. van Zeeland, bi. 7 2 9-732. Onk bezitte ik enc.,
uitvoerige Genealogie der BREDERODEN, in 't htin gcfLilrevc!!
door ere onbekende penne, en iopende tot WALRAVEN VA1'
BREDERODE, die in 't jaar 1475, zijnen v g de.r in verfcheidcz
heerlijkhecen opvo:gie. Men kan nog foinme
dingen, nopens de B REDERODEN, vinden bri den fiele
MAN, Orig. Typogr. T0712.
pag. 40-43., een Wei k , dat
Nederland en den Schrijver eeie aandoet, ook naar 't getuigerii;
van den Here DES ROC:/r3, fchoon die geleerde man , anden,
de eere der eeille uitvindinge van de drukkunst den Brabanderen
wil toegekend hobben. Ze Menzoires de l'Acadt'mf'e linperiale
et Roiicle de fc:ences de Bruxelles. Torn. I. pag. 515-539., waar
bij ook onderzoek doet, of LAURE.NS KOSTER uit de BRFDERO.
DEN afkomftig zij.
Over het ongenocgen van heizer
I\AREL , teen REINCUT 1.7,\N BREDERODE, vader van den vrijLeicilievendcn .gelproten Lit de veran -deringe, welkc
bij in zijn wapen gcmaakt bath, kan men zien het Reperto•
rium van de plakaten, bi. 26. 29.; Connoisfance tie la .tVoblesfr
C. pag. 39.
pag. 41-43.; en MEERMAN ,
Wanneer HENDRI1 VAN BREDERODE overlecien was, vet fpreidde
zig een gerugt, dat het egte geflagt der BREDERODEN, met
hem, in 't manlijke geheel een cinde genomen hadde: te
meer, om dat hij zijne heerliikheden en goederen, bij uiterften
wil, bemaakte aan zijne oudile zuster, van welke zij kwainen
op hare enige dogter, die, in 't jaar 1593, ongehuwd geflory en is. Het is onzeker, of PIETER VAN BREDERODE, Cell bekend Regtsgeleerde in de XVIde eeuw, en Gczant van de atgemene Staten aan de Hovers van vericheiden Duh:R Writer],
Lit dit huis voortgelproten zij; 't gene SCRLIGER rondelijk outtent. Men zie Scaligerazza jecunda pag. 243., FOPPENS, Bib!.
Belg. Tom. II. pag. 966. , BURMAN, Not. ad Syllog. Eptol.
Tom. I. pag. 588. Doch, dat het gerugt, boven gerneld, geLeei en ai ,ongegrond geweest zij, is buiten cue bcdenkinge.
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On 't voetrpoor van den kundigen Here VANC E-5'Ft;
2 , 3 ii ;er offer b2ecier uttlaat
zijnc r„,jrch o van
X r RE de
dit
vougeven
aan
Tt is. If.
toe.
wairtleer
fchri „7,23-1 , 2,1 , Fen wU 't mrfl leiulan I beedig2n
ge,:egi is, in °X. jair 1,590
vAN PRONIZEMRST ,
:,; . .s iloiven is, b:eek weillaast, dac bet
1nd:en

ETNOUT
Bar,A1E..-,oDEN geen eine hadt genomen.
, dat zij tat Li!r, nivde
huis, cloor weaige, geboorte, afri.amden Vergel. VAN LEELT.
bl. 891. Zij k-vomen in 't bez i t der voorouderliikc
(loch met zcmcler groten tegenftand en vele
Zij, en huni , e nake11el1K-e,n, verkregeu de hoog.
eclainhtetl, in en bui'..en ens vaderiand; tot op ItiVoLPFD,
Ficie tt Eeiode aan wien d.; StaLei v an Tioliqnd
den tic& van gebore4. Grave ui dn 4 ,7e11/1c&n, iIaevayi,

F rzt

WALPAVEN VAN EftEDERODE toonden

voeien
Na aim n o\eriijden, ten jaie 1679, vol--,,len
to
ook de Staten goed, de bezittingen van zijnen huize te
ken aan 's lands domeinen , doch de inkomften daar , van aai
zez.tste:s, voor haar leven , af te ftaan. Hij was van oir.
Qat hem , uit hcofde zijner af!;o rnfte nit de oude Hols
ii C--faven het rcg van voorzitcinge in de Rickierichapo
ie ook in dit be o-jip fterk-te,
Ina CiCil :Prins VAN hen
itc;=.,',kwatn ffer ove hadt hit cc reg f:Teding aangevangen tege;! zeven Leden van de ode del Riciderichap. Doc!' met
"1_1na1ei vei bi ef deze twist {Token. Zie WAGENAAR
39.; die hem noe.nt, den laatiten
V.,T. D.
kenden manne.10:en atkomeling uit dit oud en adelijk huis;
dat zijn wapei , naar 's lands gebroik,, met hem
en
in 't graf gelegd zij, op dat Piematla zig hetzelve, naderhand,
ten onreente, zon toe6ige'len. Veige : ijk VAN LEEUWEN bL
892 , en H)OGSTiLITEIN bl. 380. Aan de waarheid van dit
zeTys door
laatae veihail twijire i e ik niet. Men wect
OPWi aakbare voQrbeel dot het bicken en bef,-caven der
wapenen,, jet aitd, de uitileivine va e , een geflagt voiding. Zaker, in dit , geval niet. Dit blijkt nit het gedee lite der
flamlhste vain

XRODEN.,

SA.:4LLEGA:WE,
Vifldfl bj

BREDERODE.
730, 731. ------ En, dat het hoogactelijk geflagt der BREtot op heden , Diet geheel uitgeftorven zal ik
nu, nit volzei.ere bewijzen, aantonen : waar iid ik hope
:mijnen Landgenoten een' aangenarnen dienst te zukn &en.
REINOUT VAN BREDERODE derde Ivan dien naam, ging eeil
ieimeiijk huwelijk aan, na het overlijden van FILTPPINA. VA,L\
3)ER MARK , met KATRYNA VAN HOLTEN , adeii ;,ke dogter uit
het land van Kleef. Zij werdt door Fleerc RE11JOUT den 21
feptember 1546, verlijd en beleend met zekere ilVdel;prhard
gelegen in de r:vieri tie Lek , nabij Lexxond; loch oiider vcorwaarde, dat di leen aao de heellij,;heid van Vianen zoa wederkomen, indien zij zonder kinLielen, bij hem veiwekt,
verleedt. Zo zij kindercn naAet , incest dit leen aan hurl
komen, en vervolgens op hun we!t'g k oust elver , zo lang
'er iemand was, van zijn lijf gekomen. Welk ij door
Keizer KAREL DEN V, op den 28 april 1548,
en, ten voordele van KATRYNA. VAN TioLTI, N, bekragLigi is.
REINOUT VAN BREDERODE verwekte, door natuurq:ke gt
Le, bij dezelve drie kinderen, REINOUT, SP NDERINA en SARA;
over welken 116 haar tot voogdesfe aanfleide, den 8 deceml;er
1553. Het oorfpronglijk bewis bier van is nog voor hander.
Uit het zelve, gelijk ook nit ene menigte andele papieen van
blijkt duidelijk, dat hij genoemde hialere openiijk
dien
voor de zijnen erkdnde: 't gene ene plegtige wettiging was,
naar 't gewoon gebruvik der grootlie Heren en Edelen in diem
tijd. SANDERINA en SARA tiaden in eg,tverbinteni:sfe met Heren
-van gebooite en aanzien. REINOUT, Heer van Bolswaard, een
kasteel in 't graavil:hap Vianen , werdt beleend, na den dood
zijner moedei. , met gernelde Alioldelwaard , den 22 fept.
Hij ging een wettig huwelijk aan, met JOSINA VAN ARKEL van
Acperen en kIztre;i. Bi het aangaan der huwelijks-voorwaar.
den (Ae Antenuptiaal 4 aug. 1584. MS.) waren tege-lwoor.
dg: van zijne zijde, ARTHUS VAN BREDERODE , P aadsheer in
'r Hof van Holland, ALBRECHT VAN EGAIOND LODEWYK VAN
BELEDERODE , en ROELOF GRAUWERT ; van haven kant, PIETER
VAN ASIT.REN Heer van Vuuren , GERRIT VAN RooN, PIETER
MRODEN ,

VA 1\7
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Vriiheer tot Rhoon en ren dre'et, HARBERT
VAN DFR LANWYK , .reer van Geldertnalpn , en ANAXIMILIAAII
,.i.
VAN PER LANWYK, /leer van Deil. Behalven dezen , onder.
tel.:end-en ook die voorwaarden M. VAN EGIVON - D VAN ALERix,„
SANDERINA en SARA VAN BREDERODE. REI'Nour
Vit tilt lallWelijk. met JOSINA VAN ARKET., na, TIENDRIK VAN
13REDEROLE, Deer van Boicraarci, I)ro3faard van 4.tize'den , die ,
lj hat leven van zijn' vader, vc;rlijd is met gemeide illichlel',r7cac!, op de zelvde voorw, , arden, in des) voorgaanden leenbiief uirg?...ciral,-t (MS. Extraft uit bet Register van de Lenen,
die verheven zijn aan WALRAV17N, Here tot Preclet-ode). IIiJ
bath in huwelijk G EFRTa riTi) VAN PLE,D1
VAN' ANFRONGEN, ger
fproten tat een owl en a(1rfj k
dat tot nu toe -In hoog,
aanzien Zij 17,Cbbell y es wakt FREDERYK LODEWYK VAN
BREDERODE, Here van P,o!swaard , Droslaard van A:;zeiden en
Tienhoven , Hoogdijkheemraad van den Alblacferwa qr 1. .111.1
verdt, na den dood van zijn vader, den 22 jUJij 1676, -beleend met de genoernde 311c Idehrzard, door WOLFERD VAN BRE,.
'DERODE, die zig, in 't hoofd van -den verlijbrief, noernt, geboren Grove 7tit do Graaf-TU T:en Huizze van Holland, Souverain van
riaizen (MS. Extraa nit het Re;ister van den Leenhcve van
VAN DUITTCHLATID,

,r,
,p-zanen). Hij voert lifer

den foam van FREDERrIK;

doe), dat hij ook diets van LUDEWYK gedragen hebbe, blijkt
van elders. Uit zijn huwelijk met THEODORA ANNA VAN RE11:SSE VAN WIMP, is geboren HENDRIK MAXIMILIAAN 'VAX
BREDERODE, Hier van Bo;swaard ; die den 4 augustus 1684,
verlijd is met de Middelwaard in de Lei,
dat zijn vader
hem bath afgeilaan (MS. Extra et ult het Register
van Leenhof, btinnende Anno 1667). Hij trouwdes
dezeive

den 27 jUlaill 163I , met BRIGITTA MAIzGARETA THERESIA

NooMs van 4ariusuThrvee7, ,'dogter van PIETER WILLEM NooMs,
Here van Aarlandem)en , en van Br.:ATRIX

Baron des H.

ADalANA RAM VAN SCE:ALS:WYK (MS. Extra& nit R. Hatholl]k Doop- en Trouwboek van de Pastoorkerke , gefiaan
Lebbende in de west-agterftraat te Vianen). Het i egt rot de
ceanip.Ge van de jagt, waar ovcr hij in enige
twam,
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twatn, werdt hem met de daad tocgekend, bij twee onder.
fcheiden uitwijzingan van Heren Meesterknape n van de Houtvestarije van Holla:zd en Westfrieslaizd , den 9 december 16S4
(MS. Lal. aal. en uit het Register der Rechtdagen van gemeide
no -Litvesterijc, getekend, Rechtdarit van den jare i633--I 92).
Waat uit men fchiint welgcgrond te rnogen opmaken dat men
deszelven aiclijke afkcn-alle uit het geilazt der BREDERODEN
erkende en eerbiedigde. Hij was vader van LODEWYK PIETER.
VAN BREDERODE, Here van 1321swaard en Aarlanderreen., Ridder der orde van CHRIS= in Portugal. Over deze Ridderorde , die federt het jaar 1319 bekend is , kan men lezen
CHRISTINIEUS gurispr. Her. Part. L p. 563--578. Part. p.
174, en VAN LEEUWEN, Bat. illufir. bl. 704. Ilij was gebo.ten in 't jaar 1634, en den 15 junij te Vianen gecioopt (MS.
EF.trad nit het Doopboek der R. Katholijke kerke te Vianen).
7OT
I
kla den dood van zijn' vader, is hij, den x
door FREDERYK ADOLF Grave vAN DER LUTE , als V.I.Tnere
van Vianen, beleend met de mcergemcide IlLddellvaard: zij'nde
hem calgekomen door dude van 7onker HENDRIK (MAXIMILTAAN)
VAN BaEDZRODE von Bolsweerd, fijn Vader zaliger (MS. Exti aE
tilt het Register of Repertorium, gchouden bij den Edelen
Lcenhove van Vianen en Aineiden, fol. 20 veif-o). ITij begaf
zig, met verfcheiden anderen en enige oorlog1c4.2pen van dit
gemcncbcst, als Kapitein ter zee in dienst des Konings van
Portugal : gelijk ook blijkt uit de aanmerkelijke vezklaringe,
den II december 1731, door Drosfaart, Burgeinc„...steren, en
Regeerderen van Vianen, gegeven; en waar in een nauwkeu-tig verflag, nopens de afkomfte van dezen Heer, gevonden
wort. To LicJ'abon, ging hij een huwelijk aan met MARGA!.
'FETA URSULA VAN ZELLER , dozer van JAN VAN ZELLER, Re12.1-1t des Konings van Przzioren , en van FRANCTSKA MARIA
PIPER. In het X bock van de aantekeningen der huweliken
van de parochiekerke der Hciligcn hinnen Lisfabon fol. 217.
itaat, dat den 5 november 1732 in huwelijk getreden zij Don Louis
p EDRO DR BREDERODE, inboorl'ng van de Verenigde Neder:anden,
Cii VIfl ?_rijne
vien van HENDRIK MAXIAIILIAAN &TM vain
1:as-
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lizr'si . rou l ve DONNA MARGARITA THER,:STA NOO TV/8 Baronede de
Heirgen K2izerrijks, met O'TNA MAP GARITA T.J RsULA VAN ZEL .
LEP. Crz. (M3. I'..-zraa nit gemelde Tiouv, bock , ntekend
door (aNCA T.0 NOBRE Dll SILVEIR , den 5 maart 177 I). Zij
geflagt
't /13k
was g. t rrj. )1c.;Lerl uit. Cell oLtd en hoogaanzie,
aar
ilt
vei
fcbeidenen
onder
de
()ale
He.,t.o.
van
, en zig verciierftelik gemaAt
gen van Gk'
:J Le
ben. Die bit oft PONTA -N.!tjorza G(*ica, en I,an el 'erg,.
le zig, nad hand , door /ans
o
v.TerK laatftc riI hetzelve
Flaaqzd reit , S,.Hje G;i
ridcrs zeer naatryzien
waai op
de giootite. eereke
ocrielen IS r.Cprotcrr
de is, bi liet w apen
Uic
JOIliCer HENDRIK LCDLVIVI: Piriio 1 7 ..11, -,!1'."2:12ERODR werke
oin en KolloKamerheer var hare 1{e:z.-riiil:e
nel ten dienfte dozer Land. Ili j te geborea,
in 't jaar 1737 (MS. Extrael Li f. het rv't a.,opbcek.- van de
parcchiekerko der Heiligen te Li.sfaLon fol. 82. verfo) et' be.
gaf zig in egt met KORNELIA MARIA KATHARINA ANDRIOLI,
wier geilagt, uit het hertogdom Miiaan, tot den
hoogflen luister verheven is: zijnde PIETER ANDRICLT , haar
oorta, in 't jaar 1741, door hare K. K. Majefleit met den eertitel van Marquis begiftigd. De Fleer H. L. P.

VAN ER.ZDE.•

RODE deea, ten jare 1769, en Request oveihandigen aan de

Ed. Mog. Heren Houtvester en Meesterknapen van Holland,
beheizende een verzoek „ dat hun Ed. Mog. geliefden te
,, verflaa.n en verklaren, na onderzoek van de overgeieg:le
„ bewijsitukken, dat hij zijne qualiteit naar behoren heeft
„ gejostificeerd, OM als een Hoilands Edelman binnen Holland

„ en Westifrieciand, op don voct van 't plakaat van den derden
„ van oogstrnaand 175o , op do hcutvesterije en jagt in dat
i er op, den 17 decem„ gewest , te rnogen jagen." En is n
ber 1771, goedgevonden en verflaan, to veAlaren: „ dat
„ gemelde Hoer voortaan zal zijn gequalificeei .d tot de exer„ citie van de jagt, in de houtvesterije van Holland en West.

„ friesland” (MS. Extra& nit de Notuien en Refolutien der
I-10utv. van Holland en Westfriesland den 17 december 1771).
Men

tO,. 12 0:1;',9,0Dt. (FR

gezeg,:to dat; dc f-Teer
filen 7let,
1,00;', W Pun'Ea VAN BRZDERODE Ljfl1Cne..(21,;.,;
vai
r ItnIr l\OUT VAN BREDERODE , die ook de V a ',kr
IiENL,z:K.- VAN BREDE119 DE het hoofs der verbonden Edelen.
Nog zip 'er in Aroon!,',olland verichc:dcri 1)11,3.DEROorntient d ie
DrN, d'e , door natuurli ke geboorte
it het °ado, huis der BREDErtoDEN afkomflig zijfl.
klic y van hebben zij volzekeie bewij7;.11, welke, orn mLer
dan lezenswaardig zijn. Het Ceilagtreg . s r er bij
J. W. TE WATER , IV. Deel , bl. 57. , is door eyeundige hand op4efitid , en belloorlijk door veiklarinen bekragCgd. De blicf van WALRAVEN VAN BREDERoDE, nailer be*estiget door zijn' zoon , tcont onwraakbaar, dat WALRAVEN
D1RKSZ. VAN BREDERODE, uit wen de tegenwoordigc BREDERODEN in NoortiliolZ and, afda!en moete geho-,-,den Ivo, den al4
cen flamgenoot van dat aanzienlijk gefl,:gt. Hier Lilt zal men
l:een'ijk konnen afiekjen, dat aan enige r,akomci.rgon van
bij ongen0C111dell WALRAVEN DIRKSZ. VAN B.REDIRODE
zen de oefrening d.er jagt, in de hout 7esteriLe van Halbani on Westfriesland, cp befluit van Helen Meesreiknapen ,
zj vergrold geworden. Bet voolbeckl van WALRAVEN, Here
van Brederode, die zijne itaingenoten, fchoon tot lager' fthat
vervalleq , openlijk erkende, is des re rocmwaardiger, oin
dat het zeldzamer is. Zie ook de nauwk.eutige Ge.
jiathjsten, in het IV. Deel van den Hoer J. W. TE WATER ,
bit. R. bl. 140--147. Voorts ook Bijlagen, lett. II,
1
No. en 3. Als mede. ev.110.4,i1Y.I.cwn ban atte be nianne,,141,-.e ,-r3.11Triclinzen nit bet ou) aefijh Fainbnig tier1.0cren
VAN BREDERODE ruf;tcnbe ache[Jet trettlicni
Lr cute Iit'en,l;Tien/ en Ltere tittIorien ban on 0 r.terianb/
bf."3? JAKOB VAN DEN Toor.N. Zeljocrenbe tot bet WoOankl,:=
?JOT.
be DaberianbTe Ciriorie ban J
tel
1762, Er. Um. -Nu zullen wij nog ingevolge de ons
voL,,enomen taak, in ene alphabetife orde, uit dit aanf en volgen, van Mannen,
zieulijk enige berigten la k
die zig den vaderlande verdienitelijk hebben temaakt, of
door
,

j

fl

8

B:/. 1.7,g

2

AN WAGENAAR.

ERri'DERODE, (MANS vii9
door /lune E.,zondere bedrijven,
den,
BREDEPOiTil:
ROUT D1

f±:

febrwinj 146
;T,ir
Heir op Lien 21 maait.
bereilt tic ! )bendt;;,

id;

gemeld te

Ivor-

v-A3), de tweede ZOO
Olgj.:17S

van REP
JOH, A LE YDIS .30.1)02en den 4

707,7(27" Frai?.172 Oolog ,
zulks
Lier ool: van mag zijl, 12 jaren
hi,
:4;3, door Z..:;Fle moeder Jo_
LAN;31: ,
cle-Lielf,,2;7C2 Ello;.-_Ycho..)17ez.onden;
caar hij het
tijdvak van O riln
ja,cn
ve12.1iLiclei.iijke
wetenlchappen
:talc
bends
11,-; in apiil des iaals
name
oppt...rbevel over dt.;
ten op p edragen IIi nam
Iks
L'2n,
4e, de waric:ien a leen ten di(2ntl, van
jc
,1,11)F
in den wandel PhiLippe
te
gaf zig naar Sluis in Flaimderen , alwaar to d
inane verblijfplaatS der ockfea en der Fiacz;,2,1baia v:
Van daar ichuinicie hij langs de ZceuIt:)72 en
ftz unier
(12 ILL4:;cLere koopvw-rders, en .bernagjgr'.e
zomer,
vaprt-ligen der Leji ;dnaren, rr.)2t wee. en
faapenve:len go: aden. Doll in den he,f,,b12 , , t hij OLe viuot
van 48 ichopen in gereedheid, bmon e Cb:.',..;1 VC 1
(41.-14._rent
2000 Hoiland2rs en Flanz,17:gen, en ;eilde L:en I 3 no.vCin-L:r

door een onbevaren diep, federt, naar Fra-dre,z
Got genaamd, naar den mond der .211af..7e. Do tc/cag was
;? otterdaln te bemagtigen; doch alzo men met de vloc.)t, a etverder clan voor Deilskaven komen kon, doordien de
Maas bier
toegevrozen flapte EREDERODE met
850 man, aan land,
trekkende la14_?,.s den Selled-anfen dijk , regt op Rotterdam
aan.
De Schiedamfe poort, wierdt door enigcn, die over de bevroron' gragt den mull boklommen, welhaast overweidigd. EREDERODE met do overige manichap, binnen gelaten

maakte zig, des nagts na den 19 november, in con ogenblik,
van de gantle meester, zonder dat men van ieniand gewaagd vindt, die bij deze overrompeling, het leven verloor,
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jpe lioekr'n en RainiPgen , die fcheep gebleven waren, kwa ',.
men uses nurg-ens, ook alien in Rotterdam, alwa r r _,E 110 .1RODE
terfloLd oide op de regeringftelde,zi'inde den Eafljuw
1,11 VAN REIMERSWA ALE , heime:ijk ter find uitgewe:c.en ■. Ook

deedc hi;;, zolider arbeiden iàn 't veriterken der flad;
welk met zo veel fpoed, vooitging, dat men, in den aany ang des volgenden jaars, 't gelchut op de n'euw aangelegde
werken pianten kon. De Hoe,friz vloe;den, middelefwijl, van
alle kanten , naar RottertLm dat opgepropt weicit van vulk.
EREDIRODE net zijne manIchap 't place land alomme, en tot
voor de poorten der fie,ien, ilropen. In december k,.vam
ZWEDER VAN ZEVENDER, Bailjuw van Schoonhoven, door de
Kabbeijazr,*ii van zi3n ambt ontzet, te Rotterdam, en haalde
BREDERODE over, tot het ondernemen van enen aanflag op
Schounhoven. Men bernande terftond tien rijnftliepen, negentien
krowfievens zeventien roeijagten en zes bilizen, met orntrent
1000 man, die, onder bevel van Joms, bastaard van BRC,DZ.
RoDE, den legroom zr:nde opgezeild, in den donkelen 2: rand,
voor Schoonhoren aan land kwamen; cloth van de Burgers zo
wet o,-Avangen warden; dat zij met verlies van meet dan 200
man, te rug de i nzen moesten, en met agterlating V,111 het
meeste flormgereeiCchap en enige vaartuii;en, naar Rotterhns
keerden. De Rotterdanrmr HoefiTh?, flaken, ciaanentegen, nog
y our 't einde des jaars, den brand in Dershaven en Schmeria„
00k belnagtigOe JAN , Burggraav van Montfort, het Cot te
inkrden. AREND VAN YSSELSTEIN bewaarde dit Cot, doch lieu
her, air gierigheid , fiegts door enen wagter bewaken , waarom
verrasCen van hetzelve den Burggrave weinig werks gekost
hadt. Men hieldt bet, ten dezen tijde, voor den fleutel van
MoNTooirr deedt den Hollanderen veel fchade uit
dit Cot, firopende ten platten lande, of vorderende brandfchattng van de naaste dorpen en herenhuizen. BREDERODE
zelv' maakte hier insgelijks zijn work van. De fchamele land.
man fmaakte alomsne de bitterfte vrugten van den binnenlandfen oorlog.
De toen regerende Graav van
IV.

Iloliand MAXI/411.MAX die

Q
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ttfren 3 Raoms.lroang was vernomen hebbende bo bet
__n oot een keer der waarts &en
geich a pen it ondc , h
iteden,
tegen Rotterdam,
e wi:
ea alle Kabbeifauwsgezinde
pexca te biengen„ Op den 18 jantiartj 1489, deedt hij
;ita trecie 11 Leffa'e3, 3/"Taar de Sts.ien ter dagvaart berchieven,
en erg-zed waren. MAXIMILIAAN vermaande hier ale de,
met zo veel weilpiekendhe i d n einst, tot he r. boleg,
Nan Rerdanz, en bet ondeibienen der Iro,?1,..Prz, die hij eners
hoop plurderaar y ncemde, dat men ecinpa1ig 1 ;:k be
, - i
cue algemene beirvadit te befeui:yen, e Rottc-,1,77:c3,
tc water en te lande, te beloeren.
Zo beGoten zo gedaan, want omtrent den aanvang vat
te Delft
wzs 'c.: rceds eon aarzienlijk
oo\ vericheen bier NIAmmiLIAAN, oin
werdt het bewaIlan Dordrecht, Gouda, 173ri:.(,'' en T -7
Ion der ftrornen toevertiouwd; intusien da, de Pc,orters van
liaarkin, Delft , Leiden, Antriell'azn en enige aitderen binnen
&Lied= werden gelegd , om die , f1ad te bewalen; en bet was
afidaar, dat MAXIMILIAAN, op den xr februarij, den 4injtelea,,,,,,i11,?ren bet voorregt fchonk , om zijne Roonzfe
Kr037,1, boven hun wapen, to mogen \oeren; ene gunst, die
ese Arlieleaninzers , door hat, bir1cien 4 11z-inner landsiieden,
uur genoe,?, kopen moe q en. De Maas wel-dt aloinine met
(chepen bezet, en de ftad, van de landzi]de, colt ten nauw
acrisingefloten, zo dat 'er, niet dan met g1nt gevaar,
vocrraad in to brengen was. MAARTEN VAN POLHETN on do
EcmoND, hadden 't voornaam bevel over de be1Q,-ering; terwijl MAXIMILIAAN zig intusfen te Doaltecht
lie 1:,! P1'[ v?ii,

11REDrr.oDE, dit beleg voorziende, halt de flafsl, nit de om.
e l egen dorpen, ruirn van mondbchceften verzorgd, en vondt
zig in 11;dat , °in een langdurige beleger'.ng door te flpian
e1vs

dec.it van tijd tot tijd, ti:tvallen, ten einde do bu1e

gelaa.rs te belchadigen, die, gelijk de beurtwisfelende kans
ee 1:-rijgs loopt, nu tot zijn voordeel d:-:n tot zijn vadeei,
Op den 14. februadj, ondernam hij om Schiedam re
VCR-
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vcildsc'el; doch dee aanflag mislukte. In deze fiat, 12g2:1,,
be",a1
vie HuIlancife Poorters, ook een goed aantal vreem
th;gte,-, in bezetting, onder welken, BREDE2.0A7.
hieldt. De Poorters en krijg3kneiaten
Eie jl j 41 ;
ge11,3k overh-iop, C B R2D ;MODE With de del; t.We'3.
Malt aan ; in O Veri C dat enigccc:4er kgsly-s egten zg verbir,den hem Schiedam te leveren, indica Lij zig, op zehercit
bcpaald , -_;,.-1 C3 1, driwaards begaf. De afipreak bleer
duch ege euterde het, doordien de ,yieera.10 k ...islcncen, door ze_,er ge'cbrecuw , welke zij voer het beraam.
de teilen , den aanflag in de fiad, een uur te
vp-cg begJnden , en fie ,;ts kcirt na dat BREDERODF. tlit I? otterdun op weg was !_etogen. 't EcTst vielen zij aan op het huis,
alwaar de Raariewner; geherbergd waren : doch weiden hier,
door de andere Po.mters, pleid door WILen naderhand
ontvangcn, dat zij , geenen
LEM VAN BOSCHFIUTZEN , ZO wet
al
to rug
oncl.e)itand van BREDERODE
moes;.en dcinzen in= ipeci.ii;. wierden. PREDLROn E teen, bij St--7:;5,22,17,3 zijnde, vernam beast, dat de aari:ag
ver'crix.;Li was, en keerde , onverligter zake, near Rorte;walz
te rcig, Wat later, trait hij ook in heIrricke
ling met enige Burgers van Gixtea , die hem /.ie
den to leveren ; doch de Stadhouder EGMOND, krCeg hier dc
iagt van ; onder aLcieren, vijf Burgers van 't kerkhof,
alwaar zij hoopten veilig to zt1ien zljn, ligten , en openiijk
ontbal,en ; wear mc:de de,:e onderneming insgelijks te icor
Lep. Op den 6 maart, gelukte het BREDERODE egter, Over.
ji cLie te alwaar de belegeraars zig fterk verfchanst
haciden en ene ta:ri:jke bezetLin-g hielden. Des anderendaags,
ftr1 e hi 's Gravenhage en Haag-Anbagt op ene brandichat.
ti g van 200 rUnfe 12;i1,7ens ter maand; en dergelijk lot trof
Zelvs veikogt hrj , tot in Ripiland tee, Er
cp-A:
I en vrifwarir:go. Voor van rnaart, werdt 'or tusfen
(ten Grave VAN EGMOND ea de Ihelden, in het dOrp Kapelie,
over eon verl:ag z,ehandeld, doch niets beiloten.

Q2
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D bereg,trblg van 1? ott3rda . 4 thirdcy nog; en de leefto ff t- be

orila de an-geri.,e, 1artg3 hoe inaarrer- om te iw
BREDERODE befloot derhalve enen
:tangs de
Lk te doer' om mondbehoe.fcen te
kr.77,;fievens en rtj'infcitepe72, , tv-.7-n!.f
en
b-dzen,
tvilan,...1 met 1400 hOpnell, fta l.7..en t!..7vn flot,rerd rzt op dea
VAN ZEVENDER. JA:1
; dnij. j.tes VAN NA.ALDW.i:2117,
•t,
haddea
vA2; 1=-3:RoosravnuRc en ver1:11elJen
vier. De 00,1-ei:riyisie fch..-..trpen la.eruirent, d iltoinen
bwaarde,n, tv , r ,t',inig ii getal zide ocri deze VlOat ari te
-taswa, zonden naar bneen ow huipt , en haaldcn , met zcs
vote ootloglciici:en en .y.richeiden' ary:eren, de ,R,'lintrerc, die bij S‘i-eLferk ten anher gelxii.;cn waren, den vol
t enden n2gt, in. 3:-.!ter untflondc L3
een heviga
1pilri1d, in welken, de R,Td`terdammcrs, overnianci (lc/Jr
grof geichut, van welke de Oos:e;zrYe, fcllepen voor7 .; .on waren, de nederlaag krcgen. NAALD',7IYK raakte, met 35o man,
t i.ct zonder aan lanl, en tarn de Ivijk naar de ftad
ILT,ritiocrt; een g-o.ot: deel der andel e manichap frieuvelde, of
.vraLl t gevanoik naar Dorth-echt gevccrd; aiwaar men ztg de
grootile eer der ovc.'.rwinningo toelchieef; de meeste Rotterdamfchepen ialkten inszelijks vetirrooid, of vielen in vinndeiiji:e handen. Ook bieef het niet hij deze ramp, want de Rotterciamm2rs, enige vaart-,dgen met granen, van 117berden , door
de veenen, naar liuis voeren willende, werden, weinige daen later, bi:! .1113ordrecht , door 2400 Oostenrijkfen, aangetast
en t'enemaal ,7erilagcn. JAN VAN NAALDWVK en FREDERIK "W,,N
7.'"VsNDT,11 bil doze gelegenheid, gevangen gencmen.
Van 1200 man , die nit Rotterdam getrokken waren, kwaruen
'er niet 'weer dan Soo te rug.
NAALDAUYK eP, Z:EvEiNE, Ert zaten niet larg te Dordrecht in
Z'VTD:DE7 bi ak uit, door

en

docr con erg watertje, aa q , en vcorts over de walNAALB7,,TYK werdt am een gelirz losgeld ontilagen;
mids hij beioofde, zijn best te zullen doen, on Rotterdam,
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trlj ecnI131;.- verdrag, in MAXIMILIAAN' S hand= te doen Wetvci en.
Terwiji hij bier toe zijne poging bi BarDERGDE
hicl,len de Gernogtigden -der fleden Dordreckt Haarieig,
Am,! 61.- atv , , Schietlain en 11-4 tiele , die Aan zwaia-r.
Delft ,
;ten last van clezen b iwnenlandren krijg te dragen hadden., ,dea
Bevulliebb er VAN PC/Li: MIN te Gouda veer ,, dt het langbeieg van R,renlon en andere rampen vai den ttc,'
^ go .)'07,_0:C(ii3Orl tijel de weivaart en nering, van oDder %Lands
• ingezietenen, v c.,, rbenr.:en badden. 2ij vertoonden hem, ..dat
„ de h HWCCfl Itil flonden., doordien vele Poorters,
te Gouda in kzetting moesten blijveu liggen;
„
„ dat, hot p'atte land, wear uit de fleden een gloat deel van
haar ivelvaart
woest lag., 'en geen voatdeel gaf;
„ daL de landhuien onbe:aald bleven; dat de fleen 00k
‘it-on ,nieer volcluen kande!), en .21omnie buitev !s Laic;
,,
„ bzkommei-d werden ; dat dc Raanda 1;.;-,peis, e t an
LS2itis dc icile:pvaart Onveiig rn g al:ten ,,, en .dat de
•
venFmidde : en ondertusfen , hand over hand, do,urder wcp.„ den."
Slot dezer klagte was, een-ernftig verzocks: ciat
'er
tOCh
cen
.fpoedig einde van den bangers bin,nenlarg4z,
•
i
g
gemaakt
mogt worden; op dat de rust in Holland ha
krj
field
zijnde,,
's
Lands welvaart eons wocivrom bliaia IALC
•
1,5 als to Wren" POLHAIN den fedcn niets den goode r oor
.0,en weende to geven, veizekerde bear fegwr,dot de ste
ininserr to

&lade adorn gevogten., wel dra tot de overgavt

enoaddl-c- gee zouden zijno 'reritand her
Rot

deedhii ajfen
, die zig ander de gelworzaviDlleki ties Pvms-

/S72:.21,77gS Ioeen wilden„ Cchrifteljjk vergiffe :is zumbicieti;
velk zodanige u;twerking hadt, dat de rfurger.5)
ernfligst aanmeanden, om de fhad, bi3 verdng,
F114NE op
befloot 'er eindelijk toe. 't Verdir4g
:op te geven.
to Kapelle .Tetekend., Volgens betzelve, „ mcest

• met al de 21jnen de fb.:d, binne y zes eagev. ystlimen,

• r: 1

e met 211e here gereectit;lien den Pr i.-nreof z3ene'
t4,7;,,'
ovei- eve';e:ack;,, en11e
De

246

BREDERODE. ( FRANS vAN)

op den 2 5 junij ,
De Stadhouder EGMON D IiIrd
met Cco
RotteilTn;
en des andeieridaags
ill
man, van Oveileb ie
verlict
BREDERODE de ifad , met io53 man, fcheep gaande naar
alwaar hij , op den vierden dig , behc.):iden aankwam.
Op zoddc f c:c WIJZC eindide de meikwaardige
van Rwerdt,s:1, dc weinig minder dali zcs maanc3.en geiTcri
hadt. D3 S':.a.iliouder EGMOND leinoveerd3 terflond de Rizgering, en fickle, ene andere, alie tat Kab:261:axvei17de
ilaande , in derzelver
Ook werden e7c
gevaligenen te iJlt en el lers , eont.-17.a;sd
1ik
; on ,) tnwelkcr getal zi be VOIld t A.NDRIES LEPELTAK , die de 11-1-i.
voor BLnDFn()Dn hat hc i.pen bermigtigen , en hem , alciaa,
federc als Pro-„1:ieur-Genera.al gcdiend; nog jonis , hastaard.
van I3REDEF:li1)E , die Bailjinv der rcede geweest was , en
WARMBOUT IATAE2‘.,LIOUTZCON C7,. :; e jonher FRArcs Ce. St y en; cl.
kornd , en , der flede fleutels voor hem bewaard heb..ende,
door hem,) tot Burgemeester was aangefield.
Do Hoekfen te Sluis zaten ondertusfen niet ftil. BREsDLRODE,
rustte ene vloot uic van 33 fchepen , bemand met 1200 hopper]. , die on, of al vroeger,,‘ den naam van aIgemenen Sca-louder van den : i;ongen Grave FILIPS , aangeno.
men hadt, voerde het opperbevel over doze vlote, en zeilde
tilt de haven van Slizzis op den tweeden julij. Eerst deedt hij
ene laivhng
e cilandea van Ovej7ad en Dziivelaarl, daar

na in
Lan=2. van 82-i-y 72, alwaar , enige dagen met p la-1deren en haen gt r, et_n werdon ; dit veriigt zijnde , wendde
L] 't nanr welhe find, nevens de gantfe beer!ijkheld
van t r ;77..e , aan welke MARGAREET VAN joRic, wedinve Van
Hertog, KAr,EL, thans verlijftogt was, tc... voren Er .,: even van

v'a i2j e van hem bekomen hadt. Dan doordien hij be.
dat hij 't la;z1 az Vcorne , met de fieden Briel en Goesede ii zijne inagt hebbende, de vaai t der Ilolianderen en Zeeu.
Wen merieiijk belemmeren kon, deedt hij eerst Goerede , ten
behoove van den jongen Grave FILIPS opeisfen. Die van

binnen gaven tot antwoord, dat zii zelven in fiat en gezii;i1,
, Nvuren, um do fled, voor den Grave, to bevvaien. Tuto

tiC2 DER.' OE. (R/IN-6

NLN)

4etclt tr,Entno p t terftond 't ‘gercinit en 't ilonngemtircinn
V001' de Tiede brengen, beraietende ,dezelve, never
ter cen. De ftedelingen weerden -zig egter 'zo dapper,,
i
.1-&,;yen verpiigt wierden af te houden. 'Ouddwp wiercit
toen door hen gcpiuncierd; ook fraken zehi de
yaad en digt aan Dordrecht, veircheiden hiiie aan brand:,
t vielk verrigt zijnde, zij naar ,Schouwen, vertrokken.
De St?:_thouder EGMOND in 't ieger voor Mori
'de
liebbende van de vijanjelijkhede sn (der 11ocklerp.,
mare,
dcea e D9; ,:r,~cht ene -aanzienlijke vloot Iloilantife en2ecutre
brengen; mec welke hIj 'den 21 iaugustus mar.
lfitak. in 'c gat 'van Brouvershaven, Tatikt4n de 5,710-•
tea , op (itn 2-311en ,., aan elkander. De lioekie vloot swai,
verre de minfte, in 'ger.al van fchepen en manrchap, 'egmr
werdt 'ea. fel van weerskanten gevogten; tot .dat er met h43. an -den gronCi
vailen van 't water, 16 Hoekfe fchepen :-a
orn te doen. BREDERODZ
dienst
t en , en onbekwaam
g)t Lien moed egter niet op; mar fprong, 'met 'een goedfleel
umtrca Scrooskerke ,aarl land; 'alwaar 'de itrijci., raidi
e K.(tht`)6,kfaultjen hen gevolgd 'waren ., met getijk woecie
vat werdt. BREDERop t werdt .eindelijk .op twee plaaIZerl
\vond; ook trot twee zijner 'never) 'en DIRK VAN 1-IODEI.,4,11,
flit zeivde lot; de over'igen, toen -aan t vlugten ilaande,
den ,allen .:afgemaakt, of 'gevangen genomen. JAN 'VAN NAAL:i*,-die den fcheepitrijd 'nog tnigen tijd aan 'den gang
iontweek tind.elijk, met: negen tchepen en bintrent 400 VI=
iaar Sztic al waa hij na v3f dagen fukkelens ,aankrzn.
13R8DE.P.00s gevangen genomen -zijnde, werdt --rtaar Dehirecit
CevOeid, en op Puttoks-toren gezet, alwaar hij, 'op den 11 41,1gustus I49, nog Maar iaren oud, aan zijne -monde) ,over,
leedt. Vericheidene andere gevangenen werden -te airdack,
e Leijden en elders, 'als landverraders, 'onthilsd.
A LEYDIS, van ,de Heeren 'ran Arederode'in IVIATT11151
Torn. t p. -644, 72r. iiticEmADE, Yenkor Provitz
WAGEN. ) Vacl. nift-. VI. D. bir
Q4
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BREDERODE (GYSBREGT VAN) , tweede zoon van Hecr
WALRAvEN en JOHA_NNA van I7iaizen en Aneide
va n
St. Maarten en St. Salvatrir , werdt den 7 april
in de plaats van den overledenen Bisfchop RUD
VAN
HOLT , met geroegzaam eenpar7e Calm-nen, C zonder acht to
ilaan op veriei.:Itene aanzienrji,e en roa7f_17,e, me=edinET.ers,
door de vii`f KapIttelen , tot Bislchap van Ur-fcln.,“ verkozc:),
zijnde 'er alleen twee Kanunni2ce-1 die op STEVEN VAN 13.L.1.2REN hadden geffcwd. \Toor den aanvang van de V erkiczinge,
hadt GYSRREGT om dezelve r e kunnen b*Ljwonen, zig als Onderdiaken later inwijden. Teiftond na zijne aaneiiing weak
hij in 't koor der Domkerke, in den Bisfehoppen zetel,
gepiaatst; toen, voor 't groat altaar, den volRe veitoond, en
openlijk , voor eenparig verkoren' Bi31chop , nitgereepen;
wordende de riegtigheid met het zingen van hot Te Deurn en
andere Kerkgezangen beiloten. At dagen later, ram Gvs.
BREGT , de voorregten der GeesteliT\heid, des Raads en der
Gilden van Utrecht plegtiglijk bezworen hebbende, met hun
verlof, zijnen intrek in 't Bisfchoppelijk paleis. Vervolgens
aan fommige ballingen, die, onder zijnen Voorzaat de
gaf
ftad hadden moeten ruimen, veilof am wetter daar binnen te
komen , en plaatfle hen in den Rand; dcch dit wierdt door
de andere partij zeer euvel opgenamen; ja enigen begonden
reeds famenrottingen te maken, doch zij verbeurcien 'er hun
burgerfchap om; en vericheiden' werden 'er zelvs cm onthalsd. Oak werdt de fads Banier, hier op, weggeficten, en
de Gilden keufden , dat men elk, die, onder ene nagernaakte
Banier, of feLzifrimpei, vergadering maakte, vrijeliik en fon.
der IlliSC10611, 112272 ends vaen zou mogen. De meesten, die 't
met den overleden'Bisichop gehouden hadden , weken, felert,
allengskens ter ftad
naar Amersfoort.
Bisfchop GYSBREGT, zig allenthalve in 't bewind des Bitdams handhaven willende, verwierf kort hier Da, de bevestiging in 't wereldlijk gebied van Keizer FREDERIK DEN III.
Oak zondt hij een aanzienlrik gezantichap mar Rome, om de
bevestizing zijoer verkieziTte van den Paus to verwerven,
11;C't

BREDERODE. (GYSBREGT VAN)

2 4,

d iet verzuimende het gerchenk van vier duizend dul,ten,
v'elk hier toe ftondt, ten fpoedigflen naar Rome over te maken.
B OUR GONDIEN zwol middelerwijl van
rertog FILTH VAN —
dat men DAVID , zijn natuuriijken won, te Utrecht
voorbijgegaan was. Ook was de verhezing van G 7,R P,GT
T T1
VAN BREDERODE, voor den K bb
in Hoilvid, een ftcea
elzs aanftoots ; zij maakten eiltande!en diets : ,, dat R EINOUD
,, VAN BP.EDERODE , het hoild der Hocye als flit
,, het gellagt der oude liollandfe Graven, toeleg hadt, om het
„ graavfchap van Holland te beniagthztn ; waar toe hem, dag.
,, tenze , zijn broeder GYSBREGT , Bkichop van Utrecht
„ vende , de beh ilpzamc hand zou kunnen bieden," En
hoewel men getuigd vindt, dat dit vermoeden Been den minlien grand hadt, blies men 'er egter FILIPS zedert, de oren
zo vol van, dat hij , die bier van zelven reeds genoeg toe
rieigde, eerlang bellow . , de bevestigiag van risichop GYSBREGT, te Rome, to dwarsbomen, en DAVID , Bisfchop van
TCrOltanne 't kostte teat het wilde, op den Utrecii;jen zetel te
plaezen. Ten elude bier in te flagen , vaarTgde hij terftond
joHANNEs GODEFRIDI, Eisfchop van Atrecht een geflepen Kerkelijken, naar Rome af, die den Paus, Clans K A LIXTUS DEN
III, voorhieldt: „ dat BREDERODE Been Bislchop zijn mogt,
„ om dat hij zig in den krijg tegen de Gem2tenaars hadt bevon„ den ; ” ene reden, die kwalijk paste in den mond eens Gerants des Hertogs VAN BOURGONDIEN , ten wiens behoeve deze
krijg gevoerd was. Wijders verzogt hij: „ dat de Paus de
„ bevestigmg van BREDERODE weigeren, en DAVID VAN BOUR•
GONDIEN met het Bisdorn van Utrecht, be chenken wilde."
Men behaeft niet te twilfFelen , of dit verzoek is onderfleund
geworden, door rijkelijke giften. BREDERODE 'S gezanten werden, met goede woorden, opgehouden ; de Paus frreek wel
Lunne medegebragte dul-aten in zijn laadje, en bchieldt die;
loch hij verleende de verzogte bevestiging niet. De Bisichop
van Atietht ilaagde beter ; K A LIXTUS leverde hem heimelijk de
brieven over, bij welen DAVID VAN BOURGONDIEN, tot Bis.
fchop van Utrecht werdt aangcflel.d.
Dan
Q5

ks,
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Dan aivorens men *er, in 't &:(gt, kennis van kon hebk
inciden de Gizzstelkhefd, itid2z,-Cclaap ei s t,,den cen.
befloten, trinzen verkoren'—.Eis:chop, GYs GT vArt
jFDLRoD:, bij vociraad, en tot d p,t hij van ::!en Pa Ts be,
vestig-.1 Z3 zin, tot voogd en berchelii-Aer dcs
ztan
te ftelien ; gelchiederide zuiks op den 17 fe.:pteln i. , e.c.
ps
lier van lienn;s bekomen henende; envoorzioilLic, tit
zijne begeerte verkrgcn
te
zig,
42.anvi:,-,7 van november , Eaar
; van zins , Qin me het
voici-,1(te vcoriaar heirvaart Le be:chrijven, en
bastaard.
eon DAVID , me 2,0e1d ten EL3LiOirliThe in te voere:?.
ic 1recg, ii t
te: find kennis van
zCs, de FILES 111 Ifo:.!(17-.2 maak:.e, c'es ,,vera 'cr
zmiyariliCe en
e ftad C: ;lit van k1ijgsv,2,1k
behoe:ten, te voorzicn REINOUD V,11, ,IREDEilOPE
VAN MONTFOORT , en enige andere Edelen , die 't metdn
veitoren Bisrchop hielden, trokken 'er binnen. Cok veroon-den de Geestelijkheid en Ridderfchap van 't Netlerfligt eh de
ftud Utrecht- zig, op den 9 april 1456 , met de ftad RCelL:71)
4D1Y1 GYSBREGT VAN BREDaRODE te blijven aankleven ,
ZO lang
'er goen ander Bisfehop door den Pails bevestigd, en alomme
in 't St:igt erkend zat .44mersfoort aeigde grctzliji.--s tot
Bisfchap DAVID, en. fchi:I nt zig hierom in dit verbond niet
te hebben wUlen begcven. Kort na het fluiten daa:- van,
verekten de Gilden, te onvrede over het inbreng-,;;;:l van
vre-L-nd kriksvolk, enen oploop onder 't grauw, dot,
behkenflag, g7apend, op de Nude, verfcheen ,
op de Vroedichap, welke zij allerlei iced dreigden. Dcoh

, ben

GYSB2EGT

v.AN , met verfcheiden' cdcicn en kneg-

ten op hen aftrehicende, noodzaakte de wceste menigte, teritond , tot het aflogcn der wapenen. Sedert verbo r,),-it hi; den
Gilden 711Orgen1Prakeil of bi.;, ectkomren te London , en alle
bekkenflag, op lijfaraire; (Lin bier b .!_) bleef het net, v,%,nt de
voornaamile aanhangers van BisiChOp DAVID, viotmen zo wet
als mannen, werden gevat, en zwaar gepijnigd. DANIEL rAN
NJE-vrAAL, die 't kierkarnbt van 4:It4-4.,14.,;, 0111 185o ponde:i get

(GY3TI1XI i VAN)
koge hadt, weld- Van 't a:l y e reilater ; oc Wci _'t 7311--.L

en heerlikheid Rijnej 7ein ,deelik eplcud,...1,
enen dr aanhangeren van 13;s1chop G VS,17.( T,O if -J -1,1,r1 1,:Cli. A' leng.skens werdt egter de rust y ill Cireclit , vcr ene lur,
wij le herileid.
Met dit al, was GYSBRTXT VAN BR EDTMOA. b e ! , it voor t.
onweer, dat hem, uit
en
door bemiciciel i ng van JAN, iiertog van 1,7V, en
VAN EIENsiz.RG, Tris-hop van Lulli.' , met I-icrtcg,-;
ve.rdra f;-en. Doch hij wendde vergecfle moeite aaz ;
FILTH hadt nu de PausferiThe brieven, bij wken zijn
Jijke ZOOTI DAVID , tot Bisfchop van Uti.echt aa- gefleld wcidt,
Lekomen, en zondt terflond daar na, ADRIAAN VAN Bor.JsEL-,-.,,
die aan ANNA, ene zijner natuurlijhe dogteren, gebucvd was,
met een ieger, naar 't St'gt. Anersfoort pende ham terliona
de pocs,rten. , ook Reenen , dat nog onlangs
hadt, den verkoren Bisfchop GYSBREGT , ZO :ai'g alS
D.AVID vv BOURGONDT7N
getrouw te zailtm
z:g, hfer ep, A-an JAN VAN WASSE1\ AAR en en! L;,;ma .-char,
verzeld, over GorincT:em en Tiel, eerst naar Reenen, en Wei,
naar Aliz?r.,:fort, en &at zig in beide deze lichen, y our 1316.
fchop eikennen. Sedert hieldt hij zig, op het flot ter Hortweik, door den Slotvoogd, EVERARD VAN DER non ADRIAAN VAN BORSSELE was ingeruimd , alzo men hem

tie
7000 rijnfe guldens, voor weihn hem dit flot verpand was,

te rug gegeven hadt. In julij, trok PMI's ook, aan 't hoofd
van 1400o man, nit den Jingo op, o:n Utleclit te belegeier.
Terwiji hj to

eLige dagen , verzoef0,, wei dt 'er

don Hel tog van Kleve, door REINOUD V1N BREDERODE, Wiens
heeriiike goederen in Holland r.,elegen, reeds door Fiup s wa.
ren aangeflagen , en door enige anderen , wederom vrugte..
loos, over ceo vergelijk gehandeid. Firmos trok vast voort
.,Eaar Woerdea, en van daar op T feifiein. Zi e aariraderii:z
trof Bisf:hop GYSEB.EGT en do Utrochtlen met 70 diep con'
fchrI, dat men dell Hertoge van Kleef en enige andere Hegaf, em, op de beste wilze nv)oglik,, met FIL'IS

xen
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overeen te koinen, en de (lad, 1-,et kostte Wat he t wilde, vooi
• t.T eweesd beleg te bevrijden. Men float dan, kort hier Da)
t en verdrag te rit:11;eIn , cp den volgenden V02t:
GYsRE.G1'
• VAN BREDER-,DDE zou afitand van 't Thsdom don , e
DAVID
• VAN EOURG')NDIEN alomme voor Bisfchop erkend
• BR1,..DERODt ZOLI Doirmroost van Utrecht blijven, e daalen.
„ boven beichonken warJen, met de rijke Proost,i i ; ve,rt St,
„
tt.-, Brugge; ook zou bij zijne Raadsheersphats
„ den Mtge behonden , en dubbeie wedde g-enieLen. U11 de
„ inkomften des Utrecbtfen Bisloms, welken thans , in 't ge.
„ bee!, op 0000 rijnie guldens jaarlijks, wcrden begtoot,
„ werden hem 4200 rijnire guldei2s, jaa.r ld;ks, toe2.d;
„ 50000 gcudm ieuwen eens , tot veigoedir3 ,7 d21 onkos:en
„ die bij om 't Bisdorn gedaan had." Scmnizen vccgen
bij
dat hij, uit de inkomlTen van het Eisdom van re„ r011anne ook 2000 guldens jaarlijks treken rnoest."
't fluLen van dit verdrag, kwam FILTH met Bisfchop DAVID
en ve Tie andemn Millen Utrecht, DAVID wercit, terRorid, tus.
fen den Domproost B REDERODE 'en den Domdeken JAN PROMS
.naar de Dcmkeike geleid, en in den Bisichoppelijken zetel
gepi aatst.
Na dat GYSBREGT VAN PREDaRODE, dos door iiertogFILTPS
was genoodzaakt van ht Biso,11 afiUnd te doen, wierdt heal
benevens zi)nen broeder Rs...-rNou p , door denzelven Herta; enig
be wind o;er do burgerlie regelin g e der find opgedragen, Dan
de Bisd-lop en zri n aanhang beweerden, federt, dat de bei-

de bioeclers zig veel Ineer gezag aaninatigden dan bun ali4efaan was, en de Regei ing der fled, naar eigen zinnelijkheid
veiarderden; fehoon Fier eger niets van met klaarbeid
was dit egter bet voorwendzi-;. 1, dat
hun beide in augustus
1470 gevangen Het nemen , en ieder in een bilzonder vertrek
op 't flat van irijk te Drofiecie ber72,2C11. Iiieldt aan tot in
augustus 1474, eer dat GYSBREGT op vrije . ,T oeL-en vv-ieldt ga
ffed , na dat hij alit-and van zijne Dompioostd.i, :i e back moeLcn
doen, en I-Lij overlèedt in 't volgende jaar to Breda.

1P)-on. E.41,:?::;.. G. de Bred. in 2/1ATTRIF.,I, ilnalift. Tom., L
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BREDERO D E (HENDRIK VAN) , eon waardiJe te ft
it doo,lufy,tig huis gelproten, wierdt geborn to Bmii, LI decemLer 1531. Men vincit geene bedr:i ven hoe gen i:t_rn I , vari
d:ne jeugd of jongelingichap opgetekend. Bet eefe dat van
hem gewaagd v r ordt, is , dat hij tot mannelijke jaren gelw.
men zijnde, op de rode der Edelen geileld werdt, en dat
de Staten, in het jaar r 563 het beuluit namen, OM hem,
iilt hoofde van z].i ne overgeleverde verklaringe, te beichiijven
op de Dagvaarten der Edelen , als hebbende hij op bec vcietfpoor van zijnen vader , ton duidelipilen aangetoond aftaxtflig te zijn, hit de oude Graven van 1-Iolland en Zeeland.
Den ouderdom van 25 jarn bereikt hcbberide, was 13 REDE.,
p,o p r, den der me:ledingern naar de waard:geLieid van Coaiiutor
in St. Baafs Abtdzje te Get, doch zij werdt aan VCGLICS VAN
AYTA opgedragen. Hi zogt zig aangenaam bij den Ironing te
maken , en zas gelulac hem ; ocik gaf hem FILLIPS cn jare
1559, het bevel over ene bende van Ordonnant;e. Doch kort
daar na een weerzin krijgende aan de dwingelandije in 't burgerlijke en den godsdie,nst, voeg,de hij zig aan de zlicie van
0R ,A.1,:jE en anderen, die den Kaidinaal GRANVEI LE openjkweeril-onden; en k‘-.-am viijmccdoUk uit voor de lere der Mr.;
vcrl f, d,m, zelvs door onderte'-ene van hunne geloof311;;c!2.,.
weike hij ook openlijk on 1 er zijn gebied Het prediken.
toont
de gronden aan op Welke BREDERODE de ecfce konDn
die
het Vei bond en SrneelAhrift der Edelen, ingede zijn,
xigt ter verkrijgine,e, van dit onichatbare pand, tekende en
ci:c'er -chiaagde, ja aies wet hem dicrbaar was , daer voor
opzette; en zulks heeft hij volfrandig uitgehouden, tot aria
zijn jangite levensfnik. BREDERODE woonde dos niet
4k ale de zainenkomften der verbondene Edelen bij, maar
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'Ili was ook (14 gene, die bet fineekfrhrift aan de HertoginrAC
daaie-Aboven was hij 00k de bewerVAN PARM1 01,7 erhandki.
ker van 1-,et tweele fineeklchrift, en de aanvoerer van bet der.
de. Eels nieuw bew.ijs dat hij voor de vri:theid van den gods,
diensr ales ve:1 halt, blijkt nit zijne o , ciertekeninge van bet
1 % dorm 'Coning. , wear hij bet aa - 130 d van 30 ton.
y en
gejaan word t ; en EREDERODE zig alien voor.
10000 Kroiler, aanfp,akelijk
Geen minder warme
bezi r:1de 1-10.„n vooi bet beholl:1 van de
he' d, wart-,
ver'pord z'g i adel hand tot het opbre: gen van
ftaat
indien de .Nef'crlanders zig
n, o,n 1-,et ;u1; der dwfncelanc-fi j e door Fewe;d van
Wapci–:1) ,
Dit w. arel gcen 1},--TcZe beiofcen
maar 11,„;,
met 'er
dcoi het velilelic.m van zijne
floten ."1.7ziLlen. en l'ian2ct, en flocr Lc an-,-,vzrve van
dat de zaak hem 1..t2 J.;t.\\,a,;', en dat , felioon 't
hem aan matt mogt,ontbiclzen, let helm
nilmn2r aan
goeden wit zoa. feikn , orn tot i:::thellier ter veibo' fling
van het verciniLte Are‘ 7eric1ud te vcriinekken.,,, Piet weigeren
van der. ,riOU.';',"e'l CC.C1 doni hem , was 1- et toonbeeld ook van
ea-t on' +C_ loaar biljk- dat hip betg f,:;,7z:‘,11 ,1 van FILIPS niet
fine elcid:'111X t" .1.1Z

fchroomde; bier door viol hij ook in de ho }mile ongerade
tie Landvoogdesfe, Nvier gunfte hij,
meet.kon verialjgon. Of hij egter gez;)::;:- hebbe, z p met, ii4a1
den Koning . te verzoeLen, gelijk men is anze,e,. Vas.
ter gaat het , dat hij zig, voor e'en korten tijd, %an. 's L',Fto.
genbosch meester maaite; en een' aanflag op Utrecht onier,am,
die egter foot ailiep. De ftrocp, diem zijne krijgsknegcen door

Kennemerland en irepfriesioul gedaan bebben , me on,lei anderen, kloosters en de fchone
van Eg7nond -c plot, ;ea
ten , en zo 't v„-aaf is, dear
aan wort getw,17,: v d , iat
ter zelver eon groot aantal handfchriften, 's Lands
oude geichiedenislen betrefFende zouden veritrooid en \TrYield hebben, blijkt niet, dat op zijn last zoude zijn gefch:ed,
Op den 27 februarij 1567 , VOildt BREDERODE middel. OM
bedektelijk tt?. Aniftelciant te komen; bier toe genoopt door de

be-
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es"i

locrocrte, die in deze Clad was ontitaan, en waar uit hij hoop.
voordeel voor de zijne, of de gemene zaak, te zulien
ZIe hier hoe deze gebeurtenis zig toe2roeg. Hij
op den avond van genoemderi dag, te paaid naar
be<-r_af
gang van bier te voet, fiegts door twee Edel0 w
,::?1e;',' ,
lieden ve,zeid , tot cl:gt bij de flail , alwa.ar hij CLEMENT
VOLKERTZOO.N" COORNHEaT bij zig in de horbeige ontboodt,
ten elude, mot hem te overleggen, op wat wijze hij it best in
de had zou hunnen geraken; dit was bezv, T aarlijk, want aan,
tie poor= wercit, ten dozen tijde, ook bj dage icherpe
wagt ge,1101.1klen , ell niainand vreemds wierdt ingelaten, daa
die ziji;en naam en woonplaats opgaf. Door de bornen was
aan alle reenrielingen ontzegi , binnen to komen. Maar
COORNIIERT hem, alleen door zijne beide Edellieden verzeld,
met zigin een open fella: hebbendedoen treden, deedt hen,
fonder zig aan 't roep2n der wagt to kieunen, fneilijk door
den amitelboom roeijen, en bij de turfmarkt aan den wal zetten.
De Regering, kort bier op de male horende, ciat BREDE!
Ro , (lien zig ' t hoofd Val a! le Geuzen noernde, in de fl-ad was,
fl.— n3t la* weinig bediemmeld,, voorzeker gelovende, (lac
hij door de Onrooll!fen ontboden was; fchoon zuiks in de Gede7,1:lchriften van LAURENS JAKOBSZNYeN REAAL, ontkend worcite
Dc Onroornfen waren met dit al, zeer in hunnen fchik, met
de tegenwOordigheid van zulk en aanzienlijk hoofd. De,
vootnaamften lieten zig dagelijks in ziin gezelfchap vinden.
Ook begaven zig vele SWgtire, Friesjre, en andere Edelen en
voornaine Burgers naar Ainfieldam, die vermomd als kooplieden, fehippers of boeren, de wagters aan de poorten ornegte
r amen opgaven; hier onder beyonden zig ook de beide Friesfe
Edelen SjOERT BEYMA en HARTMAN GALAMA. De toevloed
vaai zo veel y olks, gaf gelegenhoid tot ,bet vernieuwen ener
Icherpe keure op het bewaken der ftad en op het toezigt
de poorten, die den derden maart afgekondigd werdt, en oncler anderen behelsde; ,, cl4t alle vreemdelingen , die binnen
„ chic weken in de fad gekomen waren, in den tijd van 24.
„ uren,
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te vert rekken , op ene boete
,, uren, gehouden zouden
ten
ware
de waarcicn oO f waardinne t
kareis
gillJens
,
,, van zes
lien
tijd,
bij
den Schout kwatnen, en
b(1:1 n ,
deszelve
z,gsze
eg nf'celden voor het good gedrag en getro uwheid hung
„ ter gasten."
Inakien was men te Bruffel, niet minder bedugt , dat de
kemst \T11 BPEDEi z ODII: en van zo velen der verbonden Edelen , te API euvels brouwen mogt. En, de kom.
Tiler vertnceic■ ei3e, ze:2eit dat mTn vemonie.n halt, dat 'er,
(Men, , C:,ig hijgsv()1R 131:,een ge`dokken werdt. Do
omtr(mt
Lancxoogies vo dt c!cr,::-.thr en gcraden, JAFOB DE LA TORRE,
Sec . etLri3 vaLi Raad Life z41,1 thans to Utr2cht
bevondt, aan de lAt;.:.e,ir4.- vcn.z.kijiel qa;n to zendcl, met enen
brief, wadr lii z!, Luca- y e' niaartde : „ om den Heer VAN BRE„ DERODE, door ovt=.:1m,-.1,1,,; of u:tg ,:_dri_th-t: bovel, de 'lad te
„ doen ruimen , war tce
2i „, -; dos Aloods, cok van de troe.
„ pen des Graven VAN 11/2.11:G.2:1
inuu,c.” DE LA TORRE
verklaarde, damenboven, „ 11,-)e de IiertogIn hem gL.--last halt:
BREDERODE , ZO hij n::a.r de Wethol,delfthap n:et Boren
,, mogt , nit den naan,
enei, ti .ld van 24
oin de fiqd Le verla f:en , of i-em, bij e e
„ Dien te
7
VLF,
tO
„ ring, de
, dat 'Er nit
ontitaait mow." Eurgei-°. ,-.estP ien , ver - egen met
brief,
raadpleegden , over den Lhoai, met OL;,1-I:,' 1--e:rees , e i e, ,, en
,,

Schepcnen , en meikten vooleeist t

lit de

de Cnroolife zijde

z:g zeer

,, Vroedfchap, die

Ok er

,, floten zouden aan gene van den Grave VAr MEGKN
„ werdt, waar nit, zo 't rugtbaar werdt, nieuwe
„ te vrezen was. Daar na dat

BREDERODE hun cen
,
, of ten minfien lezing van hunren last afvergcn zou, ern door
„ dit punt eeider tot blijven gevergd, c y an tot vertreF.ken

„ bewogen worden." lij deden nogthans de Vioecifc7-,T,
die bier in gekend rnoest worden, vergaderen. Doch bcgaven
zig terflond na 't fcheiden der bijeenkomile, en alvorens 't
beret
b
t.)

daar van verfpreid kon worden, naar de herberg des

Heren VAN BREDERODE, die, gelijk men vooi fpeld hadt, zon-

des

CLIZ:DRIK 117
4ei- 'tbcci cier Lancivoogdesle te zien, welk men veilla.arde,
buicen haren ;ast, niet te durven toncn, naar reden, bidden
of gebieden hilSterell IVilde. DE LA TORRE ze'cv', van twee
Scheeenen verzeld, deedt dan, eindelijk., op erer. voorde.
middag zijne boodinap, na. dat hij, envrle.ndelijk
met taa.i ged„ld, geant:voord
BREDEROD, verklaan',.e,
ougehouden to eijn, zig naar
der Lara d
ogd-....sf te
gedrag,en zo lang het hem nict gctoeed Treeidt, zg te geiijk,
met ho.,eec wcorden, be-:-)eaTrede : „ dat men zijne vce!odiging
,„ te; ilove
hack
horen, daar hlj 's 1;enil ,gs f(!e..„ t.iouwe dienear, oil zeles beraid was, te.en de wederfpan„ minlgen to paard t zit!en." Bargemeesterea zonden
na AORIAAN P.AUW, kIERATAN P.DDENLURG, en anderen , van,
hunnen Penfionaris of'..-.)ccretaris verzeld, OM BREDERODE tot:
veltrekken to Lewegen , doch 't was vrugteloos. Hij ant.
woordde: ,, dat hij duen 'zou, gelijk hij 't verfiondt."
De gerneente rniddelerwijl dugtende, dat zijn peribon nict
veilig ware, bewaal:te dos tt3, zijne herbeig, daar de
Pri72s van Owje u;thieg, met orntrent honderd man. Ook
was 'cc voor ciezeive, bij dage, eon grote tcevloed van men.
fchen, onder woiken, de kreet van vive les Gueux ! dikwils
14e-ho rd werdt; al 't welk den Raad zo bedcgt maaicte voor
opichudding, dat men befloot, den , gewoonlijken oirenegang
met het facrament, die thans in de vasten plagt geLouden to
livorden, niet te laten voortgaan. Doch hier bij bleef het
Diet, want enige Friecife en andere Edelen, en onder dezeiven
LA:NCELOT VAN BREDERODE beilOndell op den 17 maart,
DE LA ToRRE, in zijne herberg en kamer op den Dam, to
overvallen, on hem aldaar, tot 's anerendaags, als in gijze.
ling to terwi.j1 zij zijne papieren doorfnuffelden, hem
eon hoircetje met de gewigtigilen en daar onder 't verhaal
zijner verrigtingen, ontnamen, en can BREDERODE bragten.
Des hij, voor erger dugtende, met allen fpoed de Kai ve,Afet..
De Ilervcruldm hadden lien zeivden morgea eon verzoekfchrift
aan de Magifiraat ingeleverd, wear bij zij onder anCeieli
verzogten, OM BREDERODE bij voortaad ais Overfte van bcz
1V. D E L.
ijg3.-

t s$
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benoemen,. tot dat de Prins VAN ORAIIIK) a1
krijg8volk
Etadhouder, daar in nader zou voorzien.- _ oeemrieteasatne:ilet:
zulks in, orider voorwaabrdeun dat men 'er
Lievreesd i
Itivisi rens des Prinfen goeddunken op zou heb
i:;er op ireildaarde &MD:MODE: ,, dat hij, den opE:edragen last
ten dienfle des Konings en tot bf.-xordring der
„ taste en ecindragt in de ilad, aanvaardde, zoncler dat hi•
., het begeerde te doen tegen 't gene, bij den Prinfe zou
woni:en goedgevoncien. " Ook bra de a.anva:rding van dit
anthi: de; gemeente weder tot 1- yedaren , die vrij -wat aan 't gis.
ten was, De Prim; bewi:ligde, zedert, in Lie de begc.eide
p11 -4e1.1 1 uitgenomen in dat van 't opperbevel v-47,n BaEDEnoT)E,
(lien hij zijne mening, door enen bijzonderen bode, beloofde
dat de
ikm laten weten. ORANJE: VG01",6 -. g
te
gering was, om den Kon 7 : g ie 11Jc:1i, te
TEL;
ook dat de, Regering van zinifiek:aw, rLs, dan gcthrongen
ten voordele van de 01110071jell 02e3t, en 'er Jus gen d minfle
itaat op haar was te maken, -BREDERODE die intilsien, reeds
zijn verzoek, van cell getuigfchrift van den ltaad voorzien
was, dat hij zig litoos ftil gediagen bath, uit enen Edelman,
van wegen den Prinfe vAN OR.8.NIE aan hem afgezonden, be.
tigt bekomen hebbende, hoe alles over ftuur dreef, dat hij
zeiv' op zijn vertrek naar Duitsland flond, en hem assriend
vermaande , ook op eigen veiligheid te denken, bewoog
Jjem om op den aftogt beciagt te zijn. Hij lfet zig clan verlui.
dat hij geneigd was de clad te ruimen, zo zij hem ene
Inatige Com op zekere zijne landen, bedijkt in de Berger- en

hidmcer, verffrekken konden. Gaarne wilde de Wethouder511-,:ip (-lei:: Diemen Overften filiten; doch zij vreesde voor den
ondank van 't Hof, zo zij hem enige penningen opfchoot;
dozen iC ontgaan, bewogen zij HERMAN RODENSURG en ADM..
APIN PA T,2171, om hem 8000 guldens op hunnen naam, doch
voor r,--,;:criing der ftad, te fcbieten, 't Geld werdt zijnen
emtomee-ster fpoedig behandigd, en dien zelvden nagt van
den 27 oprii, vertrok hij oin elf uren , met zijne gemalinne
AMr.LIA VAN' NrEuwEiNtAAR; en een aanzienlijken itoet van Ede.
len,
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len, niet zonder grote aandoening zijner vrienden, cii bijzonderlijk van de Hervonnden. Men haclt thit de
fleutels bij den boom waren, en twee karveels OP flroom,
revens ccii waterichip, door hem met gefchut en y olk vcor.
zien, en dicrencie tot zijn geieide tot in 'C Plie toe van waar
hij zig met ee z'::! nen naar Emden begaf, en van daar verder
naar Dultslaw vuedende even &s OaANIE, de ticop op cent
gunftiger keer van zaken.
Den 24 jantml)1563, deed de Ilertog VAN ALVA LCITI open.;
belchuLligingen die men tegens kern inbragt,,
RD: inclagen.
onaangezien 's Konings gunfie , de zijde
W.1.1. 011 „ dat
„ van ORANsz hielcie; en het hoofd der verbonden Edelen.
ware. Hier van hadt hij blijken gegeven, zo door andere
„ verricAingen,'te voren reeds gemeld, als door het gebrui„ ken der bender, van ordonnantie tegen 's Konin„, s dienst;
„ het ligten van brandischatting.en; de verwoestin .7e van ker.
„ ken en icioosteren, gevangennemngc van 's onder,, dare: , ; zig meester van Z.”:a71(1 te willen maen die van
„ 1\772egen te ortradcn, krijsvoik binnen te leen; de Land„ vocgcicsa; to bedieigen, indien zij hem en de zijr,en gem
„ genoe,;en wilde geven enz.” Hier op volgde, vier maanden later, een gefireng vonnis tegens hem. Hi wealt balling, en al gin goed verbeurd verklaard. De Koning fielde,
naderhand, iemand aan tot Ontvanger der heerlijkLeclen, dia
eertijds aan BREDERODE toebehoorclen, en nu aan hem vervallen waren. Dan EREDERODF. beieefde dit vonnis niet, doordien het over hem pftreken wierdt na zijnen dood, die voorgevallen was den 16 februarij, op 't clot Hcwnhof of Harmburg, in do veste Rekelinghuizen. Dat hij zijne drocfgeestigheld €1c3r lurk drinken wiliende lenigen , in ene bete koorts
gevalien , en daar door uit het leven zou gerukt zijn, getuigde VIGLIUS VAN AYTA ; die ook aan HoprEr.us iclreef, wanneer 'er een aigemeen doch onzeker, gerugt nopens den dood
van BREDERODP. liep svj geloven geredelijk , 't gene 51,1 wenpen; en, ware zijn dood twee jaren vroeger voorgcvallen,
zoitclen, Eizisfchien, Dan Zee' vele onbeilen bevrij(1 geiiez zijn.
ERIt.•
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rt eort:e
v idul:, , nbi!
PnDERODE'S Wedli Vie 7 AMELIA, Gra-rind va nhelV
ke hij Beene bindeven verwekt heefz,
daar na, met FEEDERK DEN III dien ,gi-xivrortigery Neurd
voI-st van den Film; en Zij wrdt, voler.s de vof-irwaaicien
fi ef . G6ntfc bevrediginge, herfield in de velbe,irdo r,ei l. e y ea van
Lvcii in,tn, voor zo verre d Ficer
de inc,:qen
ar12:tzebefcfkig halt g-ernaa%t
op zThie
,Jn
fien
wil,
f
mcesten, volgens 2:1;n laa
zan
wrier
dog1.
,
,
-,r Vrouwc van ITL7z1:el
1573
ovcn,
tczge.
Cic.::anturo zijndc JOILAIZA lecis ill
v:vzen w2rden aile de all )diale goederen.
De Gefchiedfchrijver HOOFT heeft de gellal.c en I-:et
rk. fer van den ui=ritt.:11,12.n. DREDERoDE, Let 1ez woorden
„ van peifoon was hij iarg, en we] gefehapen,
„ hicQk van gemoed mild en na minr,ig; maar
„ beet van hoofd en filif op zijn fat." Ook werdt 1-11:i met
ale regt gehouden voor het fieraad der Ned erlanderen r_emwaardigst door zijne deugd en dapperheid. Geen wonder dan
o k, dat de Amfteldamfe Hoogleraar BURMAN , in 't jaar 1766,
marLhaft ., pogingen voor de ATederlancile vrijheid ,
1ik, opz , -,ry4e en alien vaderlandlievenden in 1ierlik digtmaat
in ene lati:vie devoethlge , in genoenide jaar uitgekojilen, en herdrukt onder de Poê mat a van (lien Hoogleraar,
order dozen tijtel: BREDERODIUS, feu libertetis at 6'12 fccularis
aL era. Oak is die, korten tijd daar na`, in 't nederduits var.
taaLi , door den Heer

ANT. HARTSEN,

waar in ender anderen

deze ieLels op zijnen docd woiden gevonden:
n o Ii vorl 't Duitsch gewe c t de grote BREDERODE
1st-73 ye, wis i.en ging! miar ach! 't was voor alteos.
A5 , 1 de Wad met Lt--n" thorn an Eedle in 't fcbeep gereeden,
bij bec Land, en 6k die van den nek
co ij(1;e
!let I: der Ito.133 1:c:, ,, erc
's imcns iiRrtrek,
ft,t1 aff;z-ivorpen, tret a .d,:.
toen bij near we., beheen,
vrij micid op ado
Als bring buiren 's Lands, ten grave daalde in vre&
Vet origfrikalle afbeeidzel van dezen groten man, met alle
zorg-

RED 5, ODE. (IiiDIUK C

1UTSZVAN )

rS r

als can dierbaar pand en gedenicrtak der
he/id k3:-.zr den Grieunan ONNO ZWIER VAN HAREN bewLar,1
woenee, is ten JAre 1777, benevens de IlittilUnte llee bock.
feint: van then T-3- eer , en vele papielen van hat tliteriflc aan%
belalig., tot opile1crirg onzer vloegile Vaderlancife Gefc, I liedenisf, met ear ,:._odeelte van dcszeivs pragtig buitengoed te
dr;or d vla.mmen verteerd. Ondcr dit gedenkiluk
der ottftheid, las men:
Sari BRaDERODES ego, Batavae non infima gentis
viiTuteni lion ui2ica pagina claudit.
Cox gnat zijn afbeeldzel in prent ult., op nicer dan ene
cii 1-ie:elve is made op CD ige gedenkpenningert te y in n
Zijiie niu ark was : PEUT ETRE , 't ken zija. - VAN 13ER
Pianuit. Belg. Lib. IL p. 2,98-3o8. Vicur,E
TIAZR ,
E S! 7. ad Rcpprrh171, p.
AB A VT_I, zn vita. p. 50, 5i.
tit. lib. 11T. p.
5
J.
IL
DR
TASSIS
3 ,77. si c:- 4T I. LIT,
17,: . r1 C::itatus Hoil. & Zeel. Tom.
pc X ): V--XX V II. Les fultils inoyens par le Caf«por„
r
iSVT LEs. p. 24. P. VoET, Vet :A.26;1 der doorlix:14ige
trL1 7,,,,
ERODE P. BOR, Ned. Qerl. III. B. H.. /01/;S
.105.. •., V. METEREN Nederi. Hyt. IL B. f31. 44. P. Cr
Pill-. IV. B. bi. 147. G. PRANDT iliTh d'e
1-10.).FT
Reform. 1. D. bi. 319. 321. J. W. TR WATER, -Verbrifid der
jLto s.
D. ink 280--297. G. VAN 1.001Y, Necie,rlo
Edelen,
J. D. bl. 76-S7. lAT AGEN., /7 d. Hifi.. VI. D. bl. 7. 12. 4c:.
86. Y15. 13:3, ;. 141. 154. 164. 189. 199. 211. 214. '219..
222. 230. 253. 258. 277. WAG., Beirdir, Van Any/. ILL St:
derl Marnet
bi. 2,37. 219. 234-244. 2 5 1 -2 54- Leven, 1/4i NedevL
blip
58-75.
D.
X.
Vro:zren.
en
ifkotrki
BRIDERODE (HENDRIK GERIIITSZ.
:,-;;;(1r,gt,
is
gcborei/
,3,-en
6
doolrgJd
ult dir
1720 , werdt in adra lanc1:1, :icok en inij 2-;jne 12e;ke.rden,
evine r;enaaina `yo7;:47 TiE747 -,7,E vi BP.,-,DTF.:}r,E,, en. ;.r
S7:141,-;;•
nis71-jre brodrs P ii=„t
4.
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,p bov .
bij Akte, in da t o 26 meij 1773, nit hoofde van z:jl;e bte, wettig en gel-egti4d verklaard, tot het oefrenen van de
jagt, in de lloitt‘esteilj van Holland en 17-1).)-;friesiand. 1-11
huwde atm 9 aoril 1744, met ARIAANTJE VSBRANDS , weike
vrouw liij deli 21 januarij 1748 door den dood verloor ; agt
jaien wedawcnaar geblcven zijncle, tiad hij voor de tweedc,
maal in den e!,,T, r, met ELIZABETH DIETERS ZEEMANS; tilt NC11-;.e
huwe!ijken hij dogters, nog twee zoons beef:
verwekt, zo v. , e1 als h6, beide nog ten jare1783 in het levee.
De cuclile Llit het ceriE-.; bed voortgekomen, is GERRIT ge.
neamd, wool', 1,et Diep bij de De jongite
PIETER Lift het twee r_e bed , huis vest op cen Duinelak , de Gr. mt.
geheten , 'neck: nabij de Fielder , beide generen zij zig met de
lionijnenvangst.
De vader,, onze HENDRIK , is mede woonagtig nabij de Hel-

der , op een Duinfluk., de Guelcier-duin genaamd , op welk
Duin een vogelkooij q7;lelderbeek gebeten, gelegen ,is; alwaar
hij de kost wint met de vangst van Eendvogelen en Konlinen.
De zonderlingheil van het karakter dezes Yonkers HENDRIK
VAN BREDERODI r,c,, opt ors, cm hem een weinig nailer aan
onze lezeis te doen kennen; to meer, dear de waarheid van
dit veihaal slit het Ncfclirft, agte: het werkje van den Heer
p.,Kon VAN DEN THOOR.N , door de ondertekening van
BREDERonE zelven, ten vollen con Bert.
De ouders van HENDRIK , fehamele landlieden, door de
fortuin met Been tocreikend vermogen bezunrcigd , om hem.
een luiscerrijke opeoeding te geven, was zelvs tot zodanigen
trap verwaarl ,:osd dat hij al vrij Verre in jongelingfchaps janil was gevof,.lerd,_ zoncler te kuanen lezt?,n of fchrijver. De7e onkunde was hem ongemeen bi'nclerlij",:;:, en dear hij van
aart leergierig was, name hij voor, het mogt gaan zo 't tilde,
zig doze nolige behoeften tot de gemecazame verkering, eigen to maken; clan doordien hij ver van enige buurt monde.
en dos geed gelegenheid hadt om van bet onclerwijs ene;
to
bier
Sc!!-IcolmeesteN gebruik to rnaken, tragtte
2: z,

bellulp van zljne huisgertetfen, en be: don v..

znEnERODE. (HENDRIK G',..?-1U71E:2:9,
sen reisje naar Croeniand, tn jare x 74i. Deze midditlen,
ioor zijn vlijt en onvermoeiden ijver geholpen, rnaa.kten, dal
bij binnen korten djd, :ezen, fcs 'orkiven , en een weinig
ne t konde; en door deze goede beginzelen aangemof,digd,
befteeckle hij al den tijd, den hij van zijnen gewonen
kon nitilifpperen, met zijne gelid-de bzighc.-,id, het lez(tn,
waar toe hij vooi'namentlijk den Bilb1 gebruikte, vallenck
i ijne bli zondere ilefhebbc .. dj in het oncierzoeken en beoeffenen
van do 1.oeen der Propten , zo dat hij ten laatiten zelve .een
Yrofeet wiercrit. Zijne gedurige beipiegeling veritrekte, ten
chide te ontdekken, wanneer en ter welker gelegenheid,
voorze; in l , ger.._ bij de Prefeten gedaan, plaats konden en inces.
I en heb Lien. Het middel, dat hij bier toe te werk ftelde, was,
de ene
met de andere te vergelijken, en flier door vtrkreeg hij enigermate, een beginzel van tijdrekenkundige kcn,,
rlis;wk beginzel hem 'aanvirrde om al fangs hoc 1.me' 1;72
bet ri,e-g van die wetenfchap door te dringan., ten elude
ger; YOTKier bepalinge,n te kunnen maken. In
hij kennis aan den bekenden Tijdr-ekeriafv;
-30 Schc,oimeester aan de Oude Sluts in de Zijpe webt,
flan io dat Yak van evetenrchap, door het uitgeven van ell ira4
iverkies proeven van zijne kundigheid heeft gegeven-; dit
de I-IENDRTK in that, 'om aan zijn verlangen te kunnen
doen Eindelijk bi agt 'hij het door geftadige oefrening in 47
ijdiekening zo ver, dat hij fomtijcis aan zijne goede vriendet
ten bekerden
zaken heeft vocrfpeld,
-verxigns d.cor de uitkornst bevestigd heeft gc,'zien; eg 4tSc l.)iri,ver van het Nalchrift; die 'or nog b vogt; , a)a.
ZarcrfritS,',.
,„ n-loct eg. ter Jr. HENDRIK VAN BREDERODE
„ as en dweper of geestgetuiger; verre van dza y mar zijne
voorrpellingen grondde hJ altoos op de Hellige &k!; ,
.„ voornnri!"./11c , op de bue%en der P^toleter, ea .do Operlai;r4:(,'
„ van JOH A NNE-S. Zijue openhartiqe gulheid ging. zo
„ dat hcj telkens bij zijne 'vooripe imgen 9er zone granden

• op a • el hoe do ene pv3feti5, doorem,

met rk
_
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een of nicer van de no4
vermeld, duister feiijnendc,
dere , Profetel en in veniere bcieken van cie
Sci:/";t0.
Worck-n3 oi‘g2helcierd, en in het hcb.:
1) weder
; en ak
20 deietk--.- ; inhoud en beLC;:elii3 kan one1:t en ver'an
worden.
voegcie hij 'er bij, dat watincer iec'er
1)
1) mensch en vccral de gelettrden, de boel,en dr Pro,1,212
ill de Hi!: cc Sekrift vervac, zo viijtig als hij, befludecid;
dat men dan vele zaken, clic nu als in het do:flier fel:luau,
zoude ontcit,t1:en."
„ Tot eon fiaa:tje, van z Th•;e djcliekenlcunde, en zijn begrip
van de
dat bij voor nicer clan zes
ien
(t
is
in
1788)
gelecien, voole!cl, en bij
1)
, fliC opgi-,,e van de texten der Heilige
3)
Leiu Let g;oLcTi2g van ziine vuoripelling
5)
gelegenheid hadden geeven , nieLt.egenflaande aile tegenwerpingen, welke deze of gene niaacn , heeft ilaande
gehouden en bevestigd, dat op of omtrent het 4ofie jaar des
ouderdoms van den Prinfe Erf-Stadhouder, vole woelingen
in ons land zoucen zijn ; dat Pruisffiche Troepen in ons land
zojen kon:en, en dat gemelde manic dan veel groter ge.
zag, zoude bekomen dan hij , ofie eon zijner voorzaten,
immer hadden gelaadt. Men b-,hoeft zig Diet verder bier
omtrent nit e laten, dewiji aan een ieder bekend is, wat
21 'er in lint jnr 1737 is g?,,b=rd."
„ Een iwcea fl:a;t1tjc.-m van 's mans vooripellingen zou men
P/ bier 1):..;veeg•en; /loch waar van de tijd zal moeten leien, in
ho 2 vcne de uiti:omst daar van, aan de voorfpellingen van
insgelijks door hem gegrond wordende
1)
op de Ileile en bijzonder op die van de Piofeten,
zal beatitwooiden; beilaande die y ooripelling bier in dat
'er binnen kort een oorlog buiten c:e palen van ons lane
zoude ontftaan, in welken vier voorname Mogerdheden
97
zouclengemoeici zijn. En dat ere van die Mogendheden
daar dorr ner aaniner1;elijk geknakt zoude Ivoiden. Dat
dffen tot in 't jaar 1792.,waar na 0119
19
land 1:1
en bluei zoude 1-x,n1ca als Lag, ng 00ge1)

„
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265

'freest is."
Hoe zeer nu onze PREDEROrE ten aanzien van deze laatfte zijner voorzeggingen inzonLi ` docr.
lijk den hal heeft misgeCa , en, behoevt..m ‘r*.! onze leze;s niet
te herinne t en; en zonder hier crier o er nit te we den,
zullen wij den ZLener LIEN-RIK vAN 221.:cEnODE, onder bet
,
c1,0 uit de v )olhangetal van die Profetcr ran5r
.n inn c , die blin
den zijnde gubeurtenisren, afJei5
K011.ei'Ze
als waarfchl nelijke mooglipdi-&..10.11
zo veel gezag bij hun iijen , dat zi j lie als onieLitiafe
beden belchauwen, cn 'er hunne ,,00n;)elittlf.zen op gronden;
hoe zelvs grote Mannen in z,odaiiige dwalinge,- k,,ncen vervallen, daar toe behoeft men flets het vuorbeeld van den ge.
leerden P. JURIEU omtrent zijne vervulling der Projee,tzjen,
aan te voeren. J. V. D. TOORN, Geflagtboorn van Bre.
erode &c. bl. 23. 28--32.
BREDERODE (JAN VAN) , Monnik in bet Karthuizer
klooster van Zeelhenz , in het prinsdom van Luik, nabij Diest
in Brabc_nd, voegde bij der handen arbeid de beoeffening der
letteren. Hij leeide in het laatite gedeeLte der XlVde•en begin der XVde eeuwen; en vertaalde in 1409 uit bet frans la
nederduits: /ct form le Roy, on la foinme des vices f des vertus,
zamengefteld op bevel van FILIPS DEN III, gebijnaamd den
Stouten, Boning van Frankrijk, door broeder LAURENS, van de
orden der Predikheren, in het jaar 1279; en bevattende ene
verklaring van de Geioofsbejdenis der Apostelm , der Tien GeLoden , en van het ai;errolnzaaktfie Gebeti , benevens cue leer.wijze om de Biegt nit te oeffeilen, deze nederiuitie overzetting , is getijteld: begfpit an bone bat men biet
&num le 110 / of Coninc§ funne. enbe fart boe batmen
Die foam biccLiten fat. Aan het flot des werks, leest men:
efibt, titS Oelignt tot Qacrian in Vollant. 1484 . op ten fOtell
NO ban Meijc.
Niet onwaarfchijnlijk is dit de zelvde JAN VAN BREDERODE,
dien men vermeld vindt Mj BOCK9BERG in Hijtoria
&:.; en die a' r,r gezegd wordt, te Z.1:01
11 ,;

weest

BRT.'■,DEROD E. (JAN

WOLFERT vAlo

reest ee.n zoon van REINOUT VAN BREDERODE. Deze JAN nui;
die J ANNE, STAN AOUDE ten viiivc hacit, ver zeicie ALBERT,
(3raa,,, van Holkozd, in deszelvs tot togens de Fr,;',,jr,,n,
vervolgen3 bct 2,:cgenaaind Pur:catorium van
S:tipicizl,s
Lila; 'd bezoSi„ell, en bouw ,,ie bij
te rug:x/11st 112:1 dic
een Kape1I el_e van dien Bisichop,
in weike Kapelle, de ter dead veroircieelde misdaders gev,-00/1
waren hui]ne jonEfternis te ho/en. .Z11 wijf ftigte enigen
hier
Noprerldooster, vzm der Predine:-en orcien,
binnen
, en deelt 'er hare geloften; zulhg
gefeh'ecide vzn JAN VAN BREDEROD.E, die ter
harer navolging zig in 1402 in ec.3 n. Karti,!:zizer klooster naliij
lit7JCI1t; geicgen beaf. Atir,ar zijn iciloonvader, die Her
van ../11:! oz1(i7o en Wijk te DIa 17;'.4.1e
in 1407, zoncier
ZiflC
oir
na
te
laten,
j
k
ko:Tien
te
overiijden,
verlieL
i
nel
door middel van ene toeiating hem nit 2?.,cmc vergund, ljne
eenzame verblijiplaats, en begaf zig weder in het gewoel
vereicire zamenteving.
begeerde toen ook zijn wijf te rug,
en liaalde ze gewapencler hand in Ivo uit haar 1C100Ster.
Bisfchop van -Utrecht,
FRIMP,I K VAN
zeer euvel op, ontviC , -Ifg,Je ze horn en plahte hear op nieuw
in het ijooster, alwaar zijin januarij van bet voigende jaar,
oor haitzeer overfielpt, filerf. JAN werdt, op bevel van
den zk.--:lvden Keri:.vooL,,,,I in begtenis genomen, en . een wijie
tijcis daar 11a op vre voc_en gefteld zijncie, begaf hij zig nrlas

bet Fra,-if.: 'eger , en theuvelde in den veicifiag van zilziii.co7qt
en 25 o.F,ober ittis. VAN LEEUIVEN verhaalt, dat hij een
bioder l:tg
TL;ERRY VAN BinTaitoriz gonaaml, die knrtbui.
vas.
te
fer
RAISSIUS,
EleliC710 POSI

irhrfnes C3rtr!-„:,

Theatrum Cavil: Ord.
151, 152. QUeTT.::', Scri:!--res Ord. Frnd. Torn. If. p. 336,
587, 130cNi:Nr,L-RGH, Geima!, Brerler,fd:orti qz , p.
PROSP,
MAPCHAND, DL7107/. TOM.
p 1Q5. PAQUOT, 11167ii. &CO',

Tom. XI. p. 2,34-237,
3REDERODE (JAN WOLFERT vAN), Heer van Vienna
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nCy

en Aneizim, wierdt geboren den

eel/
12 iunij 15J9 , C1
won van Fr_oars VAN BREDERODE en DOLOTT-TEA
Van zijile tcierfle jeugd af aan, wirdt 113 inz.,Dill!,c1
7.0(ianige weienichnpp en en lighaanisoefienivgen
geacht worc,en oni eei e)varen
dienflig
ber te vorracn. Ook trad hij veer 1 0 4, r,dien , t;
ttc:st;
Faandrik, werdt in 1 6 1 8 me t eenkcmp:rievceihig-,en be.,
giftigd , en bekwam twee jaren later en
e
licrs. In 1G33 werdt hij Koilonel van een reg1me_t voc.vin:;
en , in 1645 aantheld tot Gouver p eur van 'S
2ijnde kort te vc!en ook aan hem opgedragen de post van
Groot Aitel er °I; nice s ter.
In 't jaar 1640, was hij cen der Gezanten , die naar Eingeland
gezonden werden, om de Prinfes MARTA voor den jeug-&gen
Vorst WILLEM DEN IL ten huwelijk te verzoexen. In 1641,
iverdt hij in pleats van zijn behuwd broeder, Giaav WYLLEzt
VAN NASSAUW, tot Veldtnarichaik.- des Staten legers a,-/I-gtZte;(1.
Ton na den dood van,tien Stadhot.Cer Wilum DE LI, ,n
165o, de Staten van Holland belloten hadden one bezending
doen naar de overige gewesten, ten einde die to bewegen,
Gevolrnagtigden naar 's Hage te zenden, met behoorlijken last
voorzien, om over s zaken de Unie, de .11e4gic en ,111:St:e be.
treffende, gezamentlijk te raadplegen en to bealiten; vaerdt
BREDERODE benevens K0RNELIs VAN BEVEREN Ileer van
Strevelshoek, en FITERO:NIMUS VAN BEVERNINGK, Schepen van
Condo, ten dien einde near UtrecLq; gezJnden. In 1654, toen
de vrede geiriaakt wierdt met het Engele rijk, 't walk to dier
tic-1 door C1101.1171,'L worth beftierd, en deze aandrong om den
j'ongen Prins WILLEM DEN III van 't Stadhouderfchap uit
fluiten, was de Veldmarichalk BREDERODE, toen over dit belangrijk onderwerp ter vergadering van Holland geraadplecgd
wierdt, de eerfte under de Edelen, die voor de uitfLiiing ftemden ; ichoon hij, in eon tweede huwelijk, met LOUISA KRISTINA VAN SOLMS, zuster der Prinfesfe weduwe van FREDERIK
HENRIK., gehuwd, en derhalve oudoom was van den jongen
Vo!:3t; (loch zo

1,7 erzckerd worth, dorst hij Diet anders,

REDEROD E. (JAN WOLPERT VAN)
iatende den bckrornpon fiaat zi"mer lUiSike zaken hem niet
inicpm vri inn], die thans
toe, zig te lariten tegen
npegzaain 't zelvde gezag in den Staat oefPncIon \yolk de
Stadhell2cfs to voren geoeiTtmd haien. Dc 0.T.OliCVE.Iilig dr
1kte ya,z,
door CROM1721,
gerchic:Jo
in jui; 1654, waar mede de cL tcn vre. 1,e rAct
e'rst haar voile beflag krecc..;
cu dio recc1,-;
27 mcij,
i:i E6:::,;1,(!, -was argekondigd, en met
enige lire.117 (7. e. te :l e rI C1gevieiL13 P,1;: ,i'ROPE
door
vai;
ficrn tot do
to gcvon, do Lunst van het
te
dior
oi;hotifien wi311, die hij
Tali (iwn
v.cicr,1(.-.., do:la em'on
nior: p:oeven; en
niemand gf enig wkc.,1) vaP
ojn Len bj zig bij hen
kwam vert,)nen.
Uit voorzorg, wierden 'or ten jarc ir55 twee in,i,,,:c;-7ffe
veldlegertjes op de been gebragt, waar van 't eie nit 53 yen.
delen vortvolk en 3o kornetten paarden, beftoiid, en langs
of oir.,;.-;ent don fry .ei gelegerd fioncit; hier over was het bevel
aan EREDr.PODE toevortl-ou ,s-,-(i; doch ter oirzake van ene onpas t:el:lib:IT:cid die hem aarticep, bier niet in that toe zijnde,
hadt hij zig naar Spa laten vo2,r'n , cm de geneaende wateren
te gebruiken, die hem nogthar_,.s zo veel nadecis cieden, chat
/nen aan zljne heritenig wanhoopte; van bier hiet hi zig
Eaar Peters/12Ni; bii voc.n.en, alv,-aar hij op den 3 lop.
tember dozes jziars oveileelt; wor:!encle zijn lijk na.ar 17,71mi:
gevoerd, en aidaar in do begraafplaats zijner voorouderen ter
z-,gt, in zi.jne fledc, tot
ruste
dc r E‘',(. 1.en van Ildlfaid befchreven to warden;
ceirce in
doch 't misiuk,e
Brnnzaooz is twccm2len gellt:wc.1 rc-vc;st ; zin eerTe
vrouw was ANYA , d YLer van Gr,aae JAN vAN 1*-;p„'six, b6
wic hi dc;tien kfl deren hacit verw,kt. Jac iAl :630
was overleden, hero ouwcic hij mat LOUISA N.MSTILLA VAN
SOLMS , die hem nog zeven 1:inde,len ha[:rcie

Lcfs,

V,)!.

p. a:n V31. IlL p. ;:;69. AVT,cQ.71-
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Livr. VIII. p. 435. DE WITT,
BrieVe q
D. bl. 108. A1TZEMA, Zaken va:3 St. en
II. D. bl . 74i. WAGEN., Vad. Hill. XI. D. bl. 299, 3o6.
NIT. D. bl. i3o. 322. 33 n. 391. 412 , 4T3 . J. H. vAN
I !IUN , iTU1 rm, dr! j7,-ad en Ttienifc van 's Hertoge thosch, IL
43.
D. 1)1. 456, en AI. 1),
SORT,

d6S Proy. Un.

BREDEROD (LNCELOT V AN) ,
zoon van
en dus ec,in bstaardlir3ecier
xverdt
R
e zn goo aazefiae11, „ o dat hij
door ALVA
geweest was, aai
7
„ ccli groJt be
der
• d:i
ere
tot het pre:liken op • t hiis te Klee; het
„
ge-el:end hack; zig overal Het vinden 1)1
der
• Hcor HENDRIX VAN 11REDERODE ook te el dam waar
„ hij den Gelleinirchr i ver DE LA TORRE holp mishandecr."
FIJI s WILLEM DE I, rne wien hij vertrouw,le briefwi,feling
b 1 eef onderhouden , fce1de, in 't jaar 1569 , hem aim tot
enen der Bevethebberen o'er de vlete. In (lien pout ki.veet
een
zig naar behoren; en limn, door an ‘kil'o.n
gre aantai ici-Acip,m in 't Na.deihand icwam h;: i in eon
oc---ichThr,j.k IC rnsgevnar , doch 't welke geluid:igst week.
Te- 1. j-ffe 1572, was hij cen der innemeren- van, den Briel; en
bevondt zig wat later binnen Haarlem. Doze fad, na een
lan;i'arige aan d Spagjearcien overogaan zijnde,
v,Terdt LANCELOT VAN EREDERODE, den 20 julij 1573, op lot
vari Don FREDERIK onthoofd. De zoon ging, derhaiven,
verder dan de vader; de laatite benam hem zijne vriTheid
beztingen; de eerfic hero--,11e hem van 't leven. Geen van
beidea icon hem den onfteifelijken roein van trouwe aan zijn
J. CAROLUS tie rebus Billaei, Lib.
p. 268. VIGL. An AYTA, Epq. ad Hopperum, pag. 542.
E. v. METER., Ned. Gefeh. TV. B. hi. 88. WAG., Vad.
VI. D. hi. 126. 166. 220. 308. 332. 345. 431. J. W. TE
WATER, Verbo7:d der Edel. II. D. bl. 298 , 299.
FINOUT

0:2TOOT.' [7

BREDERODE (PIETER KORNELIS VAN), een \IcorDna Regtrgeleerde, geboren in 's Rage, die inzonderheid
r_71:3
b."
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00. HI)
gebloeid heeft in het Ct i'civak van I 80 tot
Weest AfPezanc wegens clic geme il ebest 1)13j i'o nmige Dutitje Vor'CVOS Cell EGeze uvriend an DION. GoTH0FREDug.
ften ,
SCAI,ICEP, clat flij de coon van ecim Th megieter was,
en den naain an LoDnaoDE Ut bocrt hadt aargenornen; doordien hij inch van de egce, !loth van de bastaaidilam ciezz;
gefla,-,ys
cirllis

ex7 ziltiverfb

IL?.
Era
Co 7.
532, „IC. 3, Lc,: OS C ;;;Minvi!e.',S
(C ..4P.P2,7,t,() :1171S.
Bccito,fu„,i.
J S d7 . f 0. 4, T
fr7i R19,t. COt1
1:6 (,c). 5.
F7.-,11.-?f. I 592.
8vo. 6.
ieFt:cci„,71V. .1:4:,;(4; InliLu f-. rip prria
Ear '11Z:,!,t;'(1.713 JOe Cau.6'777, libros HI. Bed. I on. 31'0.
p. 966. Sc6;i1:3era,za
J. F. FO??ENS EShiloti!.

(alp)) C. 1_,!!
Se,",-TiL7 2e 1 7
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EREDERODE (REINOUT VAN) oudtb, won van WM.RAVEN VAN BUEDERODE en JOIANZ;rA van Vianen en Alleide,",
earl breeder van GYSBREGT ; hadt ter vrouwe JOLANTE , dogter van WILLEM , Grave van Labin, en van JOANNA DE
tftQ721. VrOUWC van /3.,ggencourt. Fiji was de eerite van zijn
gefiagt, die gcteld worth onclzr de Buargg:aVell van Utrecht.
Oak al befinec met het euvel van bijgclov:gheij, 't we.lk in
dien ti.jd genoegzaam algemeen heerse , ondoi rain hij ene reize
naar 't Ile-ilige Land, en werdt aldaar Rtd . lcr van yertfaioth.
1\Ta zijne terugkomst, verhief hem FILIPS V0BOU000NDIEO tOt
Ridder van het Gulden 1/lies. Doordien flu AZINOUT tot den

Ireek;2n aanhang behoorde , ftiet daze bevordeiing grotelijks
de Kabbeljaulvsgezinden , die ook a ide pogingen to werk fleiden,
tom den luister van zijn geftagt, dien zij nTht ernietigen kon.
den, ten mirillen te deco tanen; ten den eende -zr,gte7-izij den
Hertog in den waan te brengen, dat het aan BREDILOODE
geoirloofd was, bet wapen. van Hol‘iend te VOC1011 , en dot het
moest gebroken worden. Doch. FILIPS, die reJ wide doen,
zonder in dezen aan partijfchap gehoor te p;:ven, deedt de
Zaak in 's Hage onderzoeken; en van de onwaz!,acid van bet
gene

7R!J_DER011,1 E. (REPSOUT vA:N)

tr.

gene 'hem
was, overtuigd zi:yde; hing WO, met eTge”
Itaivou' den gouden keren cm den hals, en bcwees
hem alic; de ecr , die hij met regt:, ingevolge zijae
boce, haste vorderen.
F1LTP q , de maat des landzaten 1)c:1-10cl-cm:lc, cm de weder.
fpmnige, weder onder zijne g eh r)erzaantheid te bren,
gen, ve.zcgt benevens dien van and,-,en, oak den bijiland
van Hear REHNouT en zi:J nen bIGCLier GYSMEGT , Len ter did
Dompi cost van Maw-ten en St. Sq,.ator to Utre:h , en vor.
derde i.an bun icon gewapende mannen , met beicile, hon.
te ucilen bezobligen, zo dan zij zoliden zri n ultgetro,ken. Do
volL,Ten aa..n bet verzoek van den Her-tog, en
cr.1/43ettieunden. hem, benevens andel 'en, met zuik een gewe2s.,
ten nitilag, dat hij cue volledige zegepraal op do Gent8:2,7,.:rs
bohaalde, en zij zig Incesten onderwerpen. S!cgt
van FILIPS beloond, zo als wij under GYSBREGT gezien
ben.
RETNOUT, 'comic in 't begin van 't jaar 14E9, ran don Ehfchop, die zeer verleacn, was cm geld, 4co
de,2.7, en daar te boven ichoot hij ion postulant- en nag 5o
mat weike de heerifikhcid van
rirre
Z;iz
haL at; waar y our Bisichop DAVID, met toe1l-.217-nnit Tor vi;r:
Kapfttelen , hem verpandde, de heerli:1-1_:&cl van 11.7g,tqei2:
en bet fchoutambt can do Vaart onder voor-,,,ia-,arde van hem,
nosh zijne erfgenamen, daar van niet te ontzetten, ten zij
alvorons, can hem of nan dezelven, de uitgoichotere en go,
kende aenaingan to ru,.:4 gegeven waren. Van dit rept en,
floridt REINOUT af ten jade 14.65, ten behoove van Eijilen
WALRAvEN.
tut:rir: 1.:en
Lisi-chop DAVID, niet dan met lede ogen kunrencTe aanz'en
het gezag, dat de Heron VN BREDERODE in de flad Ureci:t
vocltn, en waar (icor L'ilywils de verclerfelijke veorreinerls
van hem, cm willekeur;g gezag nit te oef1-70nen, waren
velijdeld, had lang ge',ragt znen verborgen haat en wiaaklust can hun te tkoelen; ten dion einde bet hij heide breeders

op wijciag en faturdag La PiExteren van Let jaar 147o Lc', anger'
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gen nemen.

REINOUT, des

vrijdags morgens te

Wijk,

E isfi;hcp zig bevond t , gekoinen zijnde, verzogt
denz4lven te

trd;:en, doch

onder enig voorwendzel zulks tot 'sna
hthbonde, ging REIxouT ter bepaaider
tijd . Ea 't flot
, daar Bisichop DAVID zijn #6:b 1 def
,een Vertrek daar van geieid zijnd , vicc hero na
enigentijd tcevens zi.;11 geweer argenomen, en zo zoinw;gen
wtilwi, door (.:en Bisfchop zol y e hem de ordeP,tel:en des Guiden
Vies van den ha's gel-A I , VO0i't6 op eon bovenka:1:cr gebragt,
en des aliderendaags in nuei Loien oNelioten. Hier op vertrok
DA% ID Paal Utrecht, el p ain il;SgakS GYSBREGT VAN BREDE1,011, ,€:;evangen, die Ock mar 17% V:. wierit gevocrd, en in
Let thstLhops fiat bewaad. De vier bastaardzolien van ;1E1-ROUT "VAN LP DERDE , WkC1LCU hict- op ti hoof ontboden,
ell ova, ge, gehooden , doch fla torte dagen, weder geflaakt„ tatgenoinen WALRAVEN, die nauw bewaard wierdt.
Ten L i n de erred ,glrap van res, tvaardigheid aan deze eerlcze da.1,1 te ;ieten des Bisicileps wienden, inzonderheil de Kalthi]ja121: , ,,,geintien d(icr Eroltrind en bet
Stigt verfpreen , dac di; ..-ecf,rs BREDP,R0-x,.',
hunnen aanhang
hadde;,
oin he:n Bisfc:iop DAvri) rife:: at.
leen garvangen te 110111ell maar zeivs fl tog KAP.,?..L V AN
BOURGONDIEN it I-L1ai:c1 te vrJijvn , e dac z ifj eersLiaags

Cat voonen]en zoude;-1 te;, tiftvcEr heobe2, gebragt, mndLn hij
lif:;Ccifop hie:- van tidig onderrigc, hen Liet was voorgeLomen.
IV.ALR VEIN ' en JAN vivi\- A MERONGEN wieiden bier op te regte
gerteN, en voiflandig bunne onbewustheid van enig kwaad
voornemcn beaf:ge:-Ide, op de pbank gebragt, en zo onrileniCr:e!ijk bi herhaling gefulteid, dat zi Lunne levenskragten bij;-la verleren bi-,:bbentie, en do 4
. 1-1se7j ke pijnen met
Langer konnencle vorkre . 1, al bet gene bun voorchQadon*
werdt , toeileniden. Deze afgeperste belden:s b.agen die
wrede Radon in gelchrift, en wilden bun riootiken dezeive
eigenhandig te ondertekenen; doch wat moebe dcz,m daar
0,01i toe aanwendden, zij bleven zalks voIrtandi w,igeren.
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De Bisfchop nu uenkende ftoffe in overvloed te hthben om
zijn ge h ag te regtvaardigen , en den ruimen teugel aan zijnen
wraaklust, tegens de gebroeders BREDERODE te kunnen vicren,
bezorgde dat een afichrift van deze afgeperste bekentcnis , ten
fpoedigflen aan Jiertog KAREL VAN B OURGONDIEI/ wepit ge
zonden, in verwagting, dat deze dezelve gezien hebbende,
onmiddelijk bevel tot de doodftraf zou geven: Dan hij bedroog zig groteliks, doordien KAREL, fchoon aan dezelve geloof gevcnde, egter dit flak niets antlers bij hem ultwerkte,
dan dat hij weigerde aan JOLANTE de gemalin van BREDERODE
gehoor te geven, die voornemens was he'm te verzoeken, dat
haar gemaal, als zijnde een Ridder vari de orden des Gulden
Vlies , uit zijne detentie te Wijk mogt worden overgelnagt naar
des Hertogs hof, om ingevolge de voorregten aan die Iuisterrijk orden gehegt, voor de Bidders daar van te regt gelled
en gevonnisd te worden.
Bisfchop DAVID intusfen zijn boos opzet voljiardende,
om de gebroeders BREDERODE te verdelgen , liet Heer REINOUT
voor zijne Baden brengen , en hij ontkennende fchuldig te
zijn aan de misdaden , met welke zij hem betigtten, wierdt op
de pijnbank gebragt, en half dood zijnde, van dezelve voor
een warm vuur gelegd, en wederom kragten bekomen heb.
bende, op nieuws gepijnigd zonder iets te bekennen. Dan
wederom met dat foltertuig bedreigd wordende, en zig niet
in itaat vindende, met zijn zwakke en door pijnen afgematte
lighaam, hunne wreedheid langer te kunnen verduren, verzogt hij, dat de Bisfehop bij hem mogte komen , met belofte
van hem alles te zullen zeggen wat hij wist; doch deze weigerde zulks, en eiste dat hij op 't papier zou ftellen wat hij
hem te zeggen hadt , doch REINOUT door de uitrekking zijns
lighaams niet in ftaat zijnde de pen op het papier te brengen , drongen des Bisfchops Raden ten fterkiten aan , dat hij
aan hen zoude mededelen 't geen hij aan den Bisichop voornemens was to verklaren. Hier op fmeekte hij, dat zij hem
niet meer wilden pijnigen, met aanbieding van gewillig een
twee jaren in hegtenis te zullen blijven, en alle zijne goeIV. D E L.

a
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dien. tijd iets wezentlijks
deren te verbeuren , indien
zijnen laste naar waarheii wierdt bevonden. Doch dit veriveLfte
geen den miniten indruk op deze ontaaite rnenfchen,
en zij dreigden hem op nieuw met de, felfte faiteringen , in.
den hij niet tot belijden'..s kwam. VolftanTig bij . de ontken.
ring 511jvende, wierdt hij op nic.--Tivi ter Flie.jc ac l egd, en
hem gezwcren dat zj hem dogelijks op de zeivde, wij zr e zou.
den behandelen tot dat hij bekende, al duurde het ook tr-ce
jaren. De fcjheid der fmeiten, deden hem ten laatilen bezwi3.
ken, en hij beleei zaken , die hij niminer gedagt ; laat ftaari,
gepieegd hadt; bier op wierden de houten op zijne ge.
woeld, los gemaakt, en hij vervolgens boven op den gram
toien gebragt, met twee zware boelen aan zijne benen , met
welke
maand lang, dag en nagt, gekluisterd
gcbleven.
Ta deze ongehoorde , onmenichelijke tzgen alle
Iii ijdende mishandeling, REINOUT VAN BREDERODE, op zijn 55fle
jactr aangedaan brak eindelijk de dageraad van zijne verlos.
;Thg. a n , en wierdt d
doaogrii
gonverwagte gebeurtenis zine
cnrchuld cen helder :lei
—eH—.
I:
WALRAVEN VAN BRE'0E1:ODE namelijk, wist op ene zonderunge wijze zijnen,,kerker
te ontkomen; deze op vrije voeten zijnde, be werkte, dat de
t, odtergende behandelingen van Bis ichop DAVID, tegens de ge
broeders BREDERODE en anderen, Hertog KAREL ter °um
kwamen, die hier op befloot, de zaak te, dcen onderzceien,
on zondt ten dien einde twee Gemagtigden naar Wijk , die in.
bet begin van februarij 1471, REINOUT VAN BREDERODE Le.
?le vens JAN VAN AIVIERONGEN , over Bergenopzoom naar Kortrijk
voercien, dan vermits Hertog KAREL te velde was getrokken
tegons den Koning van Frankrijk, vierden beide gevangenen,
op het flat van Rqeimtnde overgebragt, daar zij nog ointrent
eon iaar z;,in verbleven.
Di het volende jaaF 1472, deedt Hertog KAREL , die deze
zik to.lwiten nam, opentiijk alle die genen indagen , wax
eI;24e belchu:digingen tegens REINOUT VAN BREDERODE wilder
-ilbrennn, om op enen zekeren bepaalden dag te verfchijnen
co or
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oar zijnc Raden en de Ridders van de orders des Gizic,'en riles.
Niemand verfcheen op den beflemden tijd als aarkiv,-e r , alicen
vertoonden 'er zig enige Raden van Msfcliop DAviD , dit.- de
overlevering van __
T1 REDERODE elschten, ten einde de rcgtspleging tegens hem, voor cicn Bisfthop begonnen , te, ve-:volzen.
REINOUT VAN BREJTERODE, .‘ r ericheen welgemoedigd, voor zijne
Regters , verzeld van den Grave ENGELBERT VAN NASSAU,
joHAN, Heer van Crecqui, SIMON VAN LALAIN, Fic,...'.1 van
liTontigni , en andere voorname Edellieden, Piverls even voorfpraak, welke laaTce hem mannelijk verdedigde, en middagMaar aantoonde, dat de befchuldigingen tegens hem ingebragt
vats en van alle bewijs ontbloot waren ; met dat gevoig, dat
hij door Hertog KAREL , benevens de gemeide Regters ; voor.,
vrij , zuiver en onfchuldig wierdt verkiaard; ook was de I-ler:
tog zedert zodanig ovcrtuigd, van de valsheid der betigtigin•
gen, die men hem hadt aangewreven, dat hij hem tot ,aan
het einde van zijn levee, 't welk in het volgend jaar vt,orvici, in grote cer,, aanzicn en achting het_ift ge;iott,20n. Men
vin3t veihaald, dat hij to Haarlem onverwagt ziek is gewor.
den, door het drinkers van kwaden wiin , en dat alle, WeikC
met hem ter maaltlict hebben aangezeten, door braking, het
Jighaam hebben gezuiverd; doch dat BREDERODE het niet kilnmode kwijt_raken, zig naar Vianen hadt laten vervoeren , en
elf dagen daar na is overleden. Velen hebben nit dit gebeurde, een vermoeden opgevat, dat hij door vergiftigden wiin was
van kant geholpen. Ook wierdt JAN VAN AMERONGEN , na
nog enigen tijd gevangen to hebben gezeten , onfchuldig verklaard, en als Schout van Utreclit herfteld. – A. MATTII.,
de jure Gladii. Cap. XII. pag. 188, 189. Cap. XXII. pag.
377. P. VOET, Verhaal der Heren van Brederode. GO'MTIOEVEN , Ho11. Kroizijk. bl. 488. K. BURMAN , Utr. Toe). II.
hi. 295. 317-319. 328. 393. 419. 480. 515. III. D. bl. 8,
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BREDERODE (WOLFERT vAN), werdt geboren den 18
novetubc.:r 049. De Staten van Holland befchonken hem,
pas
S2
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faren Qua' ziirlde , reeds met een betide Ruiters, uit
kentents der dienfteno docir zijn vadet, als andere zijner
zAti ecniijke vooroudereti, den land be-tvezen. volgac
7in Ceder breeder in alle de beedijke goederen van deft huizc
a:EDT.RoDE op; flied ongehuwd, den 21 JUIIj x 9 ,Averdt
1Yegraven , en de wapens van BREDERODE, met heal
t
-1
3 n t gif gelegd, fchoon het naderhand geblei-ien is, dat
gnzincs ht laatfle ma.nnelijk cir van zijn geilagt is gewec.st;
voor, bl. 234 enz.
Na zijn dGOci, kwanien elle de heerlijke goederen van BRE.
ingevolge deszelvs uiterflen Iva, van den 7 meij
1664> aan Z jille ouclite zuster, HEntim AGNES , die, insge
Wks ongehuwd ftervende, dezelve wederom aan hare zuF,ter,
van halven beJde, SOPHIA THro p onA, gcmalin van 1{1,ISTI,:,N ALLT,EGT, Graav VAN DONNA, in eigendom naliet, en 1)4
dc demi barer beide zoons, KAP,EI, n DIEDERIK , die de een
\'(jor en do andere na, ten jare 1686, te Offen, in Hongarije,
fneuvelden, gingen dezelve over aan hare zuster, AMELIA
\N DO1I7'.ZA, gehurcvd met SIMON HENDRIK , Graav VAN DER
DETIIMOLD naar Wier ove rlijc1C11 hun rzzoeoili,-)e,rFREDRIK
DOTT, als neer van Brederode , en daar na
kleinZOOD
tS1MON HENDRIK ADOLF, deze goederen, cnige jaren na
's vaders overlijden, aan de Staten van Hiliand, door koop.
icgt, overdeed; belopende de hoofdrcnn met de onkosten,
8082:o. guldens. Deze goederen beftonden, in de heeilijkheden Viancn en Aneiden, inc-t de ap- en dependentien van
als Mcerkerk, Leksmond, Tienhoven, Agt, 7;oven ,
en Lakeifeld. De overdragt gefchiedde met zeer veel pragt en
lIntfic, op het Hof te Vianen, den 30 oaober des jaars 1725,
tFu v,-eften einde enige Raadsheren, door den Graav VAN DER
1.1TrE DETITAIOLD, afgevaardigd waren , em de overgaaf te doen ,
7.11]t , e Graav VAN HOMPESCH, van -tvegens de Staten van
ilfdlair , ge , rolmagtigd tot den ontvang , en um de Bedienilen en Bembren nit den graavlijken e(M te ontflaan , en in
dun nienwen (1:ed te nernen. De plegtige bezitneining van
cer Staten z'ide, gelchiedde op den 2 november dear aan volgen.

IllEt)1100. ,(Cg1),,LRANCI
Europ. Merkurius , 11rovenl7. 1T/5.
WAG5:N., Pad. Hifi. XV. D. bl. 38. Tb V Db TOOR-N Ge,
Sagtb. &c. bi. 18–zo.
r

BREDEROO (GERBRAND ADRIAANSP ., een
Digter, is geboren te Anzfieldain, den 16 maart
den bloei zijns 'evens, op .den 3 augu-Gtus 1.6/8, oveilpdcp.;
In zijne jeugd gaf hij zig meer of min aan de letteroeffeningen over; dan men Weet weinig 'bli zoncierhecien yAit zijn
Ten dan dat hij Faandrik van de Ettgerij te AtIlteltiarts js g;Weest. Hij heft enige Treurfpelen vervnrdigd tusfen :wetker ernftige tonelen, hij , 'nfiar 'den fmaak zijns leeftijds, enige
boertige invoegde. Doch hj muntte 't mes in 13U en JQPgtfpelen uit, in weike hij op one zonderling ,,gro.ppig
plate
en aardigen zwier, de oude Hollandfe zeden
danfe mai van 't gemeen zodanig naïf wist na te 'bootzen,
op 't vertonen zijner bliypelen en Idugten, bet toneel 4r.1 :1110
de zitplaatzen van 't vrolijk guig en handgeklAp -der
fchouweren onophoudelijk fchaterden en weergaIR*11 .. Met
dat, om grondige kennis van dcze-taal,
verzekert
.en zeden te krijgen, hij zig, veelvuldig op do vis-,p,T;
tInder. markten, vervoegde-, en de taal -en fpreekwo[.4241
, . en keuzelendeprtcis k€
van fnappende en kijvvnde
h3
,V
en
onthield,
ten
zdven
einde, zig ook
,
iuisterde
.01`ijCp0:0
-41.ne
in
gemeonflv kitten en kroegen begaf, om
.gebruik van to maken, gelijk hij, in bet Moortie t 0
Spaanichen Brabancler,, r,uimichotig gedaan heeft. 1n t
van 't jaa 1613, werdt hij lid de rude Aviteidamfe ;ka.tpey
Lieftie bl5eijend e, waar zijnefpelem ten voordele va.n 't Outy..;.
/annenhuis vcrtoond werden, en hij, benevens $iier Co
'TER, bragten zeer vecl toe, om andpre,
lieden van veriland en aanzien-, e okken, tot den -01.:bow.t.
vi;;den wij, -dat tie beroe&e,
<lier kamer.
litftoriefc,larijver P. C. Ipoe'r, een lid daar van Is
en zo:Ivs op reis zclo in Cell brief tat Pcl'zIce
fruricr toegercl-iftt,, :541.1c )ding cxft Apsr:9 , „
*ezt.
r!,
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zijn digtlnst, door zijn langwijiig arzijn,
,
met betuigingdat
in ,t minfte niet was uitgeblust. Door het uitgevzi, van zi;n
Weik ene navolging van dea Eumichu; van
TIUS is, beef.: men hem den naarn van Iloilanc!len Terentius
geven. Zijn zinfpreuk , die nog bedendaags tvel p,ebezigl
worth, was : 't kan verkeren. VONDEL ileCft. ter Zijr1C1"
dagtenis het volgende graffchrift vervaardigd:
Hier rust DR.ERO , been gereist
Daar dc boot geen veergeld eisc1-2t;
Van den gcest, die, met zijn Iduchten,
Hoip aan 't lachgen al die zuchtten.
De voornaamfle klugtipelen, door hem in druk gegeven,
zijn: Criane/ op zijn fpieuk, 't kan verkeren. Ptectal op
het woord , fchijn bedriegt.
waar in TEREINTFCS
-Tnnwti
is nagevolgd. O
P( e
tornnie Jibbcr.
e et,.4i. 1-jeifice. pet
baoet nit ben Cl Oten. iiinebt ban be lice. Z-v More=
Haar. Den pcog buijtfcbeit Onacralber. filatcbt ban cm
pRijgtimn cn col Zarbier. ?I /met/jct.ijrttcn ;onber foctigc
ficiD cui. Voorts is 'er van hem in 't
Zoertigp/ arnow
rein/ en aanbattiggroot Ifieb-befeft. ..,.111/1. 1622. 4t0. Ook
heeft men alle zijne geestige voortbrengzeis bijeen gedrukt,
under den tijtcl van: ?Ea be Were/len / foe 'pthn,/
11,.iti G. A. BREDEROO. Fluff. 16 3 8. 4! o. sTo. 1644,
ten/
4t0 . Ouic. is 'er cell riiigave van zijne Toneelflukken in 8vo.,
op welhers Cite' zijne afbeelding in houtfnede itaat.

L. IVIOIERT DiTii :on. ed. de 1740. Lettre B. p. 44.2. PAQUOT.,
em. litter. Tam. XI. p. 237, 238. G. v. LOON, Nederl.
ILilc .Lp.
D. N. 499. WAGEN. Befchr. van Amite XI. St.
bl, 357-359, G. BRANDT , Leven van 'Loft. fol. 6. VONDELS
Foè-zij. IL D. bl. 80.
EREEDEYCK (LEGIDIUS), geboren in het jaar /340,
bet dorp Anderiaili onLier het regtsf4eble,d van ThusThi, nit
hrsve en eeirie

Na efchoien voor de eeri4-e jeugd
tf; zijn, 3ing hij naar
, °in in

BREEKVE LT, (WILLEM) BREEN, (DANIET na;

zelvs HogeCchooI in verhevener wetenfthappen onderwezen te
warden; hier beijverde hij zig met viiit, C11 is beroernd geworden door zijne bedrevenheid in de .Peripatetife scifsbegeFrte,
vaderland te rug gekeerd wierdt hij Kapellaan yam
het Kollegie van St. Pietcr te Br:Isle!, welke waardigheid
bekleedde tot het jaar 138o,
Hier na itigtte hij het klooster der zeven Brennen van de
iluguseijner orden , waar van hij oak de eerfte Prior of Oppetfie is geweest, en aan hetzelve infleilingen heeft voorgcfchr
ven, Hij ftierf zat van dagen, en als een man van verdienfiera
geroemd , in 't klooster , gelegen in 't bosch Vail St. Izaa k
den 15 oftober 1424, over welk geftigt hij ook als Prior bet
opperbewind heeft gevoerd; op de zark van zijne bqr,aT44.
laats, feest men het volgende graffchrift:
Ric Patci° IEGIDIUS BREEDEDYCKIUS est tstmlatua,
Qii Septem-Fontes fundaverat ; hie quoaue fratres;
Arno milleno, C quatuor,, bis duorieno,
Szbb galli festo, 7127111d0 7nigravit ab Lteh
Daaz zijn nog Brieven voorhanden, over gageleomit
'tvijsgerige ,onderwerpen van GERARDUS MAGUS, 'aall onzem
Ook beeft hij -zelv' vele Brieven aan 'Geleerden
van zijnen leeftijd gekhreven, als mode ene Verbandeling i
t iatijn over de riff Punten , meestal ontleend nit de werker,
van den Kerkvader CHRYSOSTOMUS. VAL. ANDR., 431V,
elg. is. F. FOPPENS Biblb Bag. )o 26, 27.
BREEKVELT (WILLEM), Konstfclaiider, to Dusiddos,
toboren en gehuisvest, trouwde aldaar ten jare 1684
ADR1ANA cue dogter van den Konstfchildcr JOHANNES
BER GEN die aldaar met zijn huisgezin vit Hollan4 was korner,
wonen, 141j flied drie jaren na gin huwelijk, is den tip cok
Brie zonen bij zijn vrouw hebbende verwekt. - Zie
SPILBERGEN,

BREEN (DANIEL bE) geboren to Haarlem in 1. 594, was
cn kino;ilbraras Go g cleerde, en cell iearli van Ensicz- S

BREEN.

(DANIEL nt)

doch hij verliet naderhand deze geloofsbelljdenis om die van
de Mennoniten w omhelzen ; waar na men wil , dat hij cen
verdediger der Socinianen wiercit; ook tot die genen behoorde,
welke met ADAM BOREEI, en anderen , zeer zonderlinge gevoelen s voe,iden over den that der zigtbare Kerke, en over
enige leeritubken, die geoirdceld werden of te wijken van (.1Q
begrippen , welke tot dien did toe, bij zijne gezindbeid , (3,411
races= ingang gevonden hadclen.
De Remonaranten bedietaden zig van hem , gedurende do
Dordfe Sijno,',7e , tot het copieren banner fchriften en brieven.
bij het floren van ere Re;711,077fria7:
Te Haarlem wordt
verg,adering, in 1621, gevat, en tusien Schout en Diengrirs
naar het tugthuis gebragt; de Predikant TIERMANNUS MO TA..
Nus, ontkwam het met zeer groot g,evaar. Op den.24. EGxember , vijf dagen na zijnc gavangcnneming, ondei vraagaic,'
hem de Penfionaris dier ftad G. DE GLARGIS , en vcri.,cle vaa
hem, den naar van den Predikant te noemen ; waar toe men
hem na gedane weigering, twee dagen ti;cis van beraad gunde.
Na verloop daar van , werdt hij nieuw door Burgemeesteten ondervraagd ; DE BREEN zo ;t zig te verontfchuldigen, met
te zeggen: „ dat het Plakaat, waar op hij gevangen was,
„ mar de letter genomen , veer van den mensch vorderde,
„ clan hij kon nakomen en clan GOD toeliet; doch dat het, naar
„ den zin daar van, eigenlijk ingerigt was tegen zulken, die
zogrul aan te regten, 't welk door hem nooitgerchied
„
„ was; dat hij zijne onfchuld met plaatzen uit den Bijbel
verdedigen, maar dat hem niets werdt voorgehouden,
,,
„ wetten en willekeuren." Hij werdt zonder 1.%;ialeil van boete, enige dagen daar na, onder handtas.
Ling ontliagen, met vermaninge, om de verbodene vergaderin.
niijden; waar op hij antwoorcide: - „ zig te
gen
ge„ dragon, zo als hij bet vow- GOD meende te kunnen ver.
antwoorden."
BREEN flied in 1664, na den ouderdom van i 7o jaren te
hebben bereikt. Hii heat veel gefchreven , en (Alder anderen
r?icztd volgende T.verkun door den druk gemeen gcmaakt
LL
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tajhe T)i3Otitatie regen be loberi. II Velem not 1664. 4111.
2. Doer 1:i5 en be Openbaringen. ?tuft 1666. 3. Ober
b c Eb n r; tcloke ficrigie. gb. 1664. 4t0. 4. llerhijc der

-Maitzaren. 013. 1658 . 41.70. 5. t?i,Ierie cf far
40. 6. Olier bCU CbCf twat guba§. i6c6. S0. 7.
tot bcgrip thin drariittlj 0.311C,TICCIt?_!_iellIT. 121;10. 8. )1Doc?,
9. 031.74'§tdijiie
bcreibing tot jCt
7:totibniaal.
S A NDII Bibloth.
beiptigt. amri. 1 7 11. 121110.
p. 115. 125. 137. 161. LE LONG, ethl. Sacra. p. 65o. P,
Tom. XII. pg. 245--249. G. BRANDT ,
'COT, Menz.
Hilt. der Refo);n. IV. D.
619-626. WAG., Befchrifv.
"Ail. VIII. Stuk, bl. 43.
BREENBERC (rA.RTEL), Korstin g der, is ten jare 162)
te Utrecht geboren, zn een zeer be r oeind Schii2er, zo wei
:Os Plaatfnijder Igeweest. Hij ftielf in 1660. Het is zeer to
verwonderen, dat men hij geene der Levensbulthrijvers val3:
tie Nederlanoye Schikiel. s enige melding van dozen gro.
ten meester
daar cgter zijne nog voorhanden zjntie ten bewijze ftrekken, dat hij wel degelijk ene
voorname plaats onder de reije der Nederlandfe Schilders verdient. Ten jare 1702, wierdt den ro augustus, in de verko,
ping van JAN AGGES te Ainfleldanz, een fluk van hem verkogt,
voor 1175 guldens, verbeeldende de gorenichuur van Egijpten.
in een verkoping te Ainfleldayn, van 12 feptember 1703, een
St. 'pans Predikatie , vol beelden en ruinen in een landfchap , 450
guld. In de verkoping van JONAS WITSEN te Amfivldan I, van
23 maart 1716, een Landfchap net vele beelden en beesjes , 81
guld., en de marteling van St. Laurentius, 400 guldens. DELLA
FAILnt , in 's Hage, 24 april 173o , een ucionuntend Tafereel ,
doer aristus de ogen aan een Blindgeborenen opent , 400 guld.
JAKOB JORDAANS , in ' S Hage, 22 maart 1731, de onbekende
God te althenen,
165 guld. Mr. SAMUEL VAN Hu's, Burge/
meester in 's Rage, 3 feptember 1737, de gepiedenis 'van
Diana in een landfall; p , So guld. De Advokaat SEGER TIIIERgATS , in 's Hag, 23 juli) 1743, de getroulve Herder, 130
S

5guld.
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guld. IZAAK MOUCHERON te Anjle!danz, i december
C gegeesfelde Schooimeester doer ZU/26 leerlingen op bevel van deg
, reldiace r Eanzillus 3 95 guld. POMPE VAN 114
£
DER.
vooRT, Burgemeester te Dordrecht, te Ziinftelciain 54 oaober
y 7 4 9 een badezzd Nimfje, 6o L2;u1d,„ G. BRAAMnAMP, te
fieldam , 3/ ulij 1771 Prediking van yohfinnes den Do p
er, 925
uld. 7olef in Egijpten koorn Ilitdelende , 46o guld. Diana z-Lit
bad komende, 320 guld. Een nude Ruine Met enige Bedelaars
422 guld. NOW). aelion. Hi/i. ill Vo. Tom. I. p. 549„
(3,R. HoET , ArLiand. van S:hild. I. D. bl. 65. 209. 337. 402.
4 89. IL D. hi. 108. 161. G. ER AAMKAMP &bin. Vail SCUCL.
!. 6.
BREMER (JOHANNES) , dc racier van den vorgdhaen,
is geweest
zecr geacht Leraar onder do Reinonfiranten, Cent te Hoorn ell
daar na te Rotterdam. Behaiven enige weinige Leerredenen
die van hem het licht is hij de maker van het niet on.
bevallig Digatuk, gcplaatst aan het hoofd van het werk door
don Iloogleraar A. MATTELIEus tiit-gegeven , genaamd Rerum
theZti.
Lugdb. 1693. 4t0. Dit
C0iC Zalipc/ heeft tot motto
tI
Digtituk getijteld: Qct
doze repels van HORATILS : Lie terrarunz 7nihi prater °wines
Relil072
meingulus rick - A. V. CATTENBURG,
p. 18, 19. PAQUOT , Mem. lizter. Tom. XVII. p. 152, 153,
was dc ZGD11 van CONRADUS Of iCOEI\ RAAD I LiEMER , en

BREMER (JOHANNES), Leraar der Doopsgezinden te

47;7,11eltiant, won van den voorgaanden, en van

REM;3ERTA

de enige dogter van GYSBERT ZITTART , Med. Doktor -en Lexaar der Doomet-,inde gc,meente te Leijden, is gehoren te Hoorn
den 8 april 1694; van vaders en moeders zi]de beide
Predikanten afkomfle, en van vaders zijde zelvs in het

van
V ie17.

de lid.
Tit zulk een blood gelproten, fchikten hem zijne ouderem
van jongs af tot den predikdienst, waar toe zig ook de gavera
heel vroeg in hem opdeden. Met zijn 14de jaar was hij reeds
de, larijnie fchaien to Rotterdam doorgeflreeld, en wierdt
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vaar Anzfle1da gezonden, om in de Hogefchool der Remonitianten, onder de vermaarde Mannen jou. CLERICUS en Arm.
VAN CATTENBURG , in de wijsbegeerte en theologie te fludcren;
zig tefiens ook in de hebreemvi-e, fratife en engelle talon, er;
2ndere nutte wetenfehappen oeffenende; tcit eat 1:6 in den
i' are 1715, ruim 21 jaren oud, aangeald wieidt tot Proponent der Remonitrailtio Societeit , die hij col: pf-Aurerde het
yak van viif jaren met alle vlijt heal gedielt, en bijna
zlle gemeenten derzelve gepreciikt.
Doch, gel..1i2: men van hem zelven weet, dat hij altijd ene
bijzondere geneigtheid tot de Doops :, ezinden gehadt heeft,
20 aanvaardde hij ook in 1720 de aan hem opgedragene Le.
raarspiaatze in de geineente van die belijde:,is teLeijciPn. Hier,
gedurende den tijd van ruin) 8 jaren het hem aanbetrouwd.e
dienstwerk, met veal ijver en iligting, waal genomen hebben.,
de, is hem op den 17 odober 1728 zo te Ainfleldam als
Haarlem, in de gemeenten van zijne geloofsbeiljdenisfe
Teraaltplaatze opgedragen; hij aanvaardde hot beroep in de
edrstgenoemde ftad, en dealt 'er zijne intrede den 27 februarij
1729. Hier hceft hij gedurende de4 tijd van 28 jaren het
leraarsambt, met alle die vlijt en getrouwheid waargenomen,
welke een rechtfchapen Euangeliedienaar kenfchetzen ; tot dat
na een kortftondige ziekte, den 20 februarij 1757, zagtelijk en zeer christelijk is ontflapen, in den ouderdom van 63
jaren, nalatende ene bedrukte weduwe en kinderen.
JOHANNES BREMER bezat bckwaamheid in het prediken, gay en die zijn gehoor aangenaam maakten, met een indrukbaar
talent bij de g,emoederen; zijn taal was net, zijn flijl vlocijende; zijne lac was fchrifcuurlijk, Cprekende niet alleen zo
veel doenlijk was, met de woorden der Schrift, waar in ene
kragt GODS is; maar ook de waarheii lerende meer nit het
woord GODS, dan nit de vole;;. Behalven zijne bekwaamheid
en fligtelijkheid in het prediken; behalven het onderwijs aan
de opwasCende jeugd, dat hij met enen bijzonderen ijver hecft
waargenomen, was hij ook een regte vooritander van hef.,
D.9t;ps7ez'::4 lighaam, fl;ekl:eude zijne zugt nit, tot deszcivs

2S4

]3j.. BRES'ILLE. B REUOEL

ook met al zijn vennogen, de
werftand terwiji
inligtingen
zogt te handhaven7zdocnOdre;
iijic.
ele en gemecnte
welke ook gcen geineeme befiaan kan. Zedig en onopfpra.
kelijk was zijn algemene wandel, en hij kon daar bij zeer
vriendeiijk zijn in zijnen =gang. Hij bezogt oak gaa.rno zijno
gemecnte, en bij de kianken was hi.) zeer aandoonnik ea
troostrVik.
Do werken door hem in druk uitgegoven zijn : 1. XXXII
bihatkiiotwr tutdc;cii tcgoi bce
(:Z3c.tri:341;2ct.liicn, 6Th.
1757 . 4t0. 2. ZI11CC
bZ3Vitt IL111 eiCitirACCOC
1749. 4tC'. S.
'713. 1754, 8ba. 4. -3:^atiiAlititu) tot1-13clorfrib en betilb, tux:
b?tli-t. inf. 1767. 81.10. - J. DER:NATEL , Lijkreden op
het able) ren vn J. BREME R
' . 1757. Iro. .ABROUDE en ARREN.
,
diuk
von i
bl. 70.
BERG, Artta;;Iregbtei
BRES (GUIDO), is geweest de eigenlijke opfleller dot
Nederianje Geloopelijcleiticje. Hij was Piedikant in de ware
gemeentcn van Rzjsfel en Vaienchijii. Toen de Spaanfe Veldovei fie NOIRKATIMaS laatst.genoemde find ten jare 1566, fiord
niendcnhand overweldi2de , lint hij dozenbraver' Leraar, bone.
yens nijo kollega PEREGRIN DE LA GRANGE, en andere aan4
zienlijke Burgers, vatten en ten dood biengen. - WAG.,
Fad. 147. VI. D. bl. 209.
BRESILLE (FILIPS DE), was naar alle waarrchi;n1ijklicia
een flaingenoot, van LODEWYK E BRES1LLE, Edelman no.
Btusfil ; en w erdt in 't jaar 1567, door ALVA en zijnen Raad
fchuldig aan gel:wctile Majefteit verklaard, deswegens g,ovoriisd en gebannen. -Da TASSIS , Comment: lib.
pag.
B. 131.
J. W.
211. E. VAN METP:REN, Nederl. 0071,
TE WATER IlUto)ie S'an het Ver5ond der Etkien. U. D. bl.
299 , 300.
I3REUGEL (ABRAHAM) , Konstfchildei. , wiens Bentnaam
RHYNGRAAF was, trouwde gedurende zijn verblij f to Rome, en
Was aldadr

con van do zeialltigite Konstlielden van de
EcrAt,

BRZUGEL. (JAN

BATIST)

sent, die de vrugten van . Zijne konstverdien flen maaide, en
op een fpaarzame wijze wist in te zamelen. Dc voorwerperf
Tan ziin penicel wai ell bloemen en vrugten, die hij zo fraalj
fichilderJe, dat 'er de italianen veel achting vow- hadden, en.
die r0,e l i;ic betaalden. Door zijnen aver en naarfigheid had
bij \ eel geldsgewonnen, dat, in die flad, al vrij zeldzaam ig
voor eon Ne,!erlander ; doch al te verregaande woekerzugt
fpeeldc hem eon kwade part; wont, zijn geld op een 'loge interest aan eon Koopinan geichoten hebbende , die gants de
man niet was , lien uiterlijk vertoonde, verdween hij met da
noorde;:zon , ABRAHAM ' S gehelen fchat medenemende, zonder dat daze oak van al zijn geld, dat hij met zo veel vlijt
bath gewonnen, en met zulk ene zorgvuldigc fpaarzaamheid
bewaarcl, immer een duit heeft te rug gekiegen. Deze gevoclig,e neep, maakte oak zulk , even nafleligen indruk op hem,
dat hij op 't best van zijn levee aan 't kwijnen geraakte, en
kort daar na Zijn enige dogter, en der fehoonfte
meisjes van haren tijd, zag zig door dit toeval niet alle;n beroofd van haar vadais erffenis, maar boven dat vertleken
van een aanzienlijk huweiijkslot, dat haar zonder dezen ramp
zoude to beurt gevallen zijn; het hartzeer maakte zulk een
diepen indruk op haar, dat zij ene Non wierdt, en hare dagen
in het kiooster eindigde. ....-.— VAN COOL, AT. Schoulvb. II.
D. bl. 463 , 464.
BREUGEL (SAN BATIST), can broader van ABRAHAM,
was mede een Bloem- en Fruitfohilder, en onder de liefheb.
bens bekend geweest, met den naam van den Napelfchen Breu.
gel, ore dat hij zijue meeste leeftijd in die Clad heeft gefletea.
Zijn bentnaam was MELEAGER. VAN Goo', zegt, dat indien
het de zelvde is, van wien hij bier te laude twee flukken
met Italiaanfe bloemen en vrugten gezien heeft, hi), een hoogvlieger in dat Teel der konst is ge-xeest, en dubbcld waa.rdig
oilier het petal der grootile meesters geteld te worden. Twee
flukken van dezen Meester, verbeeldende allelhande Ooft
wierdt verkogt in de verbenevens et37,1 vionwen
ko-
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kopitg van den veer VAN ZWIZTEN, den. 12 april 1731, 112
guldens; dit moeten uitmuntell Hag3 g,',1.n, voor 290
de fchlicielflui,k en van hem geweest zijn, doordientl i t andere
j1a, fruhken
dat
zijn
weintg gewild -waren , en
verkoriinnatbijkt,
zelden bovc,m, Ckc io guldens opbragten.
Vi Goofi,
sc
bl. 464, 465. G. Hain', Nacing . Tan
12. IcA.
Ll. SS9.
EP i;:j,- cEL (

1:cnaamd den Fiur2lon, teas een
UCEL , die volgt. Bij leerde de begin.
zelen CTL.f kot 011C,Cr
vein zli nen vader, en hadt Ver.
volgcn, tot m r-c r ter Pi
COEN-IND; dch 1ccate zig na.
derLand tot cen geheel
van i*,Thildelen,
hieldt
Le-LI; me-, Lac vervaar,1;c:J.-,
bicicrilen en vrtigten ; maar, cloor'Jlen de menschi5j
left, vw&.an.
derde hij oak van fchildertra,lt, CI fc \ervolgens,
fierlijke land- en watcrgezigten, Op rneni?th. haiiclo v,2'ijzer, , zo
als hem in 't leven voorkwain. Hij veftiet egter het fchildeien van bloeM en
en wat tot veld- ea tuiriger, asien
b‘,:qaoort, nioL, maar
zig daar van op ene konfLige
wiz ;-:; , tot Let .11en
C
De Heel A. horBRA:,-.5N
jaie 17r3,
een thlk van 3 voet hoog en 4 voct bleed van ham :gezien
heeft, daar hii en alle konflenaars urcn lung, zender z'p to
kunnen vt;rzailge,.-.!, net venver, r1rirge op Ithriden to wren;
waar in zo menigerhande foot van bloemen, ftruik en boomgewasfen , op den voorgiond gefcili!derd waren, dat het oog
daar in als in erien doolhof veiwaid bleef; en, fchoon 't zelve op 't twintigfi:3 deel in grcotte, li:et bij 't leven konde
halen, nogthans was leder in zijn focrt, in dat klein beftek,
zo uitvoerig, korl ig en natuur'ijk gefehilderd, als of het in
zoor vun PPrn

de grootte van 't le' en ha:Jt geweest ; inzonderheid flak "er
in uit een vijgenboom, die in een tuinpot geplart was ; sonar
van de ftam zo natuurlijk gekleurd, de biaden zo vernuftig
en dun gelchildeid, de groene uitipruitzels, half gekleurde,
volwasfene, en van rijpheid goploide vijgen, zodanig treffend
wa-
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varen gerchilderd, dat bet geen penfeelwerk, inaar 't level
fcheen te wezen. Dit fink van 't Loa gebragt, werdt te Amii eldarn , den 26 jUllii 1713 verkogt voor 2825 gulden s . Dc
twee beelden , die op den voorgrond daar van flonden, verbeeidd:,n r t.,,moiNTA en VERTUMNUS , door RUBBENS gefehilderd.
De v,, eciga, met Cm fiapend Vrouwtje en Sarer , gold 1875
geld. Docla het aPeruiti;emencine fchilderiluk, dat van hem
voothanden is, is het zogenaamde Paradijs , een -1-,:onkftuic vami
het fcl;one kv.,binet van VI:lien den Heer LE COURT VN DER
VOORT tot Leiden; bier in don zig een menigte van aller-,
hanJe clfelen op 't allernatuurlijkst , in een niet min konfig
Iai -O:chap zien; en de AD A1 en EVA is op 't alleruitvoerigst
door RUBRENS gefchilderd.
Menigte van kleine flukjes , ten bewijze van zijne naarftig.
held , zijn 'er van zijne vernuftige hand in de konstkabinetten
alomn te zien, dear onder veie, waar in een nleulenhoef
g an den kant van een riviertje fraat aFgebeeid ; of ook wel een
dorpie, of enig ander gehugt aan ck:n kant van 't water, 't
week hij den verders heeft orgefierd met kleine zeil- en waterrocituigen, gelijk op 't land met karren, wagens, paarden en
aflelhancie foort van kbeine beeldjes , die hij bij uitnemendheid
konffig en uitvoerig wist te maken; waarom hij ook van Joy
DOCUS MOMPER , HENDRIK VAN B ALEN , FIANS ROTTENHAMER,

en anderen(zijner ti]dgenoten, gebruikt werdt, 0111 hunne land.
fchappen met beeicijes,.peardjes, enz. op te fieren. Om kort
te gaan , al wat men van hem ziet, ftrekt ten bewijze, dat
hij een groot meester in de konst was. En ten einde te toren , hoe groot de ichilder-tckfereeltjes van dozen meester nog
in achting zijn, en bij de liefhcbbers nog in waarde gehouden
worden; zullen wij one enigzints uitvoerige lijst mededelen,
van do prijzen, die zijne uitmuntende penfeel-voortbrengzelen , on verfcheiden' publijke verkopingen van fchilderijen,
hb't cu oF;ebragt. In die van APR. BOUT , den I i angustus
1 7'33, in 's liege , een Lai-Aft:hop mint Beesten , Bethien , re, CUE., I SOO guldens. In die van KOENRA AD DRosT2- .7
den 21 Lin) 1734, in 's Hage, eon Over-Veerye , 260 gill (la
In
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BREUCEL. (JOHAN)

in die van den mirgemeester JAN SCHUYL ENBURG , in 's Frage;
den 20 fepteinber 1735, Bacchus en Ceres , met Venus en een
groot aantai 815 guldens. Dito Maria IIe?nelvaart,
285 :i llidens. In die van RICHARD PICKFORT , te Rotterdam,
een Ont./ e Clan de Schel,:e, 450 guld. De Vier Getijden des
wars, 750 guild. FERDINAND , Grave van Plettenberg en Wit.
tern, to 2-Imfiefrionz, 2 April 1738, twee Lanc)frhappen , zijnde
, vol gewoel 1 :# '17/ beeljes, berjes en vaartuigen,
, 16 april 1738 ,
1,("aroi; SCIIONf3ORN te
2045
ee l,
,
Met een cnenic,ie JC;'firen, beesjes en karren, 763
Dc. ar,r,i4,;inge der Wizen uit het Oo_len , 800 guldens.
:ler Parade s , 355 g,u1d. Grave DE FRAULA
te
jutij 1738, een Landirchcip , met rivier,, wagers
e;z c.:T11---) .fi? 7.9 " n , 490 guld. Een dito, de viugt van Yofeph en
1143r Lox guldens. Twee kleine Landfchapjes ,
h e y ene da::r de boeren in den Oogst werken ; en bet andere verbecldrnde de maand Meij daar de bocren zig vellzutigen , op koper , 405 guld. Een Landlchap , met rivier fchepen, molens ,
enZ. , 410 guild. Een dito, verbeeldende Sonien Bosch, met
q vagens en .figuren , 375 guld. Te Amfteldam , 16 feet. 1739
een Zo?ner en Winter, 505 guld. De Arke Noachs , 300 guld.
Een Mukt vol gevael , 600 guld. Twee ftukken, yefus het
kruis dragende, en zijne kruisfij yzg , 450 guld. MicmEL VAN
HOEKEN , in 's Hage , I meij 1742 , Chr!stus predikeizde uit het
feheepje , 55o guld. Het Ilouthakkertje , 375 guld. Grave van
AVAssENAAR OBDAM , in 's Rage, 19 aug,ustus 1756 , twee
Landfchappen, een Dorp- en een Landgezigt, met wagens , karren ,
beelden enz. , 1025 guld. Een dito , Riviergezigt, 116o guld.
De Brusfe'le vaart , met karren , beelden enz., 310 guld. De
Val van Faeton, 1510 guldens. Twee ft-A.1es, verbeeldende,
Roonzle Kerken, vol beeldjes , 587 guld. G. BRA.AMKAMP te
../170 el danz , 31 julij 1771 , een ijk gefi offeerd Lan* hap in
FlaanZeren, 305 guld. - A. HOUBRAKEN Scheziwb. I. D.
bl. 85--87. GERH. HOET Naanzlifst van Schild. I. D. 1)1.
391. 428. 468. 499. 507. 525. 534. 547. 600. II. D. bl.
IA. 7.
19. 54. 291. 295. 297. G. BIVIAMKAMP, Kah. van Schild,
DREU7

ZREUGEL. (PIETER)

e ft

BREUGEL (PIETER) , Konstfchilder,, heeft zi3nen aan
ontleend van de plaats zijner gebOorte, zinde het dorp Brea.
gel , in Braband, onder de Meijerii van 's Htrtogenbosc":,, kwarWas cae wader van den FLUWELEN
tier van Peelland.
HU leerde de konst bij PIETER KOEK VAN AALST, Wieng
ogter van hem , toea zij nog kktin was , dikwils op den arm
gedragen, in later tijd zijne huisvrouw geworden is. Van
PIETER KOEK vei trOkkeildC , ging hij werken bij JERONIMUS
KOEK ; reisde ver-volc,,en.s riaar Frankrz.7k, en van daar naar Italie.
Hij hadt de po,nCeelbchandeling van JERONIMUS Bos beoeffend,
volgde die ongemeen natuurlijk na, en maalde ook vele zoJanie fpokerljen en potfigheden, zo dat hij door velen PIER
-DEN DROL geheten werdt. WeiLige ftukken vindt men van
hem , die van den befchouwer zonder lagchen konnen gezien
worden , of die de ileminigflen en ftuurften niet ten minften
doen glimlagchen. In zijne reizen fchethe hij vele gezigtete
naar 't leven af, zulks men zeide, dat hij, in de .ripen zijnde,
alle de Bergen en rotzen ingezwoigen, en, t'huis gekomen,
dezelven weder op doeken en panelen uitgebraakt hadt;
want hij bezat de konst om deze zo wel als andere voortLengicien der naruur, op 't treffendfte na te bootzen.
Van zijne reizen te rug gekeerd, verkoos hij 2ijn verbitif te
dIntivelpen, alwaar hij ten jare - 1551, in bet gild of de fchilders-kamer kwam. Veel arbeidde hij voor een Koopman, ge'hewn HANS FRANKERT, een harps mensch, die gaarne bij
BREUGEL en daaglijks zeer gemeenzaam met hem verkeerde.
Met dezen FRANKERT fpanceerde BREUGEL dikwils buiten bij
de boeren ter kermis en bruiloft, verkleed in boeren-gewaad,
wanneer zij ook onder fchijn van aan de bruid of den bruide.
gom vermaagfchapt te wezen , giften en gefchenken deden.
Bij zodanige gelegenheden fchepte BREUGEL vermaak, het boerenbedrijf in eten, 1ansfen, fpringen , vrijaadjen en andere
boerterijen te befchouwen; alle welke Bingen hij vervolgens
zo in water- als olieverf, klugtid en aaratig wist na te bootzen. De boeren en boerihnen kleedde hij zees eigenlijk, eu
IV. Dire,
T
very
GEL.

,BILEUG EL, (PIETtil)
t daonrridere:enThe gbeeldr:.Cif der h uislieden in bun
vetheetide hea
pan, itaan,
ongemeen atuurlijkToen hi cg te Antwerpen woonde, hie!dt hij huis met een
meisje dic 'er wel uitzrz, en Ej ook getwa::
zoi,Jcia liebben, 20 hare lcugenag-tige gcaartheid ham geett
voor haar had doen opvatten. Zonderling wa3
hart uitgedagte miEel orn van haar oncflazen t worden
namelijk cen allLoord met haar, dat hij alio hare *feu.
pmen op een keYfilok zoude filijden, wan toe hij cne vrij
e t ?, dat, zci) deILA door ('en vol wierdt,
van bun buwelijk niets vicEsien zou, ge1c ook eerlang geLy.:edde, Eindelijk ved!cfdz; hi.) op de do:er van zijn oude
KoEK, de met hare moer wed e tocn reeds
P1ETIR
wcJwe was, te Bzj woonde, en ooloyde mt haar, on.
r heding, dat hi)
zou
en te Brusjil ko'
wonen.
J3REUGaL was een flu g,ef-chikt man , niet zeer fpraals:zaarri,
lliaar ongemeen grappig in gezelfchappen; fchoon zeiv' zeer
Btheriaans over het veifchiinzei van fpoken denkerde, kleefde hem egter de zonderlinge i iefhebberij flan, om de
of zijn ei,.en yolk, met cnig fpook of v reel-T.1 gedruis door
hem zeiven verwekt, te vervaren. 01,-mo,--L.Filjk ware het op
to noeirien, wat fpokerijen, helfe vertoningen, hoereE-gezei..
fchappen, zo bruiloften, kermisfen en andere onderwerpen,
gefchilderd heeft. Onder anderen heeft hij ool: af.
gv.riaald, ene verzoeking van onzen Zaiigmaker,, dusdanig ver.
als van de ///pen op fommige plaatbeeld., dat men van en
zen door clrijvende wolkon op fteden en landen nederziet;
voorts ceo bore Griet, die een roof voor de h:1 sveghaalt, 'or zeer
velwildeid ujtziet, en vreemd opgetooid is. Nog heeft men
Vail hem de volgende ftukken , die alle verworic-i.erlijk fchoonitjn getVlilderd: i. Eon firijd tuD'en de Vesten en Vastendvond.
2. Het 8,byttik van hitiprnicidelen tegens den rior,d. 3. Kintlerfp018- , , 4 Vole Boen-kermisfen en bruilciten, met eon inenigte
fate illakerijen .en d tion bodrijven en gebaarden der
bye-

BREUGEL, (PIETER)

2.0

boeren; muntende 'er inzonderheid onder de !aerie!, ene nit,
waar in de bruid begiftigd wordt, en een ouden Boer met een*
buidel aan den hals wonderlijk natuurlijk op den voorgrond
geplaatst is, bezig zijnde het geld in zijne hand of te pasfen.
Ook heeft in de Kz.v:st-Gallerj van den Keurvorst van den
Paltz, cen overhet-,rlijk fluk van hem gehangen , afbeeldende
de Prediking van Yokannes den Doper in de WoestUn. In de
vommaais Ko:]thglijkc vcizameling te R.rijs, waren van hem
drie tafeieln, ahe op koper gefehilderd, verbeeldende het
cen een 1;erg7gt!g Lc.;:dfcliap ; het ander, cen Katten-illzi*Tc,
't-geen dcar Cell kat op de trornpet blazende geaccompagneerd
worth; en bet derde, mede een Landfrhap vs,/ gefie,3e en open
Holly 2d,re wazens. Ook worden 'er vele zijner vreemde ea
klugtige verbeeldingen in prent gezien , zo in bout gefneden,
als in koper g,eetst. In houticiede ziet men vaii hem, ene
3,or.e van OURSON en VALENTYN verbeell
Arent, waar in de lift
worth, en in koper enige Rijsgezien tujen de Al, kilc7)e Gebeigter,s , door hem in den jare 1553 te Rome zeer fraaij geetst.
Door andere voorname Plaatfnijders, als HIERONIMUS Kox,
P. MANDERE, P. FERRET , JAN en THEODOOR GALLe,
en andeien, zijn. vele prenten na zijne tekeningen in 't koper
geineden, als 1 4 fraaije Landichappen door IL KOEK , twee
Rijngezigten door KORNELIS KORT, het Vrouwtje in OrerfpeZ
door P. FERRET; voorts het Sterfbed van Maria, de vette en
magere Keuken, de zeren Deugden en Ondeugden , de Keilnijder,
de tentatie van St. Aztonij , enige Boeren-bruiloften, Spokerijen,
en veel meer andere vreemde en klugtige onderwerpen.
BREUGEL zoude een menigte net en zuiver behandelde tekeningen met enige fchriften, 'er toe betrekkelijk, nagelaten
bebben , zo hij dezelven niet gedeeltelijk , als te fchamper en
flekelig, op zijn doodbed, door zijne huisvrouw hadt doen
verbranden, uit vreze dat dezelve na zijnen dood daar door
welligt in ongelegenheid zou hebben kunren gelaken. Hij
lega.teerde zijne vrouwe bij testament een fluk, vet beeldende
een Exter, zittende op de galg , als Wilde hij door den exter
de klapag3..-ige tongen verilaan bebben, die hij der gaige toeTs

k9t

BIZEUXELAND,

nItrARnt.

egetlde; cot; hatrt hi, het eloorii teken van de Wactrhez7d verbeefa,
naar zijn eigen zcggen 't Neste zijner wcaken zou3e
t
vt;e 2 e-a, didlie twee zone:a na, We mede goe fre Schirderg
gtzeg t zijn& De ene PIETER geheten, leerde hij GILLS VAN
FOISTVG3LO, en kopiLlerciie zeer aardig vele ding.en van 2ijneri
-trar:',17.. De audere JAN genaarnd, is hier born van gefpro.
Delcr'pth,F; des Tableaux du Palm's Royal pag.
9
Pi. ev q (iftcatifon Uto 3eina';', , ft,tn in t, cr Onferic 4111
trf re. 63, E.. v. MANDEB L.C1%-M der Schilders,
D,

AS4-190.

iaECTKELAND (JAKOB) , is geboren te A7iaiJen, i*
Mot zij'ne olidc,rs van daar naar Goi:s gen ol:Len zijnkkitc hi alciacr de certle gronLIciLl zijrcr 1c.:r.,-3rceffoningeri,
en '..-bragt die te LZ.,-re„;;t; en te Gro. 7-;:nen. In 't jaar 1689,
wel\it
als Predikant beroepen te St. Anne ter Maiden; in
_1 696 te Westfouburg , en in 1704 te Afiddelburg alwaar hi)
mat alle braafheid zijnen toevertrouwden post tot aan
ex.,rx1 toe lieeft waargenomen welke voo, viel in 1724. De
tiO0I hem uitg,egevene wclicen, die met vrugt en ftigting kun.
Lon gelezen worden , zijn do volgenden:
8. meermalen gedrukt. 2. ei' er trzt ecnabrbrr=
toub naar ben icib?aab ban ben Catcebigarvg. ?intft. 8t0.
saalen gedrukt, de laatfie in 1740. 3. ltNtcrtlaren bcr t;crfie
11{,cri;ren.Iniff. 811o. 4. Zeom be 10, ciitcri. alitbeit.
:2704. 813c. 5. Iluttige u nobige
Cr. no.
BRIAR -DE (LAMBREGT DE), uit een zeer aanzienlijk
geflagt, omtrent 't jaar 1490 te Duinkerken geboren, was de
14cic zoon van ADRIAAN DE BRIARDE en. van MARIA D ' ESPERFCQUES. Iva zijne eerie ietteroeffeningen volvoerd te

gnf hij zig, ten enemalen aan de beoeaniag der legtsgeleci.dheicl over, in welkewetenfchop hij, het tijdvak Ik r zar in
hij leefde in aanmerking genomen, zeer bedreven
doktoraie muts in beide de regten verkregen hebbende,
Wi„iddo Iiij zig geheel en al aan de praktijk. De ro‘,..rn van

(LAIA LIaLiGT 2:1)
Tijne bekvmarrtheid hem aan Keizer KAREL DEN V , hebberde
doen kzr,rien, verhief hem deze Vorst den I januarijI521.,
Rzadsheer en Requestmeester in Ien Groten Raad te ill:the/en;
n gedurende den jaren dit ambt met veel lot bejr:lee,..d le
bebben vireidt hij in den Geheirnen Rand geplaaist; en 474.titijds daar na volgde hij NIKLAAS EV.ERARLI, die d.P/1 zuga.
tus 1532 fried, op, ais deide Prefident in de% Croten Raad
iffecheien. ]3RIARDE vervulde deze belangka wa.ardig:heid.
gedurende den fijd van 25 jaren, met ailen ijver
den
wensten nitilag, welken men van zijne kunde, en ervarenlcid
was verwagtencle. Hij fieeg bier door ook zo hoog in zebting
bij den E;eizer, dat hij ten enemalen de&zeivs vertrouwen tot
igtrok, zo dat dees Vorst hem in alle de zaken, die bvtieliking tot de Nederlanden badden, raadpieegde. Jj $liert
kfc,clielcn, den io odober , en wierdt met veel floe n le
boofdkerk van -St. :Fan begraven; in wellx kerk hij ten
a548 tot bet -bouwen -der ,Kapelle 'van La reizerabel, itthtt,
giften hadt gedaan.
Tweeinalen is L A MERE GT DE BIUARDE gehuwd ,ge-4zeps.s;
Lijne eelile vrouxe was Milan HENINgRC111
,gse://
=or) bi verwekte, NIKLAAS LE B AIUDE na anti woke
1581 le Koxtr,i , itierf, eliige kinJeren ,n4!atende,
iui isvouw ARRIANA v.1).N DEURN,A.GLE geteeld, mgt. wie hi-den
si augustus 1557 was gqt1 OLP/Vit. LAMIIRET tiad vor .ec
tweedemaal in de ì egt, den 26 ,meij 152,6, lnet MARGEIZ:
TQAULT ,degter van j A MICAIILT en 1.1 V IAA CA'.T2 VJa.2i
Lima. genaaind,
IV ELLE , bij w/le hij ee dogter btkwan
geboien den u 152,8, getrouwd den 29 augustus a$49,
net GYSaRT VAN Bitk-NKI-i-013.5T geflorv,..n den 2 sapid 117iv
tjn ,00k ii de St. j'anskerk te Illechelen begraven.
LAMi3REGT r BRIARpE heeft in 't Jicht ,,gpgeveln4

tact / we cioc

trat manicreti cbet -111C11 1L
iqcftic .k4-65
fclir..,Otiry .1$ cube fActoplt sr, viwtatn
'tact/
cranuitie Wife/ rite , nit sotrjt in ‘.14et
LAYBREGT as, B. 32ARIDE:y 114'
licfroatanv; 1.1wmar1it
fr.
i.jP,34M,ent ban Pal Orctisx 21,0r b.isz
I c
T
411

t 9 4 BRIENEN. (ABRXIJA2,:,' v.A.N) B RIF.rEN. (JAN
L AET j j te riarc. 1522,
MeCriden. Cljant i v,walI-IANs LE
lien.
I;
el
g
.
I 78. 538. T,1;0.1P. PE I: .
F. SWEERTII
Torn. I p at.
Bib!. Belg. p. 797. SANDERI, Ranch..
338 , 339. VAN GESTE', , j7 or. Medd. Torn. I. pag. 20.
Suppi. aux Tro 1:ies de BUTKENS , TOM. IL pag. 316, 317.
CHRISTYN Tontheau des Hommes ill. PAQuoT , Mew.
elcimy vain
cl iclen , in 4t0. 177t.
Tom. IX. p. 345.-349.
I. D. bl. 314. 316. 321. 360.

BRIAS (KAREL DE), zie AS:OMPTION.
BRIENEN (ABRAHAM vAN), geboren te Utre el , in hct
jaar I6c6, is onder de Rooinfe Gc , dgeleerden van de .Bataalle
Reputlijk zeer beroemd geweest. Hij werdt ten jare 1638,
Pastoor in de Veenen onder het Stigt , zijnde benevens JAKOB
DE LA TORRE, door den Bisfellnp FILTH ROVENIUS, naar Rome gezonden, ter bellisfinge van de ontilane gerchillen. De
zelvde reize ondernam hij andermaal in 1655, na seeds voorbeen tot Pastoor van St. Geertruid , aangefteld to. zijn. Ten
tijde van JorIANNEs VAN NE ERKASSEL, werdt hij tot deszelvs
Raad en Vikaris van 't Utreci* Bisdoin verkozen. Hij ftierf
in gercernde ftad, den 19 feptember 1632, in den • gevorerden ouderdom van ruim 76 jaren. Zijne fchriften bijeen
verzameld, zijn ten jaie 1769, te Leif den lierdrukt.
ilur,m4N:s1 , Trof erud. p. 33, 34.
BRIENEN (JAN vAN), gefproten nit cen zeer mid en adelijk gethgt, waar van men reeds ten jare 1335 vindt opgete/tend, dat 111:NDRIK VAN BRIENEN, Kidder, trouwde met MARIA VAN LINDEN. JAN was in 1704 Raad extraordinair in

den Hove van Gelderland en Burgerneester van Arnhem;
welken tijd in vericheLlene ftedgn van dat gewest, zedert den
dood van den,Stadhouder WILLEM DEN III, en wel ilizonderheid te .rirlzheld , vele bewegingen en onlus:en waren voorgevallen, welke de afdanking van vele Magiftraatsleden tea
gevolge hadt. Deze onfusten dagelijks vermeerderende, wierdt
tilt on,c_,T, •
1,31M te
corps van 2.00

EILIENEN. (JAN 1721)
isuwcle onge tanichappen, te Arnhem op te rigten, Traa; cvez
(len Burgemeester WILLEM ADRIAAN BOUIVENSCII, 21s Koj_lope lt wierdt aangefteld, en tot Hopman joHATir SWAAN. 211124
deecit de Ridderich ap dezcs gewe- q-s, op gelijke beichermirtgb
dagt ziin, dierhalven enige manfchap ten platten iande zcit
hunnen sdienst aannemen, en die in drie col-pre verdeel4
bebbende , bet bevel als Hoplieden daar over optiragaa
aan

ELBERT VAN VOORST, HENDRIX VAN WYNRERGEN ,V1

Deze weik4aamheid van de Ridder.
fchop 9 niet z4) ider lede ogen door de Regering van 41.rn7efiz
berchoTiwd wordende, oinieelden die voor hun heitzaam; 011
nog voor ce p ko, ten tijd en wel tot bet einde &nevem jears',
ten tweede corps vrijwilligers van getreawde manrcl2apppn;
uit de Ze3 bargervaandelen getrokken, aan te ftellen, entinr
over St bevel als Kollonels, aan de Burgemee qeren JOOST RI.1•CER CI) Drx{ VAN BASSENN, op te dragen. En ritwiji zeds
tusfen de Rid l erichap en Steden door de Ininzame tY3 ferlfprakc va:1 de vier naar Gelderland gezonden Holland; Gemq.
elen, ADR1AAN VAN DER GOES, Heel van Noett,
teen ,
OL.1,i.--BL:4;Z:11t:Cter te De ft , WilLEM Burs, PerT:riefia.IiS 4,141.
13RUIsh) VAN DER DUSSEN, -511rgemeeswr
1;-(.3
Penfionaris der flail Gouda, en IzAAit vEr Hoop.NBEEK,
decembe on bne
lionaTis der Rad Rotte?dam, opdet

TER VAN HENDOORN.

ri , en des de twist gerloegz,s,,:fril
ijk verdrag wierat getri
tge'eg,..I was; zo wieidt op voorfle van onzen BLII;Mief,51Zik
IVAN 13-F iE gEN , den 4 iuni des volgenden jaais bij mee-rderbcid v,In fternmen-, door de Magitlraat : befloten, ,ae Twat
vooiheen aungenomene torpfen vrijwdligas als no ii mut

notifg 2nde, af te cianken des, '-iii f,--ztizgenfta g.pde .de .-fterb*
protesten van vier Burgetneestelen 3-or tegen, 7nog ten ,zI.-144
tlage de Hopman joHAN . SIVAAN van zijne bedicnirige aevartz
ontflagen, en zeLiell getrtr,,,t dat ;opg,,rt vw61-1,e,4
,ovey:gen, ool: ter uicvoering -to brengen; wzaldoa zedzirj",
tie deswege cntitane verdeeldheden order de ),IPTAriaggtder.
&a
tc(„il anien, ,dat gincle:a nog op zondag jzr,
iaanJ nibs aidaar 441
7 4,
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BRIENEN. (JA N VAN)

Magiilraat tot verhoeding van zwarere gevo/gen te adts
wierdt, van na 't einde der kerkdienften, net alleen de
der ft ads
poorten te doen fluiten, maar bij openbaren trom melnag de
zes burgervaandelen op de markt in de wapenen te rukken.
Bur111‘-;Cater B OUWENSCI-I, de alom verfpreide vriwiiligerste
zelver tijd in 't geweer trekkende, ook op de mai kt verfcheen ,
cn zig met dezelven refit tegen over de gewapende burgerij
in bekwame aide fchaarde. Op die wijs ftondt de een met
gevelde gewelen tegen den anderen, en dus alles gerchapeit
mids de minfle dadelijkheid of beweging, .op elkanderen
vuurgevende , van de flad een bloedbad te maken. Tot dat
eindelijk de in de wapenen gerukte burgers , geep bevel tot
den aanval ktijgende , van tijd tot tijd afdropen, en zig
delijk geheel van een fcheidende , de vrijwilligers het veld lie.
ten behouden. Waar na de Burgemeester VAN BRIENEN, van
zijn Schepens-ambt 1zijnde cntzet, uit de clad week, doch
eerlang daar weer zijnde ingekomen f den 28ften gelast wierdt
dezelve te ontruimen; invoege hij zig op zijne landhoeve als
velegen buiten het fchependoin, ophieldt. Dus fchenen de
twee. corpfen vrijwilligers voor altijd bevestigd, en dermate
voor alle ondernemingen geveiligd te zijn, dat rnenzeNee:lvaenrg_
daar na in zeker fchutierlijk genootfchap veranderde
loop van ruim twee jaren ramen de zaken een anderen
keer, alle de corpfen vrijwilligers wierden, ingevolze refolutie der Staten van Geldcrland van 5 november 1707, door do
gantie provintie afgefchaft, en de Hoer VAN BRIENEN, even
gelijk cok meer andere Magiftraatsperfonen, wierdt eerlang
door dc burgerij van Arnhem, in zijne voorheen bezeten waar.
digheid van Burgemeester herfteld.
VAN BRIENEN heeft ter vrouwe gehadt, JANNA ELISABETW
DE BEYER, met vie hij den 21 december 1690 huwde,
welke geftorven is in hogen ouderdom den 25 maart 1740;
bij was reeds den 30 junij 1715 overleden, na 9 kindei en,
namelijk 4 zonen en5 dogters bij haar verwekt te hebben.
G. VAN Lo ON , Arcderl. IlYtoriep. IV. D. bl. 416-4'8.
8:-z1/1° en 'rap C721-oc'k , di.? k.
l'iliOVEZDA. , ,Ne2erl.
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isn 1785. I. D.
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Vaderl. Hifi. XVII. D. bl. 242,

243-

BRIL (JAKOB), geboren te Leiiden den "T. jantiarij 1639,
tit geringe oudeis, zo dat hij in zijne jeJgd op he ,: fpoelett
befteld wierdt. Van der jeugd af aan gal hij blijken van ene
ieerzame god yrugtigheid, gaarne horende van de dinge.n ' die
hem konden verftandig maken tot zaligheid. Dan tot rijper
jaren gekomen zijnde, klaagde hij menigrnalen teg,ens
trouwdfte vrienden, dat hij in de gronden van den Gereforrneerden Godsdienst, lawn hij daar in opgevoed was, gene
voidoening voor zijn geweten konde inden ; als mede met
in de ftellingen van enige andere gezindheid, weshalven hij
zig in 't vervolg ten enemalen afzunderde, en geene opentare oeffening van Godsdienst, hoe genaamd, langer bijwoonde. Sommigen waren van gedagten , dat zulks cit tedetheid
van gewisCe voortkwam, terwijl anderen en wel de meesten
dat zolks tit warzugt en laatdunkendheid herkoms-tig was. Hoe het 'er ook mede gelegen mag zijn, zeker
het, dat hj een voorbeeldigen wandel heeft geleid, en in het
jar 1700, in den ouderdom van 61 jaren binnen zijne geboorteftad, met alle tekenen van een welgemoed Christen is
overleden. Zijne in druk uitgegevene werkjes beftaan in ene menigte van vertogen, onder kragtige en nadrukkelijke upichriften waar in zijn enigfle oogrnerk fchijnt geweest te zijn, cm
de menfchen onder een afzien van alle verfchillen, in 't ituk
der Re1 igie, aanleiding te geven tot de waarachtige kennis
van JESUS CIIRISTUS ; die naar zijn zeggen, brj weinigen gevonen wordt. Alle deze Verhandelingen zijn bijeen gedrukt,
cadet den tijtel van: Wcrhen ban be pocabertirli te JAKOB
BRIL, hiaar Cu cronbig aanwij;enbe !jet pit en illerz ban be
tare hie;eritlijfic en babciijheC-etzttcrtfirib: ;err nut en
tliCnitig boo; alle ge3inOydlen. Wct be,0 Mulb eurg lean. 7itnfl.
705. in 4te. Indien 's Mans aangezigt in de prent voor
dit bock wel getroffen is, heeft iemand niet zonder reden
cezegt: Dit keeld ver13ecid den Man, die zelv gansch niets
5

BRIL. (IVIATTELYS) (PAULUS)
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J, VAN

GAVA,REN) Bakz,

bi.
gebo .ren re Breda ,
MATTIlYS), Konstfchilder,
ten onregte
KANDER
zo
als
K.
v.
te
(,
iC tL
Eniti
ik
verkeerdelijk
MATTHEu5
noemt,
en hen even
die hem Ly
broeder gecft, PAULUS genaamd, die zijn zoon was, MAT.
'Tan fcLilderde zeer kunftig, allerlei bloemen en fruit, en
heeft zeer ve l e flukken van dien aart vervaaidigd, welke nog
ten huidigen d2ge in de kabinetten van fommige lidhebbers
gevonden wro! . den. - K. V. MANDER , Leven der Schilders.
II. a bi. x50. TH. E. VAN GOOR, Beichrijving van, Breda.
Li. 306.
ERTL (PAULUS), Konstfchilder, een zoon van MATTHYP,
geboren te Breda in Isso, vertrok nog zeer jeugdig zinde

naar Antwerpen, en kwam aldaar ter lering bij eon {,emenen
Schilder , DANIEL WORTELMANS genaamd, ichilderde in
den aanvang in waterverf, dekzeis van Klavecimbalen, n diergeli]hen , waor mede hij zig T4 jaren oud zijnde, moeste geveren; doch zulks cue zeer fchraie kostwinning opleverende,
befloot 1Iij zijn vaderitad Bre2a wader rp to zoeken , .tcn einde te beproeven, of hem het fortuin aldaar gunitiger zoude
anblikken , doch atiks ook mislukkende, keerde hij naar
.eintwcrpen te rug; alwaar hij egter ook niet lang toefde, mar
in den ouderdom van 20 ja:en, buiten weten van tine familie mar Fra72krft reisde, en zig een tijdlang te
van daar trok hij naar Rome, alwaai hij grote l i]ks in de icor,st
vorderde, inzonderheid in 't fchildcren van la--,dfchpppc ■i;
veel heeft hij voor den toenmaligen Paus en e-nige: Kar
gefchilderd. Schoon zijne flukken doorgaars van gr ton om
kleine taferelen ve , v-artrek waren, beeft hij egter ook
digd, zo op doek als kcper, v;elke order de liefhebbtic ver.
fpreid zijn. Ten jare 1771, wierdt 'er op de verhoping van
bet beroemde kabinet des Heren G. BRAAMKAMPS, een Itukje
van 'hem verkogt voor 63 guldens, verbeeldende een berg.
uhtig landichap. FJij is in 1584 vflorven, in den ouder-

DRIZE.

(KORNELIS) BROCARD. (JAKOB) 299

don"' clan 34. jaren. - K. V. MANDER , Leven der St141141ers, If. D. 131. 151-153. VAN' GOOR efcl:rijv. s'an E;eda,
bi. 336. ArotWe der Sch.":d. van G. BRAA1VIKAMP, bl. 7.
die b "zwde. cf7:113.
BRIZE @CORNELIS),
ie
en
allalian
Srillever,
ra'000tle; ook
en natuurlijk Harnajen
rnuntte hij bovenal nit in het fchili'cicn van L;ieven en p.epieo.'en; waar van de bet.vijzcn nog vo r han:.ien zijn, in het tafereel ter riefaurie op het raaihui3 te 4n2Jeldauz daar ci
geestige VOXDEL dit vo i genCe bjchr ft op t emaakt heft:
Men riep, de Drukk , ,nst en de SchrijiKoi-st zal verwild'ien
No Ho1a;id ons verbe.4, 't georul van Fransch panier.
Ontfla u van deco zorg, fprak Enitels Lezorier:
BRIZE be-ftzit pacier, als hij zig zet tot fchild.fen.
Bezie dat Tafereel wat ziet gij daar cm boog?
Fapieren, bul , en brief': of ichijn bedriegt ons cog.
'Niet min konflig en ratutniijk, zijil die door cikander
viogten fpe,-;1-uiger g e -chiiderd, daar 17ec Eeine orgel in de
Oude kerk cc Amil-e1(!a7n mede pronkt; als mode bet Sti%ten
't Oademannenhuis in die zelvd.
in twee groote fru.-(xen
7 .4 die
m6.6
1n
_uc:er_onz,
welker
ene
verbeeld
ftaat: de Vera;
ftad, in
veria.tca
Geluk
voortgetrokken
,
door
het
terwijlze van de Najd
en de
DE
GREBBER
fchijnt; de beelden daar van zijn door A.
harnasien en ander ftilleven door I3tuzE gefaildert. In het
ander fluk komt de Oaderdom bij Anflacon door eene Maagd
- A. HOUBRAi*
i'erbeeld, die den overv:oed 1Ff zig heeft
KEN Schouwburg , D. N. 341, 342. J. C. WEYERMAN
Leven der Sck'ld. II. D. bi. 33 8. WAGEN., Bcfchrijv. van 4141.
VII. St. bl. 60.
BROCARD (JAKOB) een Openbaringichrilver en goedhartig Dweper van d(1: XVIde eeuw, was een Venetiaan -van
gebcorte. Hij ver:iet zijn vaderland, kwam .n Holland, om.
he's& a!daar het Protestantie geloof, wierdt een verig tegenftrever van bet Pausdorn, en gaf verfcheidene boeken in 'tl.cht,
in "welhe hij Leweerde, dat de biondere g.,:;betntenisfen in de
XVId
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BROCARD. J AR OB)

XVIie eeuw voorgeva llen , door dc Propheten waien V001';`
fijeld. N., de Godipraken der Sdiriftaur, ing.evolge zijne
bersfenfchimmige denkbeelden , op reeds gebeahie zaken totgepast t hebben, ging hij een groten iap vei der , en „ am de.
vrijbe:d, om die aan toekomende gebeurte ,lisfen toe te xviiden;
en voorzeide uit kragt van deze en gene SchriLEirte::en, dat
dit of dat aan den Prins VAN ORANJE, FILIPS DEN If ,
Ziinginne ELIZABETH, aan den Keizer enz. zoude gebeuren.
De Reiken der Verenigde Nederlanden vreesden niet fonder
reden, berchuldigd te zullen worden, dat zij die dromeri]et/
goedkeurden, indien zij hicromtrent een diep ililzwijgen
acht namen; cm zulks dan voor te komen, veroirdeelde het
Sijnode nationaal van illiddelbu y i.; in 1581, deze wijze van de
H. SchiifL te verklaren , en gaf last aan LANIZERT DANZAU,
Hoogieraar in de theologie to Leijden , en aan MARTEN LyPIUS , Predikant te fiallieldain, 0111 BROCARD op het ernalgrie
over zijne dromerijen te onderhouden en het ongerijmde char
van voor te ftellen ; men verzekert , dat deze, onbekwaarn,
oin de zwarigheden op te losfen , welke men tegens zijn leerflelzel aenvoerde, de beiofce -deecit , om vaootrtaan van die
zogenaainde prophetien af te zien. Intusien hd dew
zea sD2w piceor :
2ekeren Franfen Edelman, die ijverig Protestanisch
JA
SEGUR-PARDAILLAN genaamd, zodanig weten in te nemen
2ijn velitand te- beguichelen, dat hij het middel vondt, om hera
door een aantal Schriftuurtexten, die hij i)aar zijne deAbeelden verklaarde, te doen geloven, dat men wel haast een
Vorst van hunne belijdenisfe zoude zien opdagen, die den
rausfelijken zetel am ver werpen, en het hoofd der christeerg
lijke vereniging zoude zijn. PARDAILLAN was een
1V,
toen
ter
tid
Konii
g
van
NaHENDRIK
DEN
dienaar van
varre; hij dag,t dat die Koning dour den Hemel voorberchlkt
was tot zulk eon roemwaardig doeleinde, en ten enemalen
vervuld met die hoop, aelde ht aan denzelven voor, am een
gezantichap aan de Prote qantfe Voillen e =den, en hood
Zig zelven tot dien peifoo9 aan Doordieti zijn voorilel nie8
belaelsdedac tegen de middeien theca, wQlke men w die):
wt
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tot begunffiging van zijne partij dagt te inoeten omheizen„
wierdt dat aanvaard, en hij in 1583 als Gezant aan de Voriten gezonden. Men fpotte niet weinig met hem , toen men
de ware drijfveer ontdekte, die hem in beweging hadt F:,ebragt,
en hem a.angerpoor d om de onkosten te dragon van het clrukken der boeken van zi,'ner Propheet. In dit pvai tie-flea wij
(-Et zoort van meneen
levencl ig voorbeeld aan, van 't
fchen veimoen en in flaat zijn ut e voeren; :men mag bun
zonder fchroom , me: ien hateljjkon naam van brandfLigteis becn fhoon het voltiongen is, dat velen van hull.
geen be,r i egers zi]i, niaar ter goder trouw koppig biijven,
en vasljk ge;oven 't geen zU porheleren; zijn 'er incusfen
ook , die gcen andcr hebben, dan oin oDrlogen en
oproeicn te verwekken; zii zijn iecr bedorven van hart dan
van geest; en oin het regtichapen uit te drilkken, zijn het
ware pesten en bedervers van cne vreedzame zamenleving.
Met dit al geloof ik niet , dat BROCARD order deze laatie
klasre behoort gerangfchikt te worden; en dus veel te flreng
do )r lommige Roomsgezinde Schrijvers, met name MARTINUS
is gcgispt en afgebeeld, die beweert, dat IIJ een
wc11tuig van den Satan was, en dat zijne voorzeggingen dui.
vels waren; zie hier 's mans eigene woorden: Qthi qucrfo aliwt
efi liber ille manufcriptus JACOBI BROCARDI Calvinist, revelationum 'ad Elizabetliam Angli reginam, Prcefatio in Genejin,
dliaque nonnulla ejusdeln opuscula, niji farrago quedam denzoniacarum revelationuni, quaruiu prcecipvanz de anno 1580 , jam temp:is
,nendacii convicit. Schoon de geleerde GYSB. VOETIUS fommi.
ge fleilingen van BROCARD grotelijks afkeurt; voegt hij 'er eg
ter hij, dat hij behalven dat een braaf man was, zeer regtzinnig en godvrugtig: Fuit hic BROCARDUS cetera vir probui ,
hij) orthodoxice ac pietatis fiudiojhs, uti videre efi ex libello
fp fins titu;o: de Antibaptismo jurantiuin &c.
Wcinig anders racer weten wij nog van BROCARD, dan dat
hij zig in 1589 of 1590 naar Neureinberg begaf, alwaar hij
voorttanders youth, die hem zeer liefderijk goede dienilen
igewezen: zulks blijkt jnzonderheid uit de Brieven van BONGARS
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die niet alleen hunne Iiefdadigheid priest, maar ook den:
peifoon aan wien zip die uitoeffenclen. Z!e bier wat hij in
een bi ief van den 3 februarij 1521, over ciit onderwerp aan
CAMERAtut:3 fdltift
appris que wire Repz1,;')U,_;?fie a rert fav
le
bon
-vie;
BROCARD, qu: en Ji7 jeTzesle a p,Trt t entra
rabtenze ,,t
pcu
les p1 s po!'s E les plus ftr.vans. yai eu d, la jey:'
le voir
v(tre v!:le, E je In'cn tens o:7: ,1 2ëcG 111r.
t7.P.for ort
I-let b;ij`,. Pict
Ceti ain i i que vows vows a-:asroZ.
wanneer vii g,.-;1;or'en is, loch
eel] ande;-en br iei vat'
a
23 ncre,_nber 1594.
Dg
liONGARs,
fchiiften van hei-n dcor den &Ali: gerneen gemaakt, zijn de vol.Ipoca:yppos. LI' db.
genden : 1.
10 8-o. 2. 1,.t.Prpret tin my
rt.
& pro,
1580.
1584. O. It. ed. Olii.711,0Y
phetica filar Get/P./co.,. 'i.vgdo. 153
einelm"atior. Brrme 151; zto. ft. 1593. 4to. 3. kt.Pri rentio
Inyf ica &j praphet.iea Lel4tici , Cant:ei-Ca,.t-corum
charice
Malachice. Lvgdb. 1583. 8-0. 4. De Anti-Baptismo
jurantium it Papam, & in Eceleliam Roincina7n, dque eorz:m Lido
zeli. Lugdb. 580. 81'0.
facra, p.
LE LONG
652. M. DELRIO Dispifit. Magic. Lib. IV. p. 197, 198.
THUANI, HUZ-. ad V7271112 1583. p. 50 0. SPOND., Anna!. &clef.
ad ann. 1583. man. 9. G. VOETIUS Dispzit. Theolog. Tom if.
p. 1075. VITRINGA, in Abocal. p. 530. GERDES. Spcc. Ital.
.Reform. p. 18o--187. VIGNIER , Theatre de l',172tichrig.. Part.
p. 339. Lettres de BONGARS, ed. de la Haye de 1695. Torn.
p. 129, P. BAYLE, Didion. ed. de 173°. Tom. I. p. 670—
672. PAQIJOT , Mem. litter. TOM. XII. p. 225-228.
GARS,

BROECK (JOHAN VAN DEN), geboren to Amileldam den
18 o&ober 1648, was de zocn van NIKLAAS VAN DEN BROECK,
een voornaam Koopman , die, de Luthersie geloofsleer toegedaan, van Antwerpen naar Hamburg, en van daar naar Am+
fieVam ging woollen. Hier trouwde hij met MARIA VOLK-.

WARD, weduwe van HENDRIK STAP , de mr'eler van onzen
JOHAN. Deze vrouw ha , en man verloren hebbende den 20
meij 1661 trouwde daar na met JOHANNES CHRISTENTII,
Hoag.

DROECKE. CAN

"VAN MN)

BROEDER.

Tfoogieraar in de regtsgeleerdheid aan het Gijmnarium te
'team. Onderwezen door den iliefvader en doe,:;- de 1,e'jci,7re
lloogieraren van lien tijd, werdt JordAN VAN DI'LN 131101.4.7K
den 15 maart 1669, tot Doktor in de regten be 'Oideid ; ()cf.
fende vervolgens c3 praktijk in 's Hage den td van twee jaten , daar ra te AVeiclam , a!waar hi den 23 april 1673 -in
huw'elijk tiad met zinc voile ntgt, KATRINA 'VAN TOLL pi*
ftorven den 12 april 1698, welke hem Legen kineien baar1 n zoon en
de , waar van 'er zes jorg geflorven zijn , en6,2
twee dogters den vader oveIleefd hebben. In /684., was hid
Left-or in de regt e gelcerdheid te AN:ffe ,7 (;2, twe2, jaar daar
Da Piolesior e7ctraordi;:aris , en, in 1690 g,ewoon Hoogieraar,
weik ambt hij neerflig en getrouw heeft bedie;-id tot in 1729,
wanneer hij zijn ontflag bekwam , beboudende eer en inkom.
ften. Hij genoot deze rust nog omrrent io jaren, en iTerf in
het 9I1le jaar zijnes ouderdoms, den I maait 1739. Hij heeft
vele edele Jongelingen tot; !eel lingen gehaci, doch gene .1.-chlif.
ten in druk uitgegeven. Iiij was bijzonder vli'j tig in het iczen
van den Bijbel. De Hoogleraar in de Oostei e talen, KORNELis HUGO VONCK heeft ene lijkiede in 't latijn over hem gel-l ouden, welke gedrukt is. - D 'ORVILLE , Orat. in Ccaef.
Anillelod. p. 30.
fatal.
BROECKE (JAN VAN DEN), is geweest Raad in de Vi-cedfchap te Vorcirecht, een geleerd man en Intl as Pact, blijkens
zljne digtftukken in die taal, na zijn' dood, uitgegeven, door
jonANNEs JENSIUS, te 'Dordrecht, in 1741. in 8vo.

EROEDER, Kommandeur ter zee in dienst van dit gemenebest, fneuvelde den 19 november 1692,, toen vier Franfe oorloofchepen, even buiten 't Kattegat, het Staatsgeleide
welk de koopvaardijvloot , uit de Oostzee, herwaards
Deez' dappere Zeeman, was in dit zelvde jaar, ener
'Pc g gevnrii.;1;:er gehe2rreni,fe entkomen , die egter minder
roPottig voor hem u . tviel. Nevens den E4itein BoNTt-

li ,NTEL, enige Spaansvaarders geleidende, wierden zij, nu op
de hoogte van Castro gekornen, door drie Franfe oorlogfchepen
en twee fregatten aangevallen. Zij verdedigden zig lang en
on.

Z04 BROER. (EL IAS VAN DEN) BROE K. (JAN)
onverfthrokken ; doe, door 't gewe/dig vuur,
geen , van
rondsom, op !en Lisbiandde, wieiden eindelijk beideEhunnie
fchepn in dan goad gerchoten, na dat BONT EMNT I, in
den ft ijd ge.'reu.e!d Vi as , en ; - egts zeven of agt manne d van
deszet y s fchip a ghaddn kunnea beigen. fiRo)En 'vlerp zig
Coen , Laaz 't chijrt, in de boot, en met 12 of in i!er zijs-pn,
een'
u men id op zee z ervence , ontmoette Item eon
0,ei bevel vtn] den Rider oa SAN:RIS.
Fraas
't welt: ilea) innam, en te
in de Luz, oimbragr. &
wierdt NJ in Niiine,,-1 _etteta.
— WAG., Pia Hifi, XVI.
D. bl. r77.
cn Aan-nerk. bier op. bl. 65, 66.
LR(' -ff.[C (ELI S VAN DEN) , Ronstilhilder,, geborea to
was can de: eLille en Leste lee/ linven van den la-

.A.twerife

Ze tide.t ERNST ki yuvEN; dan al niede eel, man, die

de foiLait, Iiegts van ag.eien heeft gezien. Hij fchil1/4-),eide
heel los en geestig allerhande blc, men, kruiden, far.en,
hagedisien enz.; woonde op 't molenpad bwten de Utrechtfe
poort te Amjleidam, daar hij bij zijn huis een bloemhnf tot zijn
gebruik hadt , en flied in I 71 r. —. A. HOUBRAKEN,
Schoziwb.

D. bl. 378, 379. J. C. WE YERMAN , Leven der

, III. D. bl. 211.
BKOEK (JAN) VALEN'FYNZ., een wakker en onver.
tzaagd man , inwoonder van Anfielda7n, die aan den Ouden.

brug woonde, heeft blijket] gegeven dat hij

een warm, ea

mogelijk wel een al te ijverig werkend voorflander van de
hervorrning is geweest; ten minften vindt men van hem aan.
getekend, dat hij een van die genen was, Welke ten jare
1566, het gemene yolk, door belofre van geld, omkogt tot
de plundering van het Minderbroeders klooster. BROEK, bier
mede niet vergenoegd, vertoonde zig, in 't volgende jaar,
in 't openbaar als een tegenflrever van de Regeiing., en wel
bijzonderlijk. in het geval met den Burgemeester Buix, die
onder verdenking lag van krijgsvolk in de clad te willen doen
komen, 't welk alles in oproer bragt, en zalk een verbolgentheid baardc, dat elk wapen! wapen! riep, en zig in aller._
lit

EROEK. (CAN) VALENTYNZ.
iii toerustte. JAN BROEK, deeds, op de Nieuwebnig , met
de trom omilaan: dat elk , vie lijf, good, swum, en kinderen
lief hadt, hem nu volgen zou. Op deze wijze een groot aantal
menfchen bij'een verzameld hebbende, liet hij de brag met
33 man bezetten trok met de overigen langs den Zeedijk
door de Warnwesfiraat, en ileepte een ongelooflijke menigte
y olks met zig, leder met het geweer voorzi ren dat hij bij der
hand hadt. De ultzigten werden daar door aiierakeiigst, want
daar le der zijpe partij boos, trok de vader tegen den zoos
de broeder tegen den broeder op. De partij van BROEK , al;
zijnde de kloekile, bezette alle de uitgangen in de TV-an/noesitraat en op den 1VieziwendUk. JAN PIETERSZOON HOOFT en
ge andelen plantten, om 'de markt te beflrijken , die basfen
op den fleiger van het Dornrak. Ten zelvden einde, werden
nog, op de Paapenbrug, dt is grate basfen gefleld, en al de huizen van de Warmoesilraat, tot aan de Vismarkt toe, van agteren
met fchutten voorzien. ADRIAAN PALM/ een ijvcrig dech teffens bedaard Gerefornerde , ongewapend naar 't ftadshuis tredende , vondt in de IEJ. 7noesfiraat, en bijzonderlijk omtrent de
Pr;,openbrug, de Burgerij in de wapenen. Op den Dam, daar de
doch
R)-iinsgezinde Burgers flonden, Wilde men hem te
dat hij door Burgemeesteren ontboden was, 'deb
men hem boven gaan. Hier / werdt van hem begeerd, „ dat
„ hi) vernenlen zou, hoe 't onder de Burgerije itondt, en
Burgemeesteren daar van verflag doen." Hij volvoerde dezen
last, begaf zig over de Paapenbrug, naar de .perk, of Warinoesfiraat , daar hij 't getal der Onroomfe Burgerije zeer vermeerdei d vondt. Hi) vraagde naar de oirzaak van dien oploop; men antwoordde hem : „ dat 'er nieuwe knegten wa,, ren aangenomen, dat de anderen zig, nevens de overige
„ Burgerij, gewapend op de plants vervoegd hadden; dat de
,, toeleg fc-leen , hen te overvailen , alzo men hen daar niet
„ ontboden- hadt." PAuw antwoordde : „ dat hij zulk een
oogmerk in de Heren niet hadt befpeurd," hen te gelijk
biddende, dat zij zig toch aan de Heron niet vergrijpen, noch
De Wethouders, die nog niet
verder voorttrekken
IV. D E
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tROEIC, (JLUN; VALEINTYNE.
2ccc man bij eon hadden, bevonden zig odetU
fir,
gene
kIeino verlegenheid; zij hadden piETra
trei-±
dtr-riagtwagt, uitgw-:onden„ om mile gelegeni,clen
die, wel geziea bij de Burgerijo, overal doorge'
aanbragt, hoe de ftraten bezet, boichanst
grov.',- of handbusien gcord waren , tot dadelijko
Do 17,,r(_,:houderfchap zig dan g‘moegaarrz
7:3ti dcrt
befia-A, met do Burgerjj te woorde, en ware
7-,,--f--,oarjk tot verdg to kornen,, PAUW, middelerwijI, we
ANDRIES BoriEszooN, HEN-

•
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en
(.%ra nog el4c,
dcic Buger3, werden dan
an.
acvaardid aan dc Geineente, met last, uit naain
Fic.-,sli; to ,57,7....rz.Z.yz-i-en, dat 'or geane knegten aangenomen,
aileon opgetokend waren, op aanfchiii'ven der
✓
TIL;stv3-innC,ei om op haar te begcren dat zij vier of vif
benotnnde, om met diergelijk getal van Geniagtigdcn
4ur Wethoucierichap, te fpieken. Wat later begaf zig Burge.
-'er Stmori KOPS , van den Schepen JAKOB IGERRITSZOON C11
•
TTIAIT; PAuif verzeid, naar de ivarmocsibytat orn der
iirgije (lez2n voorflag frnal:elijk te Timken; (loch terwiji hij
bt Liar toc deedt, en 't y olk voorhieldt: ,, dat alles
•
mazr misvelftand was, en dat men de wapenen afleggencle,
con verzot.--kkhrift t regt raken kon," -warden, op last
ro Wzt"_. o p,±-1,fchap, enige tonnen buskruid gevoerd naar den
07,114 ATL2Orl 672 i filen, die , nogthans onder weg, door EGBERT
•

i(_,

Pi gT1...!B L ZO'CoN VIN1': en weinige anderen bemagtigd, en in 't
'kcatcr gcwou en weidon; ook deedt men de foldaten en enige

PrAnSV:7,:ilide Piu;--gers, under bevel van den Schout

PIETER

PiElIiy,zc ON, en zi.jneri zwager, den Oud-Burgemeester
trekken naar de Regulierspoorte , die
137-T MilaErls
te bezetten.
c
L s' e, and , ie Zijcic, Was, ondertusien,

JAN BROEK , tamelangs
mat
drie
basfen,
alciaar voor
1k veized den Zeedujk
tp Sinkis desire gevonden, getrokken naar het Bushuis uit
zo4.,,o., Litt de iffehan$ aan d Verk.ensfluis overweldigd en 't Bus,
lads
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vervo i_gens ingenomen mogt worden. Doc' bier verne,
inende dat de R0011Dren ii aantogt waren om de Regulierspoort,
den Steetuin, het Ha frond en 't Bushuis te bemagtigen , rukt
Lij voort, tot op do Roo e- of Reguliers-, nu de Doele,nbrug
daar hij ene fchans van balk en en ander bout, welk voor den
doet opwerpen, en met de basfdli
Steë- of Timmertui3
floffcren, op van agteren gekionken werdt, als of ze
wel geladen geweest waren, fchoon men noch kruid noch
lood bij der halal Iladt. De Schout en de Burgemeester MARE
lay s, ontzet van 't gone zij zagen, verzogten JAN BROEK
buiten de te inogen fpreken. eerst naar de
Wargnoesfiraat om bijiland gezonden hebbende, treedt onverfchrokt nit zijn voordeel, en vraagt: „ wat hen, met pijp,
„ trom en vliegend vendel, derwaards dreef?" Daar ETAERT
MARKUS op antwoordde : „ 't was, om zig met kruid, fchut,
,, en fcherp , nit den Steetztin en 't Halfrond , tegen hunne
„ vijanden te wapenen." JAN BROEIC hervraagde wie die
„ waren ?" en als bier . op gezwegen werdt, voer hij voort:
„ tint hij 't hun niet wilde laten volgen; mar ten dienfle zij.
„ net Majeieit en weIfland der clad bewaren zou; ook
„ zou hij zo wel voor de poorte zorgen, dat 'er de Graav
,, VAN MEGE1V, met zijn krijgsvolk , 't hoofd zou
TetwijI zij nog fpreken kwamen bier 4co man, onder eon
vendel, welk door JAN KIES gedragen werdt, te huipe; des
keerden do Schout en Burgemeester met hun y olk to rug naar
den Dam , terwij1 JAN BROEK de Reguliers-poort , de Roo*.
brag, het Halfrond en den Steëtuin , deedt bezetten, den Schutt
meeF f-cr beiastende, noch der ene, noch der andere partije,
enig wapentuig te verfchafFen.
De pe g loon , die door JAN BROM: om onderfland naar de
Wannoesi raat was gezonden, was THOMAS GERRITSZOON DOES.3,
tURG , die komende voor de eng,? Kerkileeg Burgemeester

bops nog bezig vondt , met het yolk te belezen. Straks
vaart hij uit, werpt hem over flag, met verwijt van 't gem
aan de Roode-brug te doen was , en grauwt hem toe, dat hij
de Burgelij door bedrog in 't net zogt to Lrengcn, EcPs
V2
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Mt wzrks genceg s , eat hij, door vooirpu.--,,ak van enrge ge,4
parlb.re n 'er heel huids . fraakt2. De andere
1,:ta t$ , igenien mot vQrontwaarciling naar 'tStutc11i; gcn,vezenq
naar
kreet
: „ naar 't
17-.t rqsfl-n vT,thefte
de
wij heb'ien 't, zo wij harts gice hcbben; an,
omgekornen.”‘ Doch de
cier ge,neort6
„ dat
cLu zighiv ernitigli3k iegen, voc.,r ogen
ht oogrnerk bunner waperen niet ware , de handeu aan
Hei .= e rchenden, of met het bloed van eveni;aast.,.tn,
v0e.v..tcln of magen te bezoede:en, maar door dran.glijke
voorwaarJen, aan ene veiiie ruste te geraken." Zu een
ii,en door Mannen, de te gelijk raders en {,eidera
thaaktQ indruk op de mengte, die , Cerlai7g, het ear
aan enige g)efcilikre Burgers , welken, u T t naarn def
"WQt1-1,)tidrichap, vai verdrag kv,,-amen handeten. De gei-ne_nte beloofcte, zig 1111 te bouden, gedurende d handelipg,
ind!en z1j diet aangevailen werdt. Men geraakte in onderr
zeer waa1fchi3telijk ten buIze van den ijzerkoper
jAINSZOON, daar
Kei zer uithing.
,gruot d,e1 van den crag gefleten met kijven e itiie
iAdt e1
betr t7teirtbceezelibe
van idagten. Oak flora men 'er aan de zijde van de
ejncenteiterk op, dat ia 't verdrag gefleki werdt: „ hoe
Burgineestere.n, in t aannemen van meerder manichap,
handeld hadden vierkant ftrijdig met de orde, bij den
•
„ v Oini\TJE, beraarnd;" dan men konde de Wrethott.
cleric-hap Diet bewegen, hier toe te bewilligen. 't Was ieede
laztt; in den avond, toen men eindeiijk de overeenkomst floor
„ dat riamei'i lit twee Gemagtigden uit de Wetholdelfcliv , en
„ twee l ilt do Gcleforince,den, naar 's Rage zouden reizen,
•
do Gemagtisr den der Landvoogdesfa aidaar Ve111,21Tleil,
Of do last tot weiving aan de WeLhoudeifc: ap gegacen,
goeci,,,71,c.::-.11,1 was door cten Prinle Sut , Piotider ; zo neon ,
na vertomng
„ dart 7,c-Ai men naar 4ntwLnpen trekken,
• van do gelegenheid der ftede 's Prinfen goedduliken ta
„ vertinno De Gemagtigtlen van do (4ouvernanto zouden
„ mdcterw1 verzogt warden, het 1:irvoe.ren van hunnon
last

tRonl

(JAN AN

bEINT)

ligten vit,n krijgsvollc te ftiro
last ut te lichen )
flaande zelvs de knegten ) die reeds waren ingercbreven,
„cli doende de nagtwaak houden op de hoeiilagen onlarig;
bij den Prinrc Stadhoue,er beraamd." Met het fluite9. vaa
dit Krdrag was de onlust, die een 11erijfe1ij1f3e uitk&nIst
Cpelde, geRild, zonder dat 'er cen 'droppel bloeds geftort ViT3S1..
Kort hie r op kwam BREDERODE binnen de ilad; rout beifi Atiaar vcreervoer, kan men hier voor zien c het grtikci
BREDEROD E (HENDRIK VAN).
Tenlaie r 569, vindt men den zelvden Jaya 13a0EK, dat
dapr.er 'karel was , en ongemeen ijverig de be-iv-Ten der 'Oe'
refoi ineerden tocgcdaan , met eel] lastbrief van den Prinfe VAN
()RANI voorzien-, ais Kapitein van een vrijbuiter rize6. 'vexrchijnen, lalwaar hij den vijand alle mooglijke afbreuk dezdt,
Oi wekte op nieuw de haat der Aiiisfieldainfe Regeribg, 'cite ht4
rants Diet uitgedoofd 'was, zo vinni tegenE',- heal op, 'egt
Vroedfchap van die flad ene Frannie vo.n 2d0 guldent izitiof.
aan elk die hem ierende in handen van hec-Gereg,;.ievcrelt, en ico guldens aan die hem &sod .fioeg.
be hoot de Regerislg,, enige Iigte fchepen tegen item '1.14 tt
rus t..en , ten einde ware bet mooglijk hemgevangen te
'of ten minfien . Van 'vow. de zeegaten te verdsrijveh.
Let de Ainfleldanimeks niet gelukte, tunnel tne2,0b-crger rab
te galg re ken knopen; trof egter JAN BROM kGrt
bet ramplpoedig lot, in handen van de lialnintol te
zijnen lastbrief niet erbidigende, 'hem als tennevt
befchouwCien, en het hoofd fieten affla'an, bus ebnaigde ie
e brave man, die no vee 'l blijken van Onveri"ctirokte'
en dapperheid hadt gegeven, ongelukkig zijn "ltviefl 'Zip *--elt'A
fchavott, --- P. C. Hoort, 1Vederi,
IV. B.,
137, 138. WAG., Vac:. Rift. VI. r).
WAG., Pefc1,11.0 van 441. 'IL St. .b;1.
ilttOtk* ,(IAN vkic DEN) , gebo,ortig uit. Wteakt
ter Finantie van 1-1
. -olianci., was dt1 ultvinder van 'het
rapier, waar voor hii ee Lclohing van c)00 rg.tihito
V -4
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EROEKE. BROEItELAAR.

toegelegd, in het jaar x623.
fundam. Foel. Beg. p. 384, 385.

ER0EKHOVEN.

C. H. TRorz,ad Leges

BROEK E (KRISTIAAN VAN DEN) , Konsifchilder, te Ant.
werpen geboren, omtrent het midden der XVIde eeuw, heeft
lang in Holland gewoond en is ook aldaar cverleden. Hij wag
vetnuftig in uitvindingen, fchilderde ongemeen fraai raPktn
beelden, en was daar bij een konflig Bouwmeester, van cvicil
op vele plaatzen bij de liefhebbers nog verfcheidene werkeli
gezien worden. - K. V. MANDER , Leven der Schild2is
I. D. bl. 230.
BROEKELAAR (GERARD), ,geboren te iirnLenz, is ge4
weest Pastoor van de hoofdkeik in 's Hertogenbosch, gedurende het tijdvak van 27 jaren , en is aldaar geftorven in 16o2.
BROEKELAAR was een man, vrij wel in de, hebreenwre,
,griekfe en latijnfe talen bedreven, was ook can liefi,ebber vats
de latijnfe digtkunde, en een ijverig vooritander en verdedi.
ger van zijne geloofsbeliklenis. Hij heeft gefchreven en door
den druk gemeen gemaakt : I. victoria Tunis Davidicw contra
Turram Babilonicam, pro Venerabili Sacramento Altaris &c. ace.
Tesfera Reformat Religionis. Sylvxd. 1580. 8vo. 2. Prodromum
I 580. Svo. 3. Odain TrIumphalem civinim Sylvcedu.
Facts.
Belg.
cenfium. lb. 1588. 4to. -- J. F. FOPPENS
(JAKOB
eR34E6.
pagBROEKHOVEN

was ten jare 1618 en.
1619, Burgemeester te Leijden, en Lid der Gecommitteerde
Raden van Holland, daar bij een der 21. Regters over OLDEN-.
VAN) ,

BARNEVELD , DE GROOT enz. Hij was een ijverig tegenflander
Diet alleen, rnaar zelvs een vervolger der Remonftranten;
zulks toonde hij in 1619 te Alkmaar, toen liij benevens FRANS
VAN DER BURGH , door Gecommitteerde Raden naar die ftad
wierdt gezonden, om het prediken van de Remonftranten, dat
buiten de poorten geichiedde, te beletten; op den 23 rneij
, trca BROEKNOVEr benevens den Schout, twee Bur,‘;'-;,riaef.:,stefi, en een vender foldaten, met geladene musicettea
eii

BT,C)17 1-2171LEIt (aLLICJILIVEIN) ,(EGIT=1
fn trandzr,, de lonten , op de vergadering 'der ReM013 '/os; 1, ij den hoop gekomen zijnde, die bezig warm
gods ,:.iena uit te oaffenen, wierdt op -bevel van BROEKHOITN
IC vs-)11: door de foldaten met hum ontbloot geweer ciadetg
genacen, en uit malkanderen gejaagd. Men . vindt iverhaait,
bij 2130 afilerven buitengemeen ontroerd was., ,en:z4dat
gens de omdanders zou hebben tiit.;eroepen: „ 1k liels ;vele
vijanden, maar ik ben verzekerd, dat als aij mijn dijaelt
zagen of wisten, auj met mij nog medelijden zouden
ben." -- G. BRANDT , Hifi. .der Rtform.. III. 1k. bL,
762. Hifl. der Regtspl. ibl. 65. -253., 2 54.. 2 5s. WACEN.4,
Fad. 'Eft. X. D. bl. 341.
BROEKEIUMEN (BENJAMIN), Ivoefrende., 4e fdholaa
tloorlopen zijnde., de wijs'oegeerte., en wierdtS2leester
vrije konften., waar na hij in de .medicijnen _ftudeerde, ,en
tioktorae mats in die wetenfchaip verktegzu hebbencie, ,eerst
,als Chirurgijn-Major .in bet leger diende, en vervolgenE aE„.4E
DoLtor in s ricrtogenbcsch is geweeft, 'benevens iloggleAur
in do medicijnen en wijsbgeerte -aan 'het 400r/ugtigvan die pad. Her fchijnt dat hij omt y ent het jaar,r685 .is
.van
hecft 'hem . in drab-: Occonomia crpoth
florven.
; jive cogitationesjitcciOce de Mente, ?Ccrpofe &
TUC corjunSione., jzt.,cia snetlioduth Y1iilgThpiise Carte.fiance
-koviog:. S672. I mo. AO.. a 683. Ll to. di. ander den tiitel4
RationisThiiolophico-Me dicte ,Theoretico-Pra gicce &c. liav a7.
4to. Dit work ftrekt ten 'blijke, dat hij _ten victualer/ do
G30:11 G. N1/2*grondbeginzelen van CÂRTESIUS voigde.
THZEI Cenfpedus Hill. Medic. -pag. 86o. BAYLE,, Nom 'de iz
Repzibl. des Lewes, AVTil 16.87. p. 36z-39o. l'Aquip z., .3eteir.4
litter.

Tom. X. p. 310-312.

BROEKILIIJIZEN (DANIEL VAN), is gelloren 7te Vfigda„
(=trent her jaar 1570, was -eon gelcerd Ivan 'on ervara
279.
WALIns, Befc7;ra son Gorda,
Artz.
DROEKITUIZEN (EGBERT vu), 434 oge-cm-grvat-7-;-
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die vol gtWijnkoper
der van den beroemden Digter,
te
; is
geweest,
en
onder
anderen
bekend geb leven door
Utrecht
zijne huisvrouwe ANNA VAN BLOKHOVEN , die weduwe van
hem nagebleven zijnde, in den godsdienst verlicht; geffreht
heeft tot een wondeibaren fpiegel van vrijmoedigheid en toonbeeld van ijver in die rampfpoedige tijden. Want als zij bcfchuldigd wierdt van zig ettelijke malen te hebben laten
den in de vergaderingen der genen, die zig van het bijgelocf
affcheidden, en haar te laste gelegd, datze haren zoon joHA5
tot het rukken der beelden nit de kerken en van de altaren,
met dit gedenkwaardig zeggen bath a.angemoedigd: onze Ivorouders moeten beesten geweest zijn, datze bout en fteen hebben
gaan aanbidden ; is zij van den Bloedraad, door den Hertog
VAN ALVA aangeffeld, ten dood veroirdeeld, en op de Neude
te Utrecht den 25 feptember 1568 onthalsd. Ook vindt men
in de Aantekeningen van Mr. KORNELIS BooT, door BRANDT
aangehaald, vermeld, dat men toen fterkelijk zeide: „ dat de
„ Raadsheer Mr. JAN LENT, Kommisfaris van den Blcedraad,
„ wel diep in haar fchuldboek fiondt, en met haar dood de
,, betaling ontging; want toen hare goedehreande
enn Koning
dbock in nd
„ ren toegewezen, g ist men cat
en 't blad,
1) daar zijn naam op ftondt, daar nit te krijgen." pe
BURMANNI, Orat. fun. p. 5. D. V. HOOCSTRATEN , Leven van
Broekh. bl. 6, 7. G. BRANDT, Hill. der Reform. I. D. bl®
56. der Ante:.
BROEKHUIZEN (JOHAN VAN), bij de lat;jnie Digters
bekend onder den naam van JANUs B ROUKHUSIUS , is gefprc ten
nit een zeer aanzienlijk geflagt te Utrecht. zijn grootvader,
mede JonAN genaamd, door het willekeurig bcftuur van de
Regering verongelijkt zijnde, verliet Utrecht en ging naar Amfieldam wonen. Hier huwde hij met EVA KLUTSTER , bij wfe
hij twee zonen verwekte, namelijk JOHAN en GERARD, zijnde
den laatstgenoemden de vader van onzen BROEKHUIZEN , die een
hoedenftoffeerder was, en in den egt trait met EVA VOS,
vermaagfchapt aan vele aanzienlijke huizen, als de WTTZE,11.5,
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2rNs , nu DDENs, enz.; door welker bezorging hij ene K1e:1;-bediening ter Secretarije van de Admiraliteit bekwarn, endi:in
vorig beroep liet varen. JOHAN was de enigite vrig d;e,
uwelijk 1.7cortbragt, en wierdt geboren den 20 no- e:i:ber
1649 te Anyle/dam. Zijn vader ontviel hem reeds in zijn te.
derfte jeugd, en hij geraakte bier door onder voogdij van zijnen
Qom JOEIAN, die viugheid van geest, vernuft
leeslust,
den jongen vermeikende, hem aan bet opzigt van den beroemden APR. jumus, toen ter tijd Rektor van de latijnic fcholen
te toevertrouwcie, onder wiens beilier hij onge.
mere vordei ingen zo in de geleerde talen als beginzelen der
fraai.;e wetenfchappen, maak.te; inzonderheid was hij begaafd
met een ftalen geheugen , zo dat hij met een paar maal overlezen , in that was de aan hem opgelegde taak van buiten te,
leren, ja zelvs de lesfen van ouder leerlingen op het enkel aan
horen in zijn geheugen te prenten. Met deze begaafdheid , gepaardbij den groten finaak, dien hij in 't beoefFenen der letteren
vondt, kost het niet misfen, of hij moest met een fnelien loop
in de wetenfchappen vorderen ; ook wierdt hij reeds in zijne
jeugdige jare'n een goecl Digter, en oirdeelkundig Criticus; en
fchoon hij het grootfle gedeelte van zijn levensloop in zeer
verfchil1ende bezigheden van die der Zanggodinnen heeft ge.
fleten, liet hij egter niet na , om haar alle de ogenblikken toe
te wijden, die hij van zijne bezigheden koste affnipperen.
De beoeffening der letteren was zijn begunfligde geestdrift,
en hij wist altoos tijd af te zonderen, om daar aan te voldo2n.
Dc lage klasfen dus roenirijk met een Ihellen vlugt dobrgekiiefd zijnJe, was zijn vurig verlangen , om aan het Hogefehool zig verder in i3ne zo geliefde letteroeffeningen te bekwamen; doch zijn oom en voogd begreep het anders, en
dagt den jongeling tot ene kostwinning te moeten opleiden,
hem ten dien einde beftellende bij den, Apotheker HERMAN
ANKELKOT, een zeer braav man, en die liefhebberij voor de
wetenfchappen hadt, om diens konst te leren. .Hier verb'eef
LIU enige jaren, en befleedde zorgvuldig al den tijd, welken
V5
zijn
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zijn beroepsbezigheid hem gunde, aan lettcroefrenr,"en
wel inzonderheid aan de latijnie digtkonst; ock vervaardigde
hii in dien tijd nederduitfe vaarfen , die bevallf,;; zijri en een
uitnemende n finaak kenTchetzen. Dan het beroc.,T in
geplaa.tst was, begost hem te vervelen, hij vatte een
op in het bereiden van geneemfddelen, begaf zig
krijgsdienst, wierdt Kadet onder de Itfanterie, en gc3roe{..;, zig
voorbeeldig, dat hij wel dra tot Faary rii;: wierdt bevorderd, en vervolgens tot Kapitein-Lcitcrant in de kompgnio
van -den Overften vAN WEDE. Hi] Ivoonde den F.,,cdlottigen
veldLogt van 1672 bij , en toollde hij inecr d..in ne gelegen.
heid, dat hij braif was. Ten ja.,-e, '674, wierdt hij met ziin
aegiment naar Amerika gezonden, op de vloot van den beraInden Admiraal DE RUTTER hij was gepi3t op bet alp yue
gevoerd bij Kapitein WILLEM v.AN 11:vc-z::; met wien hij
door de Amerikaaiife zean zworf, en veriche ; dene eilariden en
volken bezogt, onder het verduren van vele ongema.kken,
eigenaartig aan het zeemansleven verbonden. Doch te
den derSchuimencie golven en loeijende winclen, befteedde hij
egter den tijd, dien zijne bezigheclen van krijgsman hem overIieten, aan 1etteroeffeningen, en inzozderheid aan de
p voor
hem zo geliefde digtkonst; want voor het eiland St.
ten anker vertaalde hij den XLIV Plain in latijnie
digtmaat, en vervaardigde den zeezang, CELADON , of Verian:gen naar t Vaderland genaamd , welke beide digtftukken hi.j"
aan zijnen ouden meester en vriend HERMAN ANGELKOT te
Anfleldans zondt. Ook eerde hIj de gedagtenis der foldaten,
in die uitheemfe gev;r esten door het lot des ooriogs gefneuveld,
in _enen lijkzang; keeerde in den herfst van het zelvde jaar,
met de vloot naar bet vaderland, en vervolgde als to voren
zijnen dienst te lande.
Bij het fimten van den Niimeegfen vrede in 1678 , wierdt BKOEK's
IMIZEN met zijn regiment naar Utrecht in guarnifoen gezonden?
bier maakte hij kennis met den beroemden Hoogieraar JoH.
GEORG. GREVIUS en leide de mite gronden van duurzame
vriendfchap met dien allerkundiziten man , =Ike den
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gantren loop van bun leven onophoudeljk heeft find gegre.
pen. Het was ter deer Bede ook, dat BROENHUTZZIV ten velgenden jap e in een allarrampfpoedigst. geval wierdt
waar van de gevolgen jarnmer,rol aren ; hij ander27:.,
vredelievende en zagtzinnig van aart; net zig in een niet we:
beraden ogenblik, door den fchijn van het zo kwalijk begrepen punt van ecr overrompelen ; hij gal narnelijk gehoor
nan het verleidend verzoek voor enen kiijgsman, van eren
vriend, om hem tot tweede te dienen in een
tegens een man die hij waande dat hem bloedig beledigd hack.
ilunne beide tegenfttevers wierden op de plaats van het gevegt dood zijn vriend gevaarlijk gekwetst, en ii
zelv zo1anig mishandeld, dat hij 'er ter naauwer nood het
leven afhnalde. Het duelleren werdt in het Bataafsch GemeDebest met den dood gearaft,, en daar was niemand dan alleen
de Stadhouder, aan wien de Souverein dat regt hadt verleerid, welke gratie kost bewijzen. GRZEVIUS fchreef terfloLd
ten zijnen voordele aan DANIEL flEncsius, een . groot gunffe.
111:g van den Pi ins VAN GRANJE; doze wist ook zo vegl
te werken, dat BaolmiuizEN brieven van kwfjtichelding verL
kreeg. Gedurende zijn verblijf te Utrecht, oeiTencle hij zig
vi:ljtiger dan ooit in de oude latijnfe Digters, en PP,OPERTIUS
inzonderheid verzelde hem genoegzaam overal , waar hij zig
i2evondt; en ten einde zijnen latijnien iliji in dnrijm te be.
fchaven, vertaalde hij ene Verhandeling, van den geleerden
jefuit RENATUS RAPIN geichreven, in welke HOMERUS en Via.
culus met elkander vergeleken, en hunne deugden en gebre .
ken ter toetfe gebragc worden. Ook gaf hij omtrent dezen tijd
n 't Eat, ene verzameling zijner latijnfe Gedigten , die van
de Konstminnaars met toejuiching ontvangen werden.
Terwip BROEKHUIZEN op dusdanige wijze allernuttigst
CO fleet, werdt hem op aanbeveling van Burgemeester HUDDE, die van zijne maagrchap was, ene Kapiteinsplaats over
een der vendelen van de ifads bezettinge te Agazfieldain opge.
dragen. Dus kwam hij te Arajleldam wonen, alwaar hij v1itelijk arbeidde aan ene verbeterde uitgave va,n PROPERT12"
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iAd v)an een Kong;

andere werken. Ook werdt hij aldaar i
genootichap, welk eons ter weke bUen kwam n waar van
J e
JOAN HULST, JOAN * ETUYDECOPER Duzs: HEINCK, a;_idi
Sze creitiam
ris DIRK GE1_,VINCK , de Profesior FR ANCIUS , en
c
den van geleerdlield en aanzien, leden waien;
leaar van
de voornaamite bedoeling was, de. belt:ba y ing der taai,
digtb.uncle.
Na het fluiten van den Rifswffen vrede in 1697 , wierdt log
de Wethouderichap ta ylnfieldam befloten, Ict grootite gedc..elte
van 't krijgsvolk, welk aldaar in bezetting lag, af te danken ;
zulks viel ook ten dole aan de kompagnie van BROEKIIMZEN,
egter met behoud ener jaarwedde tot zijn onderhoud. Zcdert
hiIdt hij zijn verblijf in een gehuurden win met ene bebwame
woning voorzien, onder Ainflelveen. Hier fleet hi) zijn leven
in voile flute en rust, ontvangende gencegzaain gcen bezoek,
dan alleen van enige weinige uitgelezene vrienden; hierom
noemde hij deze woonplaats, zijne Hermitagie. Des gehegt aan
doze ftille rust, waren gene lokiniddelen in fiaat, om hem
daar van af te trekken; zo dat hij ninimer enen nagt buitei
zijne woning bleef. Geen wel fp rekende aandrang van vrien'
dcn was kragtig genoeg am hem dit genomen befluit te down
verbreken; den avond gevallen zijnde, keer,-!e hij naar zijne
woniug to rug, zonder aan enig verzoek hoe dringend ook,
gehoor te geven. Nog veel minder was hij te bewegen, tot
bet aannemen der reizen naar zijne vrieiden, die in andere
fieden woonden. Van velen wierdt hij bier toe op het vriendelijkfte uitgenodigd, inzonderheid van de Profesforeii GRPE;
vius en BURMAN ; to vergeefs ook wenste DIEDERIK VAN VELT.•
Buizzil, Hoer van Heenzflecie, een MECENAS van dien tijd,
wiens lusthof voor brave vernufien open fond, hem enigen
tijd, tot zijn aangenaam verblijf nit te lokkcn; te vorgeefs
fchilderde hem GREVIUS , al zijne weirprekendheid to beat
nemende, de vermaaklijkhede'n van Heemfiede af; to vergeeC8
nodigde hij hem door het lietfelijk gezang en igor.geie;nd
kweel der Nagtegalen to beluisteren, en in ecn frisfer lugt
vermaaklijklaeden van dat 1115'4 buitenverblijf to g.enieteti.
Bens
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ren s zi]n bepaald befluit genomen, was geen aandrang
, hoe verpligtend en verleidend ook, in that om ht
daar van af te trekker], want hij voelde geen den n-j,nfin
trek tot het nemen van enig vermaak, barren zijne
Vee c, Pieeide mannen in de riabmigc ifeden wonen3e, verga.ten 11,Nn eter niet, maar verEerden hem zo dikWils j tt
Anzlielciam kwamen, met 1-11m bezoek. Hero vagt-it ook niet
de genoemdc.-, Burgemeester HUDDE die hem inenigmalen ging
zien , en fom6 2. ds uitlokte, hem aan zijn tafel te hebben.
Een zijner gemeenzaamile vrienden was PETRTJS FRANCIU5;
Floo,fleraar in de doorlugtige fchool te Arnfteldam , wiens
fprekeneheid en poezij alom bekend zijn. Met dezen hadt
hij veel omgang, vermaakt met de verfcheidenheid van zijnen
fClri_Iffliji, die hem enen geheel anderen weg deeds inflaan ;
want FRANCIUS hadt zig op den raad van zijnen meesterjuNius,
gep_;nd OM de fchrijfwijze van OVIDIUS te voigen: IIR0Et-aturZEN integendeel op den raad van den zelvden jumus, zig gezet op het navolgen van PROPERTIUS weike tv,ree Digtcrs
orc,ndig van e!kander verfchillen. Want die lose zwier,
dL welige overvioeijendheid, die ligtheid, en gen-IAN:II:11(3U
van dat Oviditzans fchrijven, kwam best met den aart van
ANCRIS overeen; maar dat diepzinnig, dat vcrheven,
groots, dat zinrijk, voegde niemand beter dan BRoalciruin2z,
het geen JuNms, een man van ongemeen doorzit, al vreer,,
hadc weten te voorzien. Men wist ook niemand NJ zijnen
tijd, die op zulk one wiize de poezij hanteerde ; zo dat
inanier van fchrijven gerekend wierdt hem alleen eigen.
Ziin geheugenis, gelijk wij reeds hier voor hebben verme1,1,
Tvrls vcrwonderiijk, zelv' toen zijne jaren al hoog geflezeli
wa tt n. Hier door wist hij niet alleen to verhalen, al wat
gehoord of gelezen hadt; maar menigma.al io of r2, digt.
nak gelijk, die hem even voorgelezen waren, nit zijn hoofd
Ina to zeggen, bijzonder als ze van zijnen fmaak waren. Hij
plag te verhalen, hoe hij in zijne jeugd binnen Groningen in
bezetting liggende, op zekeren tijd zig bevondt in gezelfchap
eniger jongeIingen. lien van hun hebbende eon gedigt gemaakt,
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inaakt , op zeker voorval van dien CO, - a' — et aan die ciaar
tegenwoorc_jg vcraren 1700r ; BROEKHUIZEN het gehoord haben .
de , verzog-t dat bet nog eons mogt gelezen worden, di t ge.
fchie: den. jogelirg op, dat het van zijn
maaklel n:ec was , zeL.-;ellele, clat 'AL ; 1-1 ,2t elders gelezen hadt,
er tot belAT:i3 van zn r,:ec.gen, zeiie hij het van 't begin tot
bet hc71c1 op; ? mailer dit hoiende, wist van
verbaasctheid niet wa 1-, hij zeg2i zcude, en bij het gezeifchap
verdagt vn oncrctr y hisloinLrent begaan, beklaagde zig vergeefs over zin oniltk, tot dot onze Digter hem tilt den
droom ht-,1p, en in z5;ne eer heiftelde. Jets van dien zelvden
1k, va,-; de:a g:oten FREJ;ERIE, Koning van ruins
aart,
fen gelczen te hebben.
Hoe bce ;. tig BROElalUIZEN vom aart was, en hoe itekende
als hij het op iemand gelacien hadt, b1ikt uit dat koddig gefchrift, dat hij onder den veifiel-den na:..m van RUTGEOUS HERMANNIDES a g n don dag brag,t, met het opfehrift: Qrierela ad
Pubricum of Kiagt aan 't Genzeen. Flier toe hadt een under
voet gegeven, die teen ook onder den gebootften naam van
RASIVIU3 REGIUS zig veri-crgde. flit gefchrift, met zulk eon
graagl,eid `01; I-2(3er ontvangen en gelezen, dat alle de afchukzels bin::on weinig dagen uitver i,:ogt waren, hadt hij nicest
ten gevalle van I72.ATCCIUS epgeneld, die zig in enen lettertwist bedremriat2d v:nclende, enigermate bier door geredt
werdt. Daar in worth de ctnbetaamlijkheid der krakelen van
lieden van letteren, din n-aalkanderen om een beuzeling in
't hair zitten, zb levendig ten toon geileid, dat beide de partijen daar nit ligt konden zion, dat best ware geweest, zig
van zulke he\ igheden oiathouden to hebben; to aneer, dew-1j
de roem, bij den overw;nnaar behdald, hem duur genoeg
komt te ftaan, en ieder, hoe klein bj ook van zijien vijand
geacht wordt, zine aalhangers heeft. Aardig fircek hij ook
enen zijner tegenftreveren, die hem en FRANCIUS ichendig,
ik beken beledigd hadt, door, onder den naam van VA-,
CERRA, geesfelende en roskammende hem op zulk een wijze,
dat men het zonder lachgen niet lezen kon. JIij noernde
hem
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}em de pest van Parna r, den nazaat van Mevius , den Ezfl awl
lie lie', en verCerde hem met andere tijtelen, die op zijn beitaan pasten.
De laatile jaren zijnes Ievens fleet hi), met het oefrenen
van zijnen digtdder in itigteliike poezije, en vondt het meesto
genoegen, in de aanfpraal: van geleercle en godvrngtige mane
nen. III dezen toeftand, is hij, na omtrent drie jaren
woraeld to hebben met lighamelijke zwakheden, den 15 december 1737, na den oudeidom van 58 jaren beleikt cc hebben , overledeu, en den 2offen, volgens zijne uitdrukke.
kike begeerte, in de keik te Amfielveen , begraven. Zestig
jaren t a zijr.en dood, namelijk in den herfst van 1767 , is
in gemelde kerk, op kosten van Mr. ABRAHAM CALKOEN,
toen Bailjaw en Dijkgraav van Anfielland, naderhand Hoofdfel -ft-Alt van Aipfielda7ii , ter zijner gedagtenisie een net graftaken opgeregt, befiaande in ene aloude lijkbus van blauwen
aaiuinfteen, ru,:tende op een diergelijk. voetftuk, voor welk,
vors van den Hoosieraar BURMAN, op een wit inarmeren
u:tgehouwen is:
D. M.
'JAN' 33 R.0 VKIIVSIT,
DEFUNCTI ANNO CIDIOCCVII.

Sparge Iwo lavros myrtuinque hederasque Sepulcro,
Pieridas quisquis , Pallada quisquis amas.
Cillinzachum 71■ClieriS referens Broukhufizis Umbrugi
Hic Angeivenia conditus aede jacet.
Cirt, post Graclivi partas in pulvere palmas,
Otia qua coluit
quiescat liumo.
Laude fzia pietas, cineri 71202C praeflita, grata.
Mobile in exemplum pofteritatis eat;
tae male negleflis et honore carentibus umbri;
Lustra fuum reddit post duodena decus:
Sint licet ingenii Inonumenta perennia tanti,
,Bufla fecle Park) marmore caefiz ruatzt.
EETRus B LIRMANNUS SEcellmig,
"Mar
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Waar van de zin , ho9fdzakeliik, frier op Lit konit: Ter geciag,
tenisfe van JOHAN V4N BROEICH T.J1ZEN o,/?rie(len iz t ja,2r 17,07.
Gij alien di d digtkonst enwrisheid b emint, ilrooit
,,lawmen, rr4t1-en en veil op dit gewijde graf. BRomtwiers gecligten die van PRCPERTIUS evenaren, ligt
,,
„ bier in de /1;77fith'eep 1e keik, beg,aven; op dat hij uk
„ in den zelvden 001d, waar ontilagen van zijr,e, krijgs.
„ ambten , de JTj 'net roem behleed hadt zig, in ftilter
bezig gehouden heeft. De eru.
,, met gelcerd,
„ kenteriis, die nu, 2an zijne asch, waar vcor men zo fchan.
„ delijk verzuimd hadt, enig gedenkteken op te regten , na
• zestig j:3ICTI verl oops, de veiichuldigde cer bewijst, hebbe
haren verdienden lof, en verillekke ten treifelijken voor„ beelde voor de dankbare nakomelingichap. Doch fchoon
„ dit giafteken, gelijk alie anderen, zeivs zulken, die nit
,, bet kostbaarst ma:111er gehomven zijn , vergaan 1110Ct;
„ len , nogthans, de werken van zo groot een' geest alleen
• zijnen raam onfterfelijk maken.”
°Ye-FL:I dea van E RVEKIIUTZ TM mangelde het ook
Trcurzangen, door de voo rnaamfFe latijnfe en ned.:rciuve Ugters, ,aan de gedagtenis van onzen Puikdigter
I:c1,t. ender don diem daar van, is 'er een van P. VAN
EHovEI,T, van cc-211 zonderlingen ftempel, waar in 1,Troeg
zaarn axle de Gcden en Godinnen der Heidenfe. Oudhcid,
31s treurando en builende wcrden ingevoerd het heeft tot
Lf,17?..?dachte7ii,- ran den Heere JOAN VAN BROEKHUIZEN,
Prirs der Latijnfclie Dic7,teren. Het lust ons 'er enige rcqc,::;
van over te fchrijven, waar nit men zig een denkbeeld van
het gcheel zal kunnen volmen, dat op de zelvde leest u
gefchceit. Zie bier den aanvang
Hclaes ! het legt -cr toe! do hooftpoeet ye-J.10)01m
Verbaest APOLLOOS koor! de zangberg Net aan'tfchreien!
APOLLO rift van fmart het ongeffieden haer
Met gantfche lokken nit , en treurt met zulk misbaer,
Ais of zijn OR.FEUS wear van BACCHUS priesterinnen
Te deerliik wacr verfchetirt. re A.Motier van het minnen
Krabt
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R:a1,-)t haren boezern op , nu hij, die op zijn her
kracht der liefde zong met onnavolgbren zwier
s voor den fellen haet van ATROPOS bezweken.
Het lust den IVEngodt niet zri n fakkels aen te fteken;
Alaer hij dwaelt pi;leloos, en r.-iet gebroken boog,
Dtr vieugels flepen na : ZOU las men nit zijn oog
Den broedellijken rou, die hem het haste fcheurde,
Toen hij eertijds bii 't liji: van pries ENEAs treurde.
Da drie Bevalligi.hcem, in ongefiert geweedt,
Slaen op de bange burst, die alai: op zuchten laete
Zoo treurt de firon,;;;: zoo treuren al do Goden :
Zoo treurt de choeve, rei der Dichteren , geboden
Door 't heath rie:,ental, den allerlaeLften plicht
Aen 's mans verd,enilen af te leggen in geiicht.

Meer dan eons i3 BacE sIuIzaN gepourtraitteerd. Op eery
van Zip afbeeldzels door LUDOLF BAKTILIZEN y e'en zeer
roemd Zeerchilder, vervaardfgd, fel:reef_ HERMAN ANKELKOT,
zijn boezemyr:en1.,
LunoL37, gi3 toont bier aan den Hopman ow vermo.,, en ,
Man ziet zijn' held.enmoe2, in 't hart door 't vier der oogen.
Maar hoe die moeci in dat manhafdgh wezen ' fpeie. lt ,
Hoe kunffigh oij L,-2.weel. , en helm, en pluim veibeehit:
genet u van om hoogh bedraa!cn,
POOL moot met
BP,OEKTMIZEN af woudt maalen.
Zo gij den Dichter
We t: BROMIUTZEN z sTjn tkerlijke geciaante betreft, hi) was
kolt van geqlalte, egret zo nieL, dat het hem misftond wet
gezet v-Ln 11,7,1-Jae:LI , enige:ma.te Ler van wezen en van ogen,
gebaarden over z:g Lebbende die can krijgsman pasfen. Klein
wijciers van mond, en ongemeen dun van lippen. In zijnen
onigan:,-,, was hi.) orgeveinsd, hebbende rnenigmaal het edeln-loedig zeggcn van ACiiILLES bij 1.101vIEER in den mond , 't Welk
ingevolge de vertaling van VOLLENHOVE dos luidt:

1k haat den man, gelijk des afgronts poort,
Wiens hart niet overeenftemt met zijn woordt.
IV. D EEL.
X

Worts
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Worts ro2iczazili, , en altijd gereed om rand op epvra-twij iTeicn over zakcn van poZ4 zie of geleerdheid,
. ,,en,
--:-7:LTvegt.T.fl cn te verlichten, ook zee!: verpligtende, me t ene
eahc J die zt 2eIve aitijd g,. elijk was.
fiatte van dit artikcl, ene cptelling der
hief
Zc
die doze eiiI Dichter, welke men den heden.
PRO:T.2311n gen,- ,?mcl vindt, door den dnik beeft go.
I Car;:.v.;7:a,ILr 1684. it; 12170. Doze
on
n veigeEjking van die, welice door
avo betekend
Dvn v!.`1. H 0 C5-1 E .4177. :1! , ten jare 1711 in 4.to onder dozen
daar van is bezorg(t, TANI BRoz,, Kaus T.I. Poemazny , Libri
fin Deze dill': is in aile ouzigten onzonieen fraaij. 2,
ACTT S TNCERI SAZ,11`7A ZARI .Arefpol!tmii 7

, Opera 1.1.

V,21 o'fin:c3 & iaeg y.a; acceth,-2t Ncte ad E7logas Eegias E? .E1,-.it . ,m7ncg a,. Item triunz l'71Citr:61113 4tizahlworzt;:2
CariziTZ. 4n1. 1689. in .12Ci",a,
,A1:11,11S B APTISTIE
Er.oEic.q uizr,tst heel z1n naarn niet voor dez3 d y cl: gepi,aatst,
11 -12:117 men vindt dien voor den volgenden in 1727 te Amilek7ain
in 8vo. ex ircez,vilis curls JANI EROIJIMUSIT Accethtnt
Tall DA-ma:Ls CEan yt b-1) Fratrunz Ana:dim1cm Cari;:i723,
Pe So7:',T"L.7-:;(17.;,31":2 & Not,' P2.Tra: VIA:N.111N CH. 3. AON1I P±t
quam ipf; A'lLt-or re1,21,RIT Vertiiani Opera, ad Warn
accelionibiza
f1OVIS'
aziNerat,
exci
0C3,
flUnC
6')
reJi:rat
A;n/ 16;6. 7i 81 30. EROEKHUIZEN heeit zi]n naam net voor
doze uit,,, 7,ave p.,ei3!aatst, 't welk oirzaai: is ge,.7eest, dat foallthoon te onregte, dezelve hebben tcogef.chreven avi
4. S. JXURELII PROPERTI1 LegicinA
a roe
Menzbranarum
fedzzlo
ad
fidem veteium

terni indices. A/mit. 1702 i6 go. Do Uri or
main niet voot. geplaatot, die 'or eg(-er in don
nvoedoo druk van bet jaar 1727 door F. VLAAILINT o bo rogd
is, met enfg L.-.! nieuwe aannv3r1 ,:ingon von .V--.)-2T.c.

,
EgLicis Ro7na .71, cp.:Le
ille;nbranarum frclulo cafilgata ; acced,int i'Votee cam
terni Incifces, quorum primus om
LEtionum libello,
completlitur, AO. 1708. in 4to. Deze
AI,1311 TIBULLT ,

'12(.1

druk
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bark is ook zeer fchoon. 6. De Nederduitfe Cedigton van
BRouq:arzEN zijn door DAVID VAN HOOGSTRATF.N ten jare
1712 in 8vo. te Amfleldam door den druk gemeen gernaakt
die 'er 't 'even van den Dieter heeft bilgevoegd, ontleend
do Lijk-Oratie door den HOOgieraar PETRUS BURMAN over hem
J. A. FAIIRIC. Eibl. Lat. Tom. II. p. 351
gehouden.
Bib!. Part. III. p. 515. MENCKEN.,
352. Jo. FADRICIT ,
Catal.
p.
Bibliotheca doCtorum
BUNAY.
litter.
0,71cm.
part.
I.
2.
IIII.
C.
SAXI
pag.
Torn.
Pars V. pag. 334, 335. NICERON Mein. des Horn;ws
Tom. XVIII. pag. 103-109. BAILLET, :rug. des S:ay. Tom.
pag. 348. 3. LE CLERC Tom. XV. p.
265, 366. J. G. DE CITALTEPI, Now'. ma. Tom. IL lett.
B. pag. 448, 449. WAG N., Befclir. van Alija. XI. St. bl.
384-386. Levens1. van Nederl. Mannen en Yrouwen. IX. D.
IL 264-274.
P,ROERS (N.), Konstrchilder, die in de vorige eeuw beet
geleefil en uit: BraDand atlornil:g was; fchilderde emarkten die dcorgaans vol gewoel van beeldjes waren, zcer 112.tut;rlijk near den boeren aart geichikt en gekleed, ook geestig
in groepen verdeeld, daarbiklu,gtig en los gepenfecld; ook is
in zijne flukken doorgaans het agterwerk, en het geboomt,
zodanig geIchikt, dat het een weinig Uit de hand gezet, zig
weirtandig en in eon goede houding vertoont.
FIOUBRAzEN, Schoziwburg. III. D. bl. 63.
BROERSMA (WIGBOLD VAN), een Gyringer Edelman
that met een zwarte kole els een verrader zijoes vaderlans,
in 's Lands gefchiedenisfen getekend. Eerst was his) Kamerbeer van WILLEM DEN III. Prins van Oranle , vervolgens Kapitein , voorts Over fce-Luitenant , Kollonel , en laatfreii^^:
wierdt hij in 1657, tot Gouverneur van Koererden aangeiteLi.
In 1672, wierdt BROERSMA verdegt gehoudcn, van heirne
lijk met den Bisfchop van Munfier te heulen, en met hem
overeengekomen om op zekere voorwaarden Kceverden in zr,,;tl
handen t Itelleu; slit werkte
Staten bun 11.,3t be.
X

2
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Wao- die vesting benamen, en den Lt. KG/lone1 JAN Tazi
LUTniNtin Ziin plaat3 ftelderi, voorts BROERSMA naar bet leger
den Na dat
hoofden der be-zettinge te Koeverdea , ma
Mnp:.C.773tegens wil en dank van VAN .BURUM een verdraa

)(en Ladd= trokken 'CL de bisfehoppelijka benden tei.
binDen, door den Bisichop zelven gevolgd, die verzeht
NT!,1S van een aantai Edellieden, v,z aar onder zig ook Brionnr
ond want due verrader was, na enigen tijd to vore3
toegebragt to liebbell tot de fchandelijke overgaaf van
alwaar hij toQ:i in bezetting lag, near den vijand
wahcn Hier op =alt.- hij bij vonnis van den ix augus.
7672, voor can verraler -4= vaderiands verklaard, van
djnc war,rdigt;ecien en bedieningen verfloken, en zijne
icen vc.b.Tuid;
dat hij in harden van de juititie
met den zw-aari,e eon worden gercraft.
VALO.
Verward Euroa, bl e Ocs. SYLVIUS, Vervolg op AM°
L D. IA. 331 &c.
TROEUCQUEZ (ANTONY FRAN'S vAN) , de viercie
zocn van den volgendcn, is Eoboren te Beliceil in 1723. ZijLO eciffe letterecireninr;en vo l voerde hij onder het Leffler der
Toluiten te Eergen in Henri- oulven; vervolgens ging hij bij de
vaders van dat zelvde genootichap to Douai in de wijsbegeerte
ftucieren, Ivaar na Nj zig te Leaven tot de beoeffening der
incdicijnen begaf,, en bij den Geneesbeer DE VILLERS gig
in-7-oren. In 1747 bevorderd zijnde tot den graad van Liamkeerde hij naar Mans te rug, alwaar hij onder opzigt
van zijion vacier de prakt ;jk begost uit te oefrenen, die hij na
dcszeivs
welke in 1749 voorviel, heel vervo!gd.
FROEUCQUEZ beat twte vrouwen gehadt; in 1757 trouwde
El met M1RTA THERESIA BONNIAU, dogter van den Advokaat
1 :!CTNIA TS, P,iljuw van Tenon. Deco vrouw ontvicl hem den
mcii GOD, na een zoon en ene dogter ter wereld gebragt
te hebben. hertrouwde den 7 junij van het volgende
jaar, met SusANNA LOUISA DUMONT, dogter van KLAUDIUS
17),M:: Iinjdtein
en
Plaatsmajoor
to Bergen: Deze Gelice,,

Gi;U c(:ciiL

IAN ZRANZ,

Cheer, hecit door den druk gemeen gemaakt: /0 Disct,,,,:
fir 1CS erreurs vuigaires, Q ui fe commettent thins le trditenaht
Eqfans, &puis lour vaisla- nce jusqu,'13 lens age adu4e.
1754. I 2nio. 2. Refutation des e7rciir3 vukaires fie le Rene
VIC ia Medicine prefcrit aux Malades C ,.13 aux Convalescen,s. MbAs
PAQUOT,
litter. TOM. XIII. p. i 9
1 757. 128.
13o.
BROEUCQUEZ (JAN FRANS VAN), de tad van der!
Toorpanden, \vierdt ten jare 1690 te Bergen in Jimegouttec)
alwaar
eboren. Zijn ouders waien 'van Beiloeil
Auth
aanzienlijke goederen bezaten; en zij %voonden , even als
hunne vocrouders, zo wel des winters als zomers -op bet 1a.;,,J,
Naar de , ontfloken 'oorlog tusfen Frahkrijk en Spanjen , C :, LIL),
verwoestiogen die de Engelfen 'bij de Sprijitgrden gavorgd,in
de rneeste , dorpen van Heneg9uwerz nooezaal-,:ai,n!)
JAN BAPTIST VAN BRoEucQuEz vacfor va.;) .0nzen jag , err;
cveneens ais vele ancierc.'-n met zij vro:aw MARLA
,PART3 , de vlu:,t naar Bergaz te rmnen .„ , ahvar tun ,ctLidt;
.c.
jdi FRANS " de
zoon FLORENS josEF ter were/1
van -er1:-:
.fte , gal van zijne tederfie jcugd af aan bLjk
lukkige geneigdheid voor de wetenfel-:,,,d.pp.m.
zijne eerfte ietteroeffeningen in het kollegie van
Bergelz,, en ft-reefde aitoos zjne medeleeriingen vene
Van Bergen *begat' hij ig naar Lewen on-.1 'or in de ph.fl,-.):,„
hie to 'Ilvderen, waar en bij zig tot Li bea-Aiersing der
' emijs in aie wetenfjlar
neeskunde 'bepadid -c-,. , en hot on d
foot van de iioogieraars LA-611E:Ns 13.11:ETE!'3.S liENDRIX (St.)341.0z,-,
en FILIP VERHEYEN die -wegens zijif vlijt en ;:nelle
opvattd:en, e.at
gangen zo grote aehting en iierCto,
zij hem zogten to bewegen cm to Leuven re bljjven-; tia.dr
BRoEucQuEz, aan Wien reeds n xi do 1/11ie."1,1 war verieeLd
om te praktiferen, vergenoegde zig 1911E dcz:1 e.:jtel van •Lic6i2taat e bekome'n , en rkeerde Flog -in ,hc!,-. ze,l-vde jar
toeit te rug, alwaar de Prins -VAN LIGE hem tot
142, vorloop van 14. cleen gig bi to ik4.en

j26 BROID2EUS. (FILIP)

BROM ( MIC LAAS VAN)

cm zo veel te beter voor de opvoeding van zijne kindercv
te kunnen zorgen. Zijn roem fteeg ten top in die ft„i ; on.
ophoudelijk wierdt zijn hui hezogt, door een menigte zieken
die hem kwarnen raadplegen, en wel haast nam men tcevir,
tot hem , zelvs nit de vcr afgelegenfte Nederlandje
Zulk een voepoed, zulk een room, moest noodwendig de
nijd doen ontwaken, die het zeiden aan getrouwe ondeidanen in de profesile der medicijnen ontbieekt. Zij verweki-e,
hem tot veertien procesilm, betrekkelijk de leerwiize die hit
in zijne praktijk doh hij zegevierde volkomen, wan:
hi.) won ze al:e het: eon na 1-:c..,.)t ander.
Ene iluiptrenende borstkwaal tastte dezen beroemde Geneesheer zo hcvig aan., da die hem den Ir julij I49 in
't graf rukte , in den op.ricr±:m van 69 jaren. Hij was in
1714 getrouwd met DOROTHEA G 71':,7ATIA DUPONT , oudfte dog
ter van JAN FRANS DUPONT , Griller van alle de landgoede
ren van den Prins VAN LION en hij verwekte bij deze
vrouw zes kinderen, 4 zoons en 2 dogters.
BROEUCQUEZ heeft in druk uitgegeven : Refierions fur /a
vnet;:ule de traitor les Fieires par le CTinguina. Mons I 72 $. 127n0.
2. Preuves de la nereslitd de regarcler les urines, & de Pqage quo
le Medecin en dolt faire pour la gith . ron des (maladies. Mons 1729.
PAQUOT , Mem. litter. Torn. XIII. p. 126-129.
127no,
BROID.MUS (EIJI)), geboren te Aire in het graavischapArtois, is geweest Raadsheer te Douai in Fthandc;-en , en vervolgens hier van afnand gedaan hebbende, Profesfor primarius
in de re2,ten. Hij is getrouwd geweest met de dozer van den
beroemden Regtsgeleerden FRANS POLLET Wiens werk,
tijteld: Foil Romani , verrijkt met zeer fchone aantekeningen van zijne han'.1, door hem is uitgegeven, en te Domi
in 1575 ged.rukt in 8vo., en roc) jaren later, te Frankfort hardrakt. - J. F. FOPPENS, Bibl.
p. 5025.
BRON (NIKLAAS VAN), afkornflig van Dna!, alwaar hij
in 't 1-011
tx,lw tee weield kv,72,m; Ieide zIg. in
zed'.
'4`jne em Re cp 1-,Lt

7Fs. ‘:2NGLRSMA. (TITIA) BilONICITDEST.,
Wurid:ge wijsbegeerte, en de regtsgeleerdivict; ook wierdt FDoktor laatstgenoemdewetenfchap. BUZELIM verzekeIt.,
ilij CCM groten riaam onder de Regtsgeleerdem verwieif,
hij herigt ons niet in weakberoep hij was geplaatsto
Yebben van hem de volgende werkjes, welke teiblijkei7er.
flrekken, ,dat hij ook een liefhebber van de latijnie pazij is
geweest I. Libellus, compendiariam turn sirtutis adfeentis,
turn iitTarum parandarum tationem perdocens; henseater/4 vhcers
authore NICOLAO BRONTIO. didiena
,CUPienti, appr:wth
4b eedenz Carnzina, facilenz fludendi yuris modum tradentia. Atm,
1541. 172710. 2. Ltiber de litilitate harmontia Anion, Pis
.futwo 7zIrisco77Rato, tunz Ltiberalium dis iturn p9liatOriSVC Literature' fludiofis zittilisfimus. Ann,. 1541. 127110. 3. 13 0672i3 t6
invifiisfimu;n 'CIESA, REM CA ROLUTIVI Fo7tuna , atque wertfionaur
zvw‘end:cm_.7 nee non, compolito .Re:tigionis dijidio „in Tunas b:11714-A
esfe fuscipienduin. Ejusdem .Poêmata tria ad Hanywnes,,
- i
yatimum 4e lavdtibus 'Ha727207liO . _da y. 154T. I
folio
5,
5.
184.
;C1:179.
i
'Gern.gri,
BITZELINI,"
7,Eltr , ,Etorne
Galio-Fianci?-ia po 8 2. VAL. ANDR.„ Biblo Belg. p. 683.,
C.IJOT, .1.14-67n. lhter. Torn. XI. p. 193, 194.
BRONGERSIVIA (l'ITIA),, eenjonge dogter., tilt een Tannietilijk rgelt27; *in de provintie van Stad -en Lando gerprottn,
was een buitengemeen geestig Ineisje die door .harin
rioeijencle digtIhkjs , ',hare geboortcflaci Groningen quiELt,.!
beoft :.bijgezet; inzonderbeid , door 'hare ultgcgevene
voten _of ':::53ort5ivaan cen vervolgens door -hare peivelftbT
44Ngett-ortzn . L. :SMIDS maakt ge“,-aF, van hear, biJ bet vtz,
Lhaal ,over het ,onderzoek. Tan de Ilunnelech:2n, dcor haar ha
:het jaar 1685,, gedaan„ in zijnc Sci:aamer der Ned3,71.
I31. 326.
BRONKHORST, is de naam van e'en der aanzienlijkav
4zudite gefiagten van 1Ved64anclo De afilanmangen him -van
tiaalden lijnregt af, van WILLEM VAN BRONVIr:/EST -die,43oz4
den Nekze,r,,, In 't jaar 1377 9 ix„,leend -wordt met Baterlblr:g8)
n 't renter munte. Doze ha1 tot -,over-bet-outkpftig:wr.-BROYEZOF ST, die ais ze4,11'zC VZ,QT:4`..;;17,:.
1,- ,--lef ADAm
Zi 4
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een' brief van GERARD VAN WASSENBERG en IikwARD Gra;
vinne van Zzaphen. Dit beroemde geflagt is, door huwlijk,
Verbond0/1 gewct 111.2e OLDENI-inG, LEEFDAEL MF.CRs
TENHOVEN TEEILE.NDURG, SOLMS , NASSAU, EGIVEOND, VAN
DEN BERG, VAN DER LIPPE , GROMF.ELD ALPEN, VAN GO-DR s
BENTHEM, LI13UT,,G ST:RUM, RENESSE, EOETZELAAR,
LES, BYLAND BREDERODE HOHENZOLLERN MERODE,
E enz. Stamliisten en beligten van dit geflagt, zijn te lezer]
bij J. HUBNER , Geflachtrekenkundige Tafelen, Deei, Tab.
443, 444; VAN LEEUIVEN, Batavia illujir. bl. 892--895. Men
vergelijke daar made de Gelded& GYchiedenisfrn
PONTANCS
of SLICHTEEHORST, op zee!: vele plaatzen ;
aarterfr.
Deel, bl. 38. 545. 558. Ills D. bl. 674. 728. IV. D. bl.
862. 956, en elders; VAN LOON, Groot Geldersch Plakaatb. op
verfcheiden plaatzen, aangclzald door 0. TULLEKEN, in Comment. ad Diploma REINALDI I. Nrksrarii. Ene uitvoerige onge.
drukte Genealogic, aan den zo kundigen en onderzoekl:even.
den J. W. TE WATER, verftrekt door den Here VAN SPAEN VAN
HARDENSTEIN, zegt zijn Eerw. nicest al overan te komen,
met de ope:enomA!, gedruicte. Men ziet 'er egter nit, dat
KAREL, WILLEM, DIRK en GYSPERT, ZOODS waren van HER..
MAN VAN BP,ONKII0aST en BATENsURG, en PETRONELLA VAN
PRAAT VAN MOF.R:;LRI:EN. Iij flierf in 1556, zij in 1594.
Alvolens tot do beidarijving van enige bijzondere perfonen
van di:: ;,-,cflagt, die zig beround gcrnaakt hebben, over te
gaan; acLcn -w;j Let riot ongelchikt, kortelijk to vermelden,
welke do oirzaken zijn geweest, dat 'er tusfen dit geflagt en
eat der ILEz--.1r.r,ENs, mike bloedige gefchillen ontifonden, die
ruim twee eeuwen hebbon geduurd, en, even als die der Hoek
Jan en Kaiibeilaurfen in 11)11o2d, en Sciiieringers en Vetkopers in
Friesland, de ranipzaii;,fle tonelen van vijandfehap, vernieling
en moold hebben opgeleverd. Wederzljdze wangunst en ja*
loezij -waren 'er de vrugtbare bronnen van. WILLEM VAN
BRoNEnoEST zag met lde ogen aan, dat Mercog
RElm.-yun DE M. van Geilei aan het gethigt der HEECKEIENS,
sverdac,:,:,,se gunlien Iew ao ;en Lezelve 6euegzaam alle zijne
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daden befluurde. De afgunst, die Teeds tusfm hen plant;
vondt, werdt daar door aarigevuurd en veraartte n een fellen
haat. Ten einde zig wraak te verfchaffen, vielen
BORSTEN Hertog REINOUD af, en kozen de ztJe van zijn jon.
ger broeder EDUARD , die REINOUD goel goed hart toedrager.ce, ftaatkunde genoeg, be4at om hen mot open armn te on.
vangen en de pattijfchap aan te ftoken, dooldien h3j begreep,
dat zulks ziju voornemen zou kunnen begunftigen, 0711 namelijk zijn' btoeder te beoorlogen, en ware 't mooglijk hem
van den Hertogeli:I ken zetel af te bonfcn om 'er zelv op to
gaan zitten. tie daar de eerfte beginzelen van een t&st.
vuur, dat larigen tijd gewoed hceft , vele landen en fte.
den verwoe3t , en eon menigte van menfchen vernieid,
leder dezer partijen had groten aanhang , on ,3er de Ridderichap , Steden en Gemeenten in Gelderland , waar door
dit gantfe gewest verdeeld was in Brankhorst- en ire,rxkerensgezinden, die overal , waar zij maar konden , mai;,anderen
benadeeiden, beroolden en dookloegen. Dc inwoneis van.
Braband, Hilland, Utrecht en Kiele namen mede deal in dit
treuripel, dezen zig voor d'ene, genen voor d'andere pattij
verklaiende; bet gevolg was, dat op vele plaatzen van Gelderland neringen en handteringen ftil ftonden, en jaron v.gterCien
de landen onbebouwd lagen; ja zelvs bleven de skzrken niet
ongefchonden, want men treft voorbeelden aan, dat, die met
menfchen en al verbrand wierden, en dat zelvs de wcede zodan;g ten top fteeg, dat men malkanderen onder 't doen der
life vermoordcle. Gin ware 't moog;ijk deze verderilijke
landplaag te doen ophouden, wei den fiel tog JAN van Brabaiul,
fchoonvader van REINOUD, zijn zwager de Graav van .Kleef,
en ADOLF VAN DER MARE, Bisfchop van 11/Inrile7 , te hulp geroepen, die alien de zijde van .I.Z.INOUD kozen. Do Bisfchop
van Luik, breeder des 111ungerfen Lerkvocgds, was op de zij.
de van EDUARD ; 00k MC1 -1gC1C zig de Graav van Holland in den
twist, doch het is onzeker weike partij hij koos. De Heeckerens vereenden z'r: met de Hoe,kjin , claarentegen weiden de
cndeifieund. Hertog 11E'.
itznkl,,i;ist,-en door dr.:t
X5
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77;7e3
oup , rflaakte zig rneester van Arnhem, DocWi-urg ,
Einnieri;- en enige andere ploatzen,
werdt bij
hew gun,
DIM:RD weinig gerek.c.md, zo EIng d:0, 17,-111 „LY:T;i:),T,::,1
ftig waren, en hij van de ICa1i,1,:a:z9gli',:,hup o:-Ac.--!;-,g,, mats
ewor,ien
tocn Gro.av WILLEM van Kollcizd krarC,zinn
bcgon EDUABD voor verandering te viezon ; °Gk nan.:e:1 de
fteden IV:j;126,7C71,, Reermond , Arnhem en Z7t:Pileii den vied aan.
Doch FnuARD had zo dra de male nict or tvangcn , dat de
Eabbeijaml,f67Z bet fpel te grabbel gooiden, of 1-ij Eeerde tot
ijn vorig Ivangedrag te iug, wist de mceste aden aan zijne
jdc te troklen , en vcrieTh.;,--en met cen aanzienlijk lege: te
velde; intilcfen had RETICALD met bchu i p der 1:1.,:eck(7e;7: ociz
Cell grote IDagt verzameld, waar mec'c ij voor Thiel zulr.c,
om die af;-zvalle.neil-ad tot redo to fic..ngcn. Op den 25 mc.)
1361, raakLen de beide logers handti-cliae-en. EDuRD Levogt
de zege , en narn zijnen broeer op het 28ile jaar van dosevs ouderdom, benevens 'vele voorname Edelen geva-ng;;n.
REINALD werdt eerst op het huis te Rofendaal , en vervolgens
te Nijenbfck nabij den Tcfel-firoom, tusien Deventer en Zutphcn,
in ilegtenfs gezet, cm aldaar ais cen gevIinge11, aCIOCI1 Op Cell
zagtc wi]ze, zijne dagen to eindigen. IV/Um viiadt verhaald,
dat hi`j in dit verblijf zo clii: en zwaarlijvig wierdt, dat 'er
nauwelijks con dear wijd genocg voor zija lighaam was; ene
oinftandigheid., waar door bet ontvlugten hem genocgzaarn
onmogelijk wierdt gemaakt. Op deze wijze, geraahte GeL'eriand voor cen ti]d wederom in rust, en EDU.ARD beklom den
Hertogeiijken zetel , alwaar hij zig zo veer te vaster op yestigde, doordien hij snot zijne °tide vijanden, do Ileecizerens,
die genooddrongen waren , zig aan hem to onderwei pen, even
als met wederipanni;D-e onderdanen handelde, e,n .hen het land.
deedt ruitnen; die hunne toeviugt namen tot Hering ALBERT
vi BEYERaN, Welke bun befcherming gunde. 3VEen raadplege
vercier over de vocrtdurende ramp-en,, welke door dea-, Landverdervende fade zijn verwekt, de Schrijve-..s we-ike over dit
gehandeld hebben, en inzonderheid J. PONTANUS,
teria
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BRONKHORST (DIRK VAN), wiens vader in qgcl*C2 1:s DIFT
was genaamd, en zone moeder ELIZABETH VAN LIT,,:i1UnG
AVM heeft i.vaarfchijnlijk ook tot de verbonden EL:e:en beboord. Hij worf in Friesland krijgsvolk; deedt enig,e fieden
omflaan, onder welke Franeker, Boit sward en Sneek , waar hij
in handen der vijanden viel. Prir S ILLEM DE I, zondt
hem, wat later, naar Leijden ; in welke ft-ad hij blijken vAn
dapperheid gaf; doch gedurende de beieeringe, itorf, den
6 feptember 1574. ------- WINSEMIUS Hifi. Lib. II. pag.
I39–r42. J. C.ABOLUS , de rebus Billnei, pag. 73 &C. BOR,
VI. B. bl. 277, 273, 304. J. W. TE WATER, Hifi. van '‘
Verb. II. D. b1. 3o5.
BRONKHORST BATENBURG (DIRK en GYSBERT
VAN), een dcl broederpaar,, wiens deerlijke lotgevallen wij
Iiebbcn opgegeven onder bet Artikel BATENBURG.
BRONKHORST (EVERARD VAN) , een zcon van JAN
VAN BRONKHORST en KLAF A DE COST , vvierdt in 1554 te
?)venter geboren. H1j maakte een aanvang met zijne latter-

oefFenIngen in de zelvde 'tad, onder het beilier van zijnen vader en de beide broeders BASILIUS en LAMMERT PYTHOPWUS.
Duch de ontilane beroerten noodzaakten zijne ouders het
land te minion; zij begaven zig in 1569 naar Keulen, en de
jonge BRONKHORST verl9or bier in 't voigendo jaar zijn vader.
Intusfen hieldt hij aan met zig op de kennis der fraije letteren
toe to leggen, en ging vervolgens tot de heoeffening der regts.
ge;eerdheid over, daar 114 zulke aanincikelijke vorderingen
:naakte, dat bij zig wel dra in flaat bevan* om die wetenfchap aan anderen te onderwijzen. Hij verklaarde in bijzonder daar toe aangelegde lesfen, den tijtel van bet Ronzeinfe
wetbcrk , handelende de direrfis Regulis 7uris antiqui.
verloop van enigen tijd verliet hij Keulen, met voornemen
om enige andere Hogefeholen te gaan zien, en ook misfchien
nit vreze voor vervolging, doordien hij de leer der Gereforrn.2erden had omhelsd. Wat bier ook van mag zijn, hij
da
ilkaikini.en van11.fa;-;?,rg, ,v-r an Erford en van 1/177tenlh-rj
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berg , en maakte gebruik van de lesion van VALEivivx
van
TER, van NIKLA AS WEIGELIUS, en inzonderheid van die
zijn hui3
MATTHEus WESENLECII:S. Ook verklaarde hij
de Initauten en en;ge tijtels van de Paa(iekten. Van, hier
naar het Hog:School van Be1 , alwaar hijden /7
reisde
augustus 1579 de doktorale muts t;it handen van S.Amt.:EL
CRITIVEUS ontving. Naar WittenLcrg te rug gekeeid, gr hi)
'er gedurende cen jaar lang lesfen in de regtsgeleerdho'J; bet:
zelvde deed hij geduiende de volgende twee jaren tc Erfurt ,
in de hoedanigheid van openbaar Hoogieraar.
zijn vaderitad weder te zien, deedt hem in 1582 d reize
beraermar Deventer ondernemen, in weike ftd ais toen
ten geftild waren ; hier trad Iiij in 't
met ADL'LAIDisi:
of ADELHEID dogter van GZ.11AT ,,D VAN ATIDDELBOPGII Eupre:
ineestcr van Zwol. Hij zel y ' ;11 1:, 86 tot Iluqr,emecter
te Deventer verkoren; dan deze tad in het voigencle jaar door
het trouwloos verraad van den Overact). WILLIAM STANLEt
aan de Sp anjaarden overgegaan zijnde , wierdt hij voor de
tweedemoal genoodzaakt daar uit te wijken, zonder nog cen
befluit genomen te hebben op wat plaats hij zig zoude neder.
zetten; dan nit die verlogenheid wierdt hi gered, doordien
de Curateuren van Leijdens Hogeichool , hem nog dit zelvde
jaar het profestbraat in de regten aanboden, opengevallen,
door het vet trek van den berocinden HUGO DANEAu naar At
Doff. BRONX:101= oeffende zijue be:liening van Hoogleraar
tilt met eon ongemenen ijver, en vorinde door zijoc lesfen,
vele jong-e lieam tot bekwamc Regtsgeleerden. In het jaar
1604, wierdt hij bencemd tot Reetor van het Hogelchool; en
korte jaren daar na wierdt hij door ene zukkeiende krai1kheid
aangegrepen, die van langen dour was, en ene meiancholifche
droefgeestigheid ten gevolge hadt, 't welk de Curatcuren bewoog, om hem van de openbae pligtswaarnemingen van zijn
beroep te ontilaan. Hier door meerder tijd voor zig zelven
bekomen hebbende, verkeerde hij dagelijks gcmeenzaarn met
de godgeleerde Profeiforen, en fchepte zelvs behagen om de
1‘..oIlegien van Vo:sr3s, Hrzsius en eniie anerea bj tc WO.
,70C11.
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Omtient 't midden des jaars 1627 , overviel hem ene
koorts , die hem den 27 van de zelvde maand, in den ouderdom van 73 jaren , in het graf rukte. PIETER CUINZEUTS
Cpra,k ene latijnfe lijkrede over hem uit. Hij liet drie
na, waar VQ11 d bekendile is geweest, GaRAID vMJ
BRONR,HOB , CC:1 ervai-en Rctsge1eaide EVERARD vvrerdt
beraven in de S. Pi:-ters kerk-, alwaar men dit grafichrift op
gc-.1;ciLcid becfc:
ffiiijk overblijizel
de zark d zn
EVF,RARDI: BRONCTIORSTII , Davehtrieufis
juYe;,:ie fey celebriores Germano 4ca6LIL:as
1.i.co7,,,ruiti, (in;
woe etia7n
foria,re prI7zun4
c'e'nde Dcoris
,
:-..tzt
ized..-LET
:°1(-;
Co,2jrzt.7
icrirea indig2;:fs , 7 u2 a pat
,iter perjeunaus
4cuzit
Cctratoribus
fitt7-.ei:,̀1zts efi; Fora eruditio:2e,
Hugonis
conlitato
PrciJiffuris atpe 212,
tecesforis guris , per azazos plus minus XL, E55 litbinde
Ree2oris titztlo, tandem pubiicis funEtioni7 7Ls fir yis.7, 2te ,
co7ifeaus ac Emeritus, Lugclanz, Batc;vori..2nV12 Ljt anno 1627t
ri_1771, fakJin
(.1 ,3 vixisfet a 71120S 73. liviro'?u, ,le7,7;11,71; fi ;on
Conjwc
durabile, ALriaA c2i;
ergo P. C.
Lager least man:

qn;),-; mot Prceciara iligenii inGnze-,E3enta in homi,:zaii
tale fuit, heic
admiratione verfantur. Obiit Alin° CID./DC,XXVII. 27 Mai!.
EVERARDI ERONCHOeST Daver.trielifis , 7Ct!,

, Thventria, Coirui
Astrxx CO:,7ns-77Z tuna
Plyfesfir tans hie, Leida Batava, facet.
eet
Bronchorflius
eve a
011!
eN,
Arcfdt at c LThris gloria parta gnarl.
Daze opfchriften zija voldoende tot de loffpraak van BRO171C•
110 RST waar bij men nog kan voegen, dat hij behalven zijne
-geiet2rdheid een allerwaardigst man en braaf Christen was; en
dat hij zulk een gelukkig geheugen bezat, dat hij het zelv'

can fialen geheugen noernde. Zijn voornaamfie toeleg was om
zijne icerlingen tot de akadeniiithe °caning= bekwaam te
ma.
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Maken; en hies toe inaakte hij gebruik gran v erkorte fleizels,
waar in hij do wetten die tegens malkandeien fehenen te. ftrij.
denB ,Rocjrvi e,-.II ILocrif,-;:c.1 7igel ii. door den drul: gemeen gernaakt:

,Eyao..

Clatitrix

, PIxta ferienz 13tv2dedarura dispofi tce E5.9
eurzz:nde7n. Lugdi). 1595. 4to. Centur:a HI
met de bc,ide vccrgaanLn, Iirc,,,;2ov.16c)7. 81v. De vier Centztvelich,._;idermialcn te zameri herdiukt ; ook met de
Tien
St razErffor!tm, ilaileror;c: 1653. 8vo.
2. C-itrc-:;:f.'zi7 vin yalis, Cc-a? rix
LugciLzt-, 1;502
1610.
6I 21'0. Nog met de voorgaanden , older
SIT
71441).04.; Centiwie ler ,
dOzer,
Conciliationes eorzznaI
hor..
L;-lb13
recognitc-c , & an,p,7::!5 T1,2777, tertia parte,
dem
: acces ri,4; brevis tra5tz:z:
€7,70V.
Privilegi'is Studie•
P rofeffomm, F Do ,;7='-crum, Bode)),Lugdb. 162r.
41;0. P. Etit.o Slo a priorib:,v e7:2CI:C:,V;SGP ,
P:Fp
accedit
TR' CuivEr, °ratio funebris de Igta E morie A.tOoris. Fran:q.
1695. 8 vo. 3. In Tituium Digestorum, de diverfis Regulb y uric
anCgiti Enomit:0722Y. Fr anC
607. Hier van zijn verfcheidene
waar van de laatae te Ana. 1686. 1270. 4. Me.
adjejlx,
Oratiores duce, una de fiudio
thothis Feudorwn,
laudibus
prz
71tris inflituenlo ,
t ce Lugdbat.
1613. 81 .o. ItC771 met Aantekenirgen van CYPR. REGN.
OOSTERGA, Utr. 165_ 81'0. It. Anil-. 1695. 12710. BRONX..
HORST bepaait z T,g bier inzondeiheid tot de gebruiken der

derlanden en die van Frankrijk; ook geeft hij in dig Leer,,15ezel,
Overij.Ffelfe Landregt.
& Militares ex diverfis Autizoribus Gr,-Ecis & Latids per
LAMBERTUAI DAN UM colleai ab EVERT-LARD° BRONCHORST ExempHs Lugdhat. 1623. 127;10. It. fZuribus iii hac Lialo7.71
sccesfere fexcenta fere alia ex rece7 i. tiorilms 1-listoriographis GermaEis, Gallis,
excerpta. Ib. 1638. ITMO.
Orationes P.
186-.204. FRANC. SWEERTII Atlience Be ig. p. 233
CUN.T1 ,
feq. REVII Daventr
p. 668--67o. Catal. Biol. Bu.
Ts.l'AV. Toni. I. p. 1110. P. FREHERI, Theatrwn vir. ill. et dock.
ene korte uftlegging van bet

Fart.

p. io45. waar bij ook zijn Afb.r....eldzel is gevuegd.
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Titis & fcliptis triagnorzoi3 yuriSC.01fi:!tj.
1713.
3vos
Part. I. p. 138-443. J. F. FOPPEN5,
TVitfcb.
Bbl. Belg. p. 270, 271. C. SAXI, Onornast. liter. Pars iv. p.
17 . 566. NICERON, Mem. Tom. XLIII. p. 332-337. PAQUOT,
liver. Tom. I. p. 88-94.

CLAUDT3 SINCERUS, qi

ERONKHORST (IAN vAN), ook bekend onder den raall
joil-ANN:s D,ToviomAcus, wierdt to 1,71,22,7c73 ge,bolcn in
!Doyen behot jar 14 1,14, en was de vader van LVERARD,
zi]ne eer1e lotteroefrenin:zen vcivecid t bobbon , flocIcerci.3 hj ir do wijsbegeerte, en maaktc daar in zulIre aanzienlijko vordc-Tingen, dat hij reeds ten jare 1512 to
Rostock tot lyleester in die wetcnich.ip wieidt verheve,n; vcr
vr.)1 ,gons wierdt hem een Lecificel in de 1Vathefis am die IT.c.),
ti3d daar iii
geichoci opgedr,-.Ten, waar voor hij egter
profesfoi aat in de Philolophie re Ife7L10, , 1, aari
betiankt:?., om
bet kollegie ltiontimunz genaaind, te aanvaardon. 11,3 GelThqo
doze beclienfrwin 1539, teen hij LAUREN'S SUR TUG de milts
Meest.cr in do v iC Lonr,:en opzette, welke zelvtie p1egtieiJ
hij in 't volgende jaar ten aanzien van PIETER CA::ISIES \terNa nan dit I-Iogreichool den trap van Licentilat
de de rcgten opgefiapt te zijn, keerde hij naar de NeAelz:,72(ien
te rug, en wierdt Rektor gemaakt van het fchool te Deventer,
dat teen ter tijd zcer berceind was. Ten jure 1552 begaf
en tiouwde met KLARA DE C0'.;TER, dogter
lig in 't
van JAN DE CosTER, Burgemeester van die itad. Fen aeon,
de boroemde Regtsgeieeide EVERnARD VAN BRONKHORST, V'al
do vrugt van dft

Enigen tijd bier na, brak do dage

xx.id der reformatie to Deventer door, en BRONETIORST, die reeds
voor lang de leerdeilingen van CALVYN aanklecfde, maakto
vu longer geen zviTari:-,h/jd cm 'er ruiterlijk veer nit to
Ine7-1. in 1566 wecnde hi; cTentlijk met alie de andere
4.A.:sforen van zi:1 kallegie de preken van KASIPER ECOLTIA,As
ten tier eerfte Kruisgezanten die de reformati. e, to 17),?v,72°,77/
leraarde; waarfchijnelijk waren bet de beroerten die bier door
ont.
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BRONKHORST bOVv'Ogen
ontifonden ,
eze fladte
,leiz in 1570.
te
vcrI atcn.
ciez-n gel2erd3n man het licht zien,
weify-,f,i) d.e
leve e ce;i vCiL;DL:rg 1-,cwiris van zien arbeidz2men aart, en
el
'V.2.S in dc naijc leLtICIC11, in de wi)sbe.
dat hi]
7.1:1 zijr, :
gee:
x d

pe
de

t:.21". CUI0 1. I

I 2 if O. 2. Aogia pro

fiSonifio A-

t,:
de

Apostd,. Cap. :IT'LL acced.

Pl.„61_,US

el:1;'011. Col. 1536. 8vo. 3.

L1.4,

adjA7to GYSBERTI

k.-11ORGII

iiz

- PO ,
Lte;picete 1-1:EillviOLAO BARIA

PORL-LA

Col. 1556. Svo. it. PL:rij: 1537. 8vo. it.
c r.!ilz
& 17Zs
1417E-1;). 1537.
4. ED E .P7 tsbyteri E c. O1 uscii1acompluta
ilkistrata veteribus
de Telii,,, orzznz
aiLe
quiELt ./rinctat.:tirj,u'Ls, Z72 C71112 Sciol is iu ofj'curi.'.-/res aliquot
locos , .40 lave JOASNE. IN OVIOMAG. , 721112C ir1C121711 invent et in
emisfa. C)lo2z. 15-.; 7,
Pi:io. 5. De iTumeris libri duo,
, et ijeteram
q!Loru;;; 1r:or
confuetzidinenz; posCG;;,1:-3E7f: UT. Pori". 1539. 1217W. It.
12,

VCCie 1,CC7iS

i 1:3

A.LC72

i.C--`11

L

;CO?

15.1;4.

De
1-10.0g.

Y710 ,

iLCG2RDA

vii-- 1. 6. Cl.
i,b;;
II.
, PLii 1 ,Li et rir
.No-,172S,
us
delMO
sapliia,
e
Gtoco
Geec
de
2 apritis , cnque in Iidicenz quain 10C,IP fl:;71V=IL
comwot:itate jiin;li. JOANN'S NOVI0/4,,G, o; era
77,21777:14;7; ant-ea
154o. I 21fl0. 7.
I117.7,1,711 01 111CCM ecuti.
nzinc
Grair.7:nTic2 Lat.:12x , in ig-uni Scho!ez 1)2 yentriezdis Aattor,!: Jo.
NOVIOMAGO cie;:uo recognita. Davc7Ztrice 1559. 121120. 8. joANCUM Prallt;o7-e
os Lunovict Vrvis, ad Sapicntiam
P. Cu-,„Ex,
JOAIN.TNIS NOVIO,TAGI. Darer:trio.? 1588. 121120.
Orcliones, p. 188. FR, SWEERTII, Atli. Bag. p. 402. 407. VAT..
p. 324.
ANDR.,
Beig. p. 468, 469. REVII, Day.
leiani to Reito7c ,

368. FOPPENS Bibl. Belg. p. 592, die aan hem te cm egte
toe!
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toefehlijft het Carmen elegiacum , getijtelt : LANs Piaavienfis
tumuitus cjusque rejlitutionuni. Picta y. 1562. 4to. nit ftuk is van
HARTSHEIM
den JCIuit FLORENS BROUCHORST.
p. 190. 213. FABRICTI, Bib!. Med. Lat. Tom. IV. p.318,
3 1 9 . FREYTAG, Azalea. litterar. p. 636, 637. et .elilpai.3tus
terarius, Torn. III. p. 210. H. CANNEGIETER in Priefat. ad
HARII librum Tristium, p. XII. et in Indice. C. SAX!, Onomast.
Pars III. p. 191. 620. Catal. Bibl. BUNAV. Tom. I. p. mo,
Tom. I. p. 83-88.
PAQUOT, Mein.
, BRONKHORST GAN VAN) , Konstfchilder, is geboren
te Utrecht, in 't jaar 1603, en was nog nauwelijks elf jai en
oud, toen hij bij den Glasfchilder JAN VERBURGH wierdt -be(Iced om de grondbeginzelen der tekenkonst te leren, alwaar
hij anderhalf jaar zig met grate vlijt en naarfligheid oeffende,
en voorts nog bij twee andere gemene Glasfchilders zijn cerflen
leertijd fleet, ten tijd toe, dat in 't jaar 1620 hem de lust be.
ving om Frankrijk to bezoeken, ten einde zig daar verder in
zijn konst te bekwamen. Hij narn de reis over Braband, maar
werdt door zekerc ontmoeting voor dat pas in den voortgang
daar van geituit; want Atrecht doortrekkende, kwam hij tcevallig bij den konfligen Glasfchilder PETER MATHYS, daar hij
omtrent anderhalf jaar bled, en in welken tijd hij gelegenheid
hadt om veel fraFi e werken te helpen maken. Van daar reisde
hij naar Parifs , daar hij een heel bekwaam Meester in 't Gasfchilderen aantrof, CHAMU genaamd, daar hij enigen tijd bij
bleef, en toen weer naar zijn geboorteflad trok, daar hij als
Meester in die konst, dezelve met vlijt en ijver voortzette;
nogthans voldeed hem zijne oeffening filet; hij was onvergo.noegd, dagt tot een hoger vlugt te kunnen fleigeren, en gro.
ter ondernerningen nit te voeren. In dit denkbeeld, wierdt
bij langs hoe meer verfterkt, toen hij gelegenheid hadt ge.
vonden OM, met KORNELIS POELENBURG In g,emeenzame verkering te geraken, en die Konftenaar te zien fchilderen; de
aangenarne en bevallige werking van dezes penfeel verrukte hem zodanig, dat hij bij zig zelven een vast beiluit nary,
IV. DELL.
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cn: tot het fchlidererr Iii orijverf over te gaan, en de tehat.
petting van poELErotats tOt model te nemem- D och het flew-,
n% al enigma tijd an 1,-voor dat de uitvoering op
it vorde
N
g r ja zelvs draalde het, ter tijd toe dat PoELhE:t:Re'G
rezds !nal. Engeland wis veltrokken; want hij, hantetrde 'tGl grchil:I crinn nog in het jaar r637, doch in163:;,', gaf hij
1,-,et: ten e;-,emalen de k , cn zette zig met dc noetfte viiit
en *tier aan het ichilik,len van ollyvelf-flukken; daar 1113 zc
cr zonde:- Oncic-rwls T1 1.3 enig Meester in vorderde, d'at. zij
n.vm roeta nit I:gt worden, en hij ene aanzien.
1:]ker plaats fn de e1J cic, r VCrnaarnffC Schilders veidient,
lie tiettiver, Ktrk te Aii 1 dn pronkt naz, ten huidigen dage
tniFoli:4, het'ko
mcf:„di Lflig berchildade kerkg1 azen van
frlagNK: HoRsT,,, Men zict
in verbeeld hoe de rred: onder
gedaante van ene den Oodogsgod MARs bocit,
kittistert, en denalve.rnif!lerld bc.,ri Krijg met deszelv5 aanhang
vertreed. 1-Toe de weivaart van zeevaart, koophandel en land.
tcraw vianneer twist en tweedragt verbarinen worth.,
Op de vier deureri viaar mcde het grote orgel in deze kelk
kai geriotcri. worden, 21v: 'Marl door zijn konstpenfeel met e1i
vorf verbe3Td, de zegepr3a1 van DAVIII Over G OLIAT; de 20.1ving 'Jan SAUL tot Koni,?g, en hoe deze verhijsterde Vorst,
DAVID voor hem op de atp fpelende, met zijn fpeer aan dcn
wand zockt te fpitten. Ook praait het ftadshnis van deze !lad
y et zijne konst; in Burgemeesters vertrek daar van, is het
gewelf met agt vierkante zolderflukken door hem beichiiderd,
war in kindertjes, die palmtakken, eikenkranfen en andere
dietgeliThe.1 zinnebeeldige voorwerpendragen, aartigiijk verbceld
zijn, In de raadkamer is van hem een ichoorfleenituk, 'waar
in den ouden JETHRO, zijoen fchoonzoon Moses raad, zeven.
tig Oudflen, nevens zig te kie,zen , om Isr1 te Ook.
Is het zolderfluk op de pule van het ffaeshuis dear hem gefchilderd i zijnde in drie afdeiiagen ondericheiden; in 't mid.
dolfitt i is tie
in 't zuidelijke, het loffelijk Gerugt, en in
't hoordclijle, bet feliandelijk Gerugt , aaitigh.ik op ene zinneliteirtigt ttti:izt arg.,theeld.
Hour,RAKEINT, ScLowwburg
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L D. bi. 231-233. WEYERMAN , Leven der Kan plchilciers. IL
D. bi. Ig. WAGEN. , Bela*. van Anil. VII. St. bi. 53, 57.
69. 74. 378.
BRONKHORST (JOHAN VAN), Konstfchilder, is geboren
te Leyden in 't jaar 1648. Dertien jaren oud zijncie , als zijn
vader hem vroeg ontvallen was, werdt hij van zijn moeder
tot lictar!eln beffeld bij een neef van haar, die een Pafteibaki.
ker was, ten einde dat handwerk te leren en 'er vervolgens
zijne kostwinning van te maken. Van der jeugd of aan hadt
hij grote genegenheid tot het tekenen en de fchilderkonst getoond , doch hij kost zijne lust daaromtrent been hot vieren,
voor en al eer hij zig ten jare 167o met 'er woon naar
Hoorn hadt begeven, en aldaar trouwde; dan Coen zonder zijne
kostwinning te verwaarlozen, befteedde hij met zo veel ijver
en noeste vlijt zijne ledige uren met tekenen en ichilderen,
dat hij zonder enig onderwiis, bet zo verre bragt, dat hi onder
de brave Konstfchiiders in waterverf, met regt mogt gerang•
fchikt worden. Somtijds tam gedierte, doch meestal vogelen,
waren doorgaans de onderwerpen , waar mede BRONRHORST
zijn penfeet oeffende, en dit Wit hij zo treffend fchoon en
gelijkende ter uitvoer te- brengen, dat de Predikant en Puik.
digter Jon. VOLLENHOVE , op het gezigt van een boek, waar
in ftukken waren van zijne teken- en fchilderkorist, zodanig
verrukt wierdt, dat hij ter zijner eere het uitmuntende gedigt
vervaardlgde, het welk in zijne werken wordt gevonden, en
waar van wij ten blijke hoe hoog hi.) den arbeid van onzen
lionftenaar fchatte, de volgende regels hier plaatzen:
Natuur bewaart niet fchoons, dat zij
In 't ligt kwam brengen, voor 't bederven:
Maar BRONKHORST, kloek van geest, als hij
Natuur met teekeningpen en verwen
Des volgt; verdient, de doot ten fpijt,
Te leven na zijn levenstijdt.
Tot Ran het einde van zijn. loopba2n, 7'nzie in eet ho,
v2
Y .2
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gcflorven, oefrende onze Schilder de ko nstto.0
dard
gel/. ouem
verinal,enjke uitiparining , en het pas s,eibakke il tot zijrt
kcinuirg - A. IiousRAxEN, Schouwburg ,, III.
2i
11.0N17,,E,-11ST (JOOST VAN) , 'leer van lIonizepel,
Cr:1i :aallY5T nCa: van hot adjk geflagt dezes naams , en n011
van Hon.
BRONT.':I-IGP.ST Tit BATENT,2RG,
flu:
c'pei en

•

171) ELIZABETH VAN LI -MBUI1 G

10ITANNA VAN EF,EDERODE
IlE;DrI1c , dt aan 1iti
Heerirsi kheden van
D onde,itekening van Let Verbo::d der
cm hem te
vcor ALv cnt void,,enende
verbeurd te vericia2en, inne,„-olge
cn zijLc
tS van den 30 ETa-11)es
PONTANUS LT;fr.
Gelr. Fag. 79h S. VAT: LI,LIT7TEN , E(t. U., 89o. MAR.
C,US Scut. van ALVA, 1)1, 128. J. W. TE W ATER , i'crbond der
.E.7eierz, II. D. bl. sos.
t, tfL halt in

•

-v:

PRONRI-TORST VArT BATENBURG (KAREL \TAN), ricer
van .1-Vei-bare7:drecht en brneder van DIRK en GYSBERT
was mode een flerk ijveran Your de vri:li fjci en wars van ille
gcwerellsciv,.ang. Dat hi1 ook betVerbond der Ed,:.‘len getckemi,
en in idle opzigten de belangen van den Staat be girt helpen
bevorderen, blijkt uit ecn' brief, aan zljne meeder geichreveri
tilt 13frilt
n 20 april 1566. Bier in verklaart hij
„ dat Lij, drie maanden to voren, zig aan Grave
VAN N A c SAU verbonde:n , en onder hem verteherd
„ Hadde zijne moedcr hem daar over ondervraagd, wen hij to
„ B qterbutg was, hij zou het gezegd hebben; doch nu ha
„ rd'zwegcn , ivel wetende, dat zij onveriwnocgd was c,t-;
,. non bi ceder , wegens de ondertekeriii g van 't Ve ho
f, Hij 2olidt haat een afichrift van 't verzoek, door 1.11,:_:,).F21
DA an Llertcginne BIARGAREET overgeleverci, in bijt-czcn
„ van 300 Itdelen. Dit fineekichrift hadt de Landvoogde.;
„ gunrtiglijk ontvangen berpeurende, dat het niet tegen den
Rcringen 's lands weivaatt nanliepe. Indies bet gewefers„

3RONE:HORSL (Tazna vAn)
4111itritOek ell de plakaten zonden do-orgaan., wfld „ ver onder de Turken wonen, dan ender ,den Ring. Vife.
ze y our bcrovinge etiti•
en
z-ei
sis verbrar .te
„ lea worden ter oirzake van 't God1ik woord, halt hem be,,
wogen in die verbintenisfe deel te nemen ; te meet°, ,o-ra
„ hij, in zijn geheei-, het Euv.g-elie Maar . en rein deedt pre.
-„ 'diken, en de heilloze Misfe, een da:vels werk, _Het va„ re p .” Wijders vermaant hij zijne rnoeder ,, het woold
van GOD te Balenburg, en Ste!n, te laten prediken; en zig
„ niet te lateraftrekken van 't goede beginzel, 't gene 21j
„ aangenomen fiadt; noch le vrezen voor enk;e bedreigingen,
„ naaidicil de Heere alien, die hem , ha-,:telijk liefhebben, z4
,, bijftaan, en molt verlaten, die cm zijnen n :aam 41jden,:'
Eindclijk, betuigt hij, n dien brief, „ zn vast voofnernen,
„ om ran hot ware regte Christelijke geloof te bltven va q
-„houden."Dz'bravmsch-eilotjnvdr
nioo:,-eldad'ge thand van een' Spaa:ip13 guit, binnen Ktuim,
jar as8o, gcIk zigle nakunzeingz,n, rriet can met grot.c.
zijn gelvaar geworden. Uit 2.1.3rie
drocf:icid, en te
ALI/TRADE - VAN FLODORP , weLe bortrouwd is Met_
FILTH BENTINK tot 411.6r , verwekte ij eon aeon,
wiers xfflainrnelingen, in 'st vr,-)uwelijke, nog in boej,
Lill
j. VAN Somt:REx, liorch. ran Ba.:cvi-4,
tanzion Ic y en.
bt. 234---o37. J. W. TE WATER, Hiss 14fl Fer1;en44kr Edebl. 3oo--3-03.
2en, IL

BRONICHORST (PIETER vAN), Konstkhtidl er, is,gebe
Ten te alft den /6 meij 1-58'3 , 0 In zijne .;eu.gd bezoat 114
-Frank-1,1.71f,en vooderde daar ,ongerneen in do konst, zo eatij
in zijn gel-coo; t..eflad te rug gekeerti zijilde, ten goed
was, die tranen-lend peripealven fcbilderd.e en inzomietheid
tempels kerken , en andere binnen-gcbouwen poet vele
breidjes en gewoel 'dat buitengemzen aadig im 2ririjkgord-onneett was. Under anderen ziet men nog eery
born in de vierfchaar op hot itacishuis re Delft -geplaatst,
e eon groot en weluitgevoeid Calk, dat bet paltis
IT 3
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waar 113 Koning SALOMON zo loffelijk zijn ailer eerile vom's7
uitfpreekt. Nog een tafereel van hem, eat men voor veel
konftiger houdt, pleeg bewaard te worden bij de weduwe var2
zijnen zoon ; het verbeeldt den yeryalenifen tempel, daar
CHRISTUS de kopers en verkopers uitdrijft. Hij ftierf den 2/
junij 166i. In de verkoping van JAN AGGES te
den 16 augustus 1702 , Nvierdt een ftuk van dezen Meestet
verkogt , verbeeldende Diogenes zoelzenck op de markt , vont
177 guld. In die te Anzfieldam van .den 7 april 1734, twee
ftukies met waterverf, verbeeldende land- en wa:ervogeN,
xoo guldens. Hij heeft een zoon gebadt, ook JAN genaamd.
die uitmuntend fraaij fchilderde; en wear van cell ftuk oj
ene vendue te Amfteldam verbeeldende eet Morgenftond, is
verkogt voor i6o guld. In die van D' AMoRY, den 23 jutilj
1723, Abrahams offerhancle, 73 guld. -. D. VAN BLEY3WYK Befchrifr. van Delft, bl, A. HOUBRAKEN Scliouwburg , I. D. bl. 135, 136. J. C. WEYERMAN , Lei,en der Konst.
fchiiders , 1. D. bd. 339, G. HOET, Mamie van Schild. I. D.
bl. 6. 67. 183. 262. 4 10. 420. 566.
BROOMAN (LODEWYK) , geboren te Brusfel in het
jaar 1527, tilt JAKOB BROOMAN en KORNELIA VAN HELLEWEGHE, beide uit den eerflen burgerftand van die ftad. Schoon
blind geboren, verkreeg hij egter de waardigheld van Meester
in de vrije konifen, en Licentiaat in de regten, en maakte
zig een naam door zijn vernuft en bedrevenheid in de muzijk.
Den ouderdom van 69 jaren bereikt hthbende, flied hij in
de ftad zijner geboorte. Zijne weduwe GEERTRUID KusEas,
dogter van JOOST KEYSERS en van MARIA CLEERHAGHEN, liet
het volgende graffchrift voor hem oprigten in de Recollettenkerk van genoemde ftad
A O. M. LUDOVICO BROOMANNO„TACOBI X CottNELIA VERHEYLEWEGHE F., a nativitate czco, Aram libe•
ralium Doctori, yuri sp r u de ntie Candidato,
pi •

GERTRUDIS KEYSERS, JODOCUS & MARIA CLEERFIAGLIEIT

F., mark° b:ne merit°, Sibique P. Visit
Vili. janixrii

an,

LX1X. 012iit
44-

taGOVIEN. CLCZEWIIK) Bli;"4:1' 57,TA1
: 1. (j. IF)
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expertens genitrix perdu xit 7;3 eurall
Major at ingenio lux frit , oft tuo,
:funonein natura, yDveln ft prafiitit
vayieg danzna ievavit open
De gage Tirdias Vaturn fuit VMS : at alto
Baud tibi par doEta ihficus erne fuit.
Lwnimis

JOHANNES BOCHMS S.

P. :e. ihrtverp. Sem*

'Concivi fuo poi.

ZROOMAN verwekte bij zijne buisvrouwe vi5f kinderen
ilogters 'en twee zonen : de oudite, JAR= , is . ongeinrivd ze
Rorven-; de andere, KAREL., was vaer vzn den volgen
CoDEwyK.
F. SWEERTII, Monum, frpulcr. p. 494, 295.
VAL. ANDR., BM/. Belg. p. 633. Voss ws, de IVartibuo. popilae
fibus , in Addend. p. 93. PAQuoT, Mem.
Tom. NUL
-66, '67.
BROOM/IN (LODEWYK), ,kleinzoon Van c don -veorgaza.
*len ,en Z0011 van KAREL en MARIA VAN C-11CDPATAsuw*
'wierdt te 1Jrusft geborn omi'lent het begin van de XV11-40
ceuv. In zi:Ine jc:ugd reisde hij 'en wierdt aan teen adt4nelc
Hogeichool tot Doktor in de :regten :bevor4rd. Zn
ill
land te rug gekeerd,, lei hij zig met ijver toe ,op , het beoef,,
:pen der fraije :Letteren, en inzondefheid flaagde 'hij in de la,
ijnfe•en nedeiduitie pnEzij; hij 'huwde met N. VAN ICATLEI,i,
;13ROECK„ die in '1646 zonder 'hem kinderen te bebbtra
s-gebaard. 1-11.) overleefde ,zijn wrouw 21 jaren, en overleuit
:te Brusfel in 1667, na in druk te hebben uitgege yen;
Een
getijteld: Serenisfimo Prinf,s 17; Ferdinand° Aoriacc,
S. R. E. Cardinali feiicisfilzan in au'am oppidumqw;
grin adgratuiatur L. BROOlvaNNUS, .31, 1LX .1635. 4to. 2
I s?. .itzben ban P. OVIDIUS NASO, bunt in t atijn Xpi:tz!,1
Heroidum , obatijefet in onfb flebtrtajtrdie Tuft/ rubt tm
t/jtfclgin21jen bcrficrt/ too? B Wniturp. 1-6629 Ebo.
?uoT, Kew Vitoer. Tom. VII. p. 47, 68.
BRO'SMAEL (JAN FRANS), Gramm jaar 166o u Tv.
g4ren geboren, beeeffende de
ei
wi4r4t VW 3
179_

344 BRoulutr. ( Lormw y K)

mo us-rm.

(STEVEN)

te Leuve:z tot Doktor in die wetenichap bev'ord erd, In zlin
vaderi and te rug gekeerd, bcpaalde hij zijne woonpi aat s
Luik , en beoefrende daar gc..lorende 24 jaien met veel roell
de praktijk der medicijnen zijnde in 1722 geflorven, Oa do
voige-de werk,m door den druk te hebben gemeen gemaa'Et:
ay4iptiorz o'!,; ahalxfe des &AA; tninerales ferruginezdes de 12,
, pock! de la
de Tongres. L'ege i 70
Emtaine 4e k.
127no. 2. La Circulation des &lux, 071 l'..rlidrographie des Mineroles d'Aix & de Spa. Liege 1699 E.5' 1718. 127110. 3. Hidro.
./Itzalife des .L11.i;ierales choudes froides d'Aix la Chapelle. lb.
1703. I 2Ineo. 4. Pa'-alelle des Eaux minerales athiellement chau.
des , & aduelitmeht froides dza diocefe & pays de Liege &c.
QUOT , Mein. litter. Toni. XVIII.
Liege I72 1. 83'o. P . 345--348.
BROUART (LODEWYK), geboren te Aire in bet graay.
(chap .Artois ten fare 1582, begat' zig in 1604. onder het g,enootichap der jeluiten. Zedert maakte men enigen tijd ge.
bruik van hem, om de gewetens-gevallen nit te leggen, "zig
vervolgens ten enemalen aan den pr edikdienst toegewijdt het).
bende, oeffende hij Mien met iigring gedurende het tijdvak van
33 jaren, en iiieif hartelijk betreurd van alien die hem ge,
fiend hebben, den II oelober 1643, in het 62fle jaar zijnes
onderdom q . Men heeft van hem druk: Le 7ardinet de Notre Dame. Douai 1623. 121120. Z:jride eigentlijk ene vertaling
van de Hortulus Marieznus , van den jefuit FRANS DE LA CRoix.
PAQUOT , Mein. litter. TOM. IX. p. 317.
BROUSTIN (STEVEN), te Hanzeide een dorp in Ilenegou•
rei'en gebolen, wierdt in 1559 te Lczaelz tot Bacca/aureus in de
godgeleerdheid bevorderd. Hij bediende Lis Pastoor eerst de
kerk van Valenciennes en vervolgens die van het kasteel te
e geleerd man, en heeft uitgegeKamerijk. BROUSTIN was een
p
novisfinz;s. .Z,0 v. 15 9 8. svo,
raftt. do IV. It
1. Tc
2. Dc 0;igin ,3 & varletate Linguaru;n. M. 81'3. 3. 07(::-E'onei n de
(onditionibus , requijk ;s ecfc,
perfeao 3‘, 3,,;, r 0 ,
Egg. p. o6.
4,41"3:!. T
3. F. l'OPPEN5,
;, :2: i;o.

A D.

iREE K 11,1 AN,
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ADDEND A
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DE TWEEDS, DERDE -EN VIERDE DEELEN.

Ka& 197. II. Deel.,
De Hoogleraar SAxE ter aangehaalde plaats , zegt: dat
EEKA zijn vaerk flegts tot 1346,. gebragt heeft, eu dat het OVerige , tot 1393, door ene andere hand 'er is bij gedaan. Het
bewijs is , dat hij zijn bock opdraagt aan JAN VAN ARKEL, Bis.
fchop van Utrecht, die van 1345 tot 1364, en aan WILLEM
DEN IV, Graav van Holland, die van 1337 tot 1345 geregeerd
heeft,
Bladz.. 205. H. Dee!.
BEEKMAN (MARTINUS) , Prokureur en Notaris ifi
I'S nage , gaf in 167o, uit tirbtefijiie Joe, / geprezen door
VOLLENHOVE, Poezij , bl. 148.
Bladz. 209. II. Dee!.
BEELTSNYDER (JOHANNES), Predikant te Beilen, wieni.
beeldtenis in plaat gebragt is in het jaar 1677, met een bij.,
fchrift ver8erd door VOLLENHOVE, was een geleerd man. ----.,,
VOLLENHOVE , Poezy , bl. 5-13.
131adz. 345. H. Deel.
EERKEL (ABRAHAM vAw), geboren te Leijden, is ge.
weest Re&or te Delft, en heeft uitgegeven: 1. Genuina STEHANI Fragmenta. 2. EPICTETI Enchiridion, CEBETIS Tabula en
ANTONINUS Liberalis. Na zijn dood is van hem in 1688 in
folio uitgekomen: de STEPHANUS ByZatiaillitS , met brede aan.
ackeningen. – C. SAxI, Onomast. liter. Pars V. p. 612.
Bladz. 354. II. Deel.
BERKEL (JAN vAN), zoon van den voorgaanden , beet
zijnen vader verdedigd ten jare 1694, tegen STEV. LE MOINE;
en in 1704 uitg,egeven : JAC. PALMERII, apologianz pro Lucano,
€92". --A-. c.8AXI, Orion. liter. Pars V. p. 448.

V5
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-546 BILS. EOIS. BOSCH. Boat

Blatt. 95. III. Dee!.
BILS (LODEWYK DE) , Heer van appencla7n 7 ne Tonem
viz., Schout der 'lad en des lands van ilarcien.7,-g, m aakte
door Zie
rizig in het midden der vorige eeuw, een'
ivv-aanilleid in de Ontleedktinde, en door verfcheiden fc hriften; doch werdt voor een grootipreker uitgemaakt.
IVIERKLINI Lind. renov. p. 759. TH. BARTI1OLINT ,
ilicinfda Cent. III. p. 75. 81. 26. 9-7. 112, 194. 225. 364.
:82. 39r. 396. 399. 410. Cent. IV. p. 421. C. G. JOCHER,
Zell/ f 1093.
d4rteri icxiccu.
Bladz. 251. III. Decl.
BOIS (JAKOB no), Preclikant to Lezyde72, gaf a!daar
Hij was ton groct
1/570 in 4to. nit: 0- tike
tegenftander C.2r 'Carte/7=7,7,re ilk:folic; wtvaar tegen hi]
heeft: iDe naolLtcib be Carafiaanictic pl4ifofcpbie outtictt/
en be feljabefijiteib tier Cartzfiaarlicbc lniftlropfite; beide we.,
derlegd door LAMBERT VAN VELTHUYSEN, in een Bewijs, dat
loch de lere van der &lines fi,',1,,,,7and en des A'ardrijks bewegingmet de gsonden der Philqiropl:!e van RENATUS DES CARTES, Pildig
Utr.
zjn snot Gods wort. Utr. 4to. ; en iTzler belyjs dat
j'n,
in
LAma.
Open'.
VELTHUYSII
beide
in
bet
lati
1657. 4O.,
Part. II. po 1037 en 1119. ---- Zie VROLIKHERT,
K0.0747=1, hi. 65. C. SAX/, Onon. liter. Pars IV. p. 547.
Biadz. 42. IV. Deg.
BOSCI--1 (KORNELIS), Preclikant in 's liege, heeft u:tgageven een werk obcr e likbcrativo.oge geprezen door
Poezif , 121. 14.0.
Biadz. 144.. IT. Deei.
BOUWENSCH (WILLEM ADRIAAN) , is Thirgernea,,,
ter geweest te dirnhenz tcen door den dood 'van 1,VILLEmi
DEN III, het St.adhouderichap in vijf prov-intien werdt vernietigd, ,en daar door grote opfchuddingen in Gelderland, Zeeland, Utrecht en Overijsfel wierden veroirzaakt, in welke go'
west= d Stadhouder, federt hot jaar 1672t--, vei lieden
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de Regering gezet eh vele misnoegden gemaakt had-. De alt
gemere oirzaak dezer beroerten was, de begmee is foraznigen oin zig in 't bewind herfteld te zien , waar van zij,
of hunne ouders of vrienden , gedurende de jongfte fta J-100.
tierlijke regering, ontzet geweest waren; welke begeerw
iiep tegen geen minder drift in anderen , om zig te handhaven
in 't gezag, welk hun, door den Stadhouder was opgedrar
ten, en waar merle zij zig nog bekleed vonden. De ult.
werkzels dezer firijdige drifters waren alomme niet even hevig, doch hadden gevaarlijke gevo,gen.in enige fteden van
Gelderland, als met name ook te Arnhem. De Staten van het
Geldetre gewest, op de eerfle tijding van 't overWen des Elfiladhouders , te Nijmegen bijeengekomen zijnde , hadden,
zig te handhaven in de Regeridge, op den 8 april befloten:
„ dat de MagifIraatsbeitelling in cue fteden nu gekomen was,
,, en voortaan atejd blijven zou, aan de bijzondere Wethou„ ders derzelven." Hier door zouden zij , die vootheen
van de Regering ontzet geweest, voor altoos, verfteken gee
weest zijn van de gelegenheid om op 't kusfen te geialeen;
doch zlj vonden middel, oin de uitvoering van dit batik
voor te komen, en 't yolk op te wekken om verandering in'
e Regering te bewerken. De gelegenheid ontbrak bun niet,
c4m de Gemeentslieden en Gilden, (4, van ouds, een dubbel
igetal plagten te benoemen, waar uit de jaarlijkfe Wethouderichap gekoren werdt, te beduiden, dat zij zig, in dit vooe,,rigt;moesten doen herileilen , en de bet:Wiling der Regeringe
hiet lawn aan de dienende Wethoudeifchap.
in januarij 1703, verfchenen de Gilderneesters van Arnhem
lop 't fladshuis, met twee bijzondere vertogen, behelzende
,enige. bezwaarnisfen, die men voorgaf, to willen onderzoeken.,
't Gemeen, niet voldaan met* zulk cen antwoord, rotte te
hoop, en raadpleegde op 't gene hun vender to doen ftonde
De Wethouderfchap, met reden bedugt voor erger, zogt zig
to handhaven in 't bewind , door middel der bezettinge. Al
dit was voorgevall-en voor den gewoonlijken keurdag, die op
den 25ften januarij inviel, De Wethouders werden teen in
;ban.

!ma
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hunne ambten bevestigd, en van nieuws beeedi gd door
Rigter. Doch Gemeentslieden verklaarden ez ontflagn
van hunne ainbten; waar na zij ene nieuwe verk:ezin?:, deden,
ten dale eft. °tide, ten dole uit nieuwe Regeiien
Men fcheen nu den weg gebaand te hebberi, tot heiftetilng
der ruste in Gelderland. Doch alzo do oude Reg,nten,
ifgedankten en aangeblevenen, nog al woelden OM de rieu
-wen Cerigen tijde re ontzetten van 't bewind, was &te
fliCUWO Regering bedagt op middelen, om zig te verzckeren
van de regerin,;e. Te Arnhem eeecit men dit Lor 't opriten
crier bende van 200 vrijwilligers ; voorts wierdt op enen
Lancidag te Z:liplicn in maart 17o5, voorgeflagen: „ of 't niet
ware, tot beveiliging der regenev-cordge, tegen tie
3,
aanfiagen der afgezette Regenten eon nauw en vast verbond
. .en tusien de Geltierie
„ van onderlingeli bijrtand op to rig „
fteden." Die vooiflag vomit ingang bij velen, men ver.
vaardigde een ontwerp van een verbond. De .Afgevaardigderi
van .Doesburg, Deutichern, Grol, Arnhem en Harderwijk tekenden dit ontwerp, op 't betiagen van hunne Magtigers en der
gezworen' Gemeenten, daar die van Nn6gen en Zutphen hat
in advijs hidden, om 'er alvorens met de Regeringen deter
fteden over te raadplegen. Doch terwijI men bier mede bezig
was, werdt 'er door zulken, die der oude Regering e toegedaan waren , flerk gewoeld, tegen het verbond. Men hieldt can
Gemeentslieden, onder de hand voor, dat zij, door de Wet7
houders dier fteden, welke het ontwerp getekend hadden,
hun ambt gehoond waren , zijnde de tekening gefchied Wilder hen te kennen. Ook flrekte, wilde men, het verhond
eniglijk, om de Gemeentslieden en Gilden to ontzetten van
derzelver voorregten, en om, met gemene magt, de Regering erflijk te maken. Kortöm, men bragt zo veet tegen het
ontwerp in, dat het niet tot hand kwain.
Te Arnhem zelv', fchenen de voorflanders der (Ride Rege.
Tinge, in zo verre, de meerderheid van flemmen te hebben
in den Raad , dat de Burgemeester JOHAN VAN BRIENEN , in
junij hier na, voorfloeg en dooldicef, dat men de vri*J willi.eis
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res behoorde af te danken; waar na, zo vasteliik vermoe3
werdt, cen gedeelte der Regeringe zou afgezet gel,vorden.
zip. Maar ranze Burgemeester WILLEM ADRIAAN
wucscH, die Kolionel der vrijwilligers was, iukte daze beildc
te hoop, en plaatiteze op de markt tegen over de gewapendo
Burgerij, die bier biicengebragt was, om de verandering der
R.egeringe te -begunfligen. Doch de Dargerij geen' last heh,bend e tot he plegen van enige daadlijkheid, ciropen
af, en neon de vrijwilligeis 't veld houden ; zo dat die van
de ?:ieztive plooi voor ditmaal zegevierden; 't weakten ga-vol...
ge had, dat Burgemeester VAN BRIENEN Cedar, van zijn amT,:t
wierdt vei laten , en ter flad uitgezet , daar hij eg:er na verloop van drie jaren tinder binnen kwam, ea in zijne waar.,
dgieid wieidt herfteld.
De ondeihandelingen over het uitfluiten der Stadhouderen
uit den Raad van State , gaven, in den herfst des jams 17c7,
aanleiding tot ene geweldige beroerte te Wageningen. De fiad
Arnhem die deze uitfluiting fterk dreef tegens de meeste led=
de:. Velity:le Ridderfchap, bait, in julij, ene bizondere Kwarticasvergadering uitgerchreven, alwaar dit fluk in overweging
gebiagt wierdt: die van Wageningen hadden in last, cm zig
bij Arnhem te voegen, en rondelijk zig voor de uitfluiting te
veiklaien. Doch de Ridclerfchap, van begrip zijnde, dat de
zaak niet tot de Kwartiers- maar Landfchapsvergadering beweigerde in onderhandeling te treden. Onverhoeds,
waren bier op die van Wageningen der Ridderfchap toegevallen, terwijl de vier andere ftcden voor de uitfluiting flemden.
Men kwam egter nog tot geen befluit, doch de Getneentsliqden van Wage: g ib/gm zonden des anderen daags Gemagtigdep
naar Arnhem, oin de Afgevaardigden limner flad te
aemmen volgens derzelver last; en bier op wierdt
suet mi....ccderheid befloten tot de uitfluiting. Dit verwekte zo
coi twce:palt, dat de enigheid daar door tusfen de fleden
wierdt verbroken, 't geen zig ten vurigiten openbaarde, op
enen Kwarriersdag te 4rnliern, die in odober gehouden Nyack,
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en daar vier van de ze c-en Afgevaardigden van Wageningeit;
nevens Harderwijk, Hatton en Elburg , teen
ge etvirc'eerli ecine den
i`rnhem dreven, dat zekere ambten niet dan 'tgd
i
Landdag behoorden begeven te worden. Doch de Afg evaardigden van Wageninzen waren met zo dra te rug gekeerd, of
char ontitoni een rnorren order 't yolk , dat zij hunnen pligt
waren te baiter) gegaan. De Regering ontwaar gewordea
zijnde, dat dit gemor door de Ge , i-eent, lieden verwekt of getoed wercft, bewoog, hier op , enigen nit SchLtterijen ert
Cilden, om de hand te een tot het afzetten der Gemeents.
lieden. Ook gefchiedde dit op itaande vcet, onaangezien de.
tegenkanting van 't Kieermake,s-Gilde, en van een g root gedeette der St. 7oris Schutterije. GOPARD ADRIAAN VAN SSUM
een der afgezette Geineentslieien, was te ge : ijk Hopi-ron over
ten kcmpaanie vrijwilligers, en bragt re ,lond zin voti; op de
been , zin er zig te kreunen aan del lost der RQgetinge, die
hem bevolen hadt zijne rnanichap uit een te doen
AALDERS , ook een 2fgezet Gemeentsman, bath zig
den tijde
tijde mar Arnhem beeven, urn hulpe. De Wetnouder.
fchap dezer ftad bell , Ct bet op, twee Burg erneesters, namelijk onzen WILLEM ADRIAAN BOUWENSCIT , belie ens D R.
VAN BASSENN, aan 't hoofd van enige Arnhemf?
met drie of vier ftukken geCchurs bij zig, af te zeta ranWageningan, alwaar de Schutterij middelerwiji in de wapens
gerukt was. Die van Arnhem waren zo dra niet omtrent
TVageningen gekomen, of men deedt hun aanzeggen , dat zij
zig zouden hebben te hoeden van daadiijkheden, ten ware
zij geweld met geweld wilden zien keren; 't antwoord was,
dat de flad niets kwaads te vrezen hadt, mids men de pool-ten opende, doch bier naar hadden die van binnen gene
oren. Digt onder de 'lad, troffer de Arnhemers een' burger.
rchildwagt aan, dien zij raar binnen zonden , om enigen nit
de Regeringe te verzoeken tot handeling; ais toen traden de
oorzittende Burgemeester BARTHOLD SCHAATS ,
de Sche-rens Joni VAN DER HORST GERRIT VAN CEDE en ANTOBY
VA*/
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naar b-uiten, ten einde met die van ifrilin'i
te fpreken. Doch men was nauwiijks bien gekornen,
Burgemeester 13ouwENscH trok den degen, roepende : (4'_.?ze:;
zija
de 1-vij kelthen meeten,. Nu z.;/'e in 071Ze inagl. Steaks
bier op wcrien de TV?geningers aang,,ast:, van bun geweer
berocf , en in zt een koetswagen te I U gevoerd naar
ri7 z-je 1i caar mn de poort gefloten vomit; doch men plantte
ter 't gerchtit voor, en opendeze zt met gewv1d Die van
binnen hadden middelenieljl ooi met feheip gefelioten
ie ell2CTS die in 't inrekken , twee huizen ult welken
gevuuid was, de glazen infineten. De gevangenen werden
riaar 't raadhuis gebragt en nauw Leewaard. SCHAATS en joAu
VAN T)ER HORST, werden met den dood gedleigd; doch diep
den nagt, werden zij wederom tot aan de flads poort gebragt,
van waar zij door twee clads Roden, nit den naam der afgezette Gemeentslieden, van ambt en 6. 6d ont-flagn zijnde,,,
naar Arnhem gevoerd werden. Hier zaten zij flegts een etinaal in de Gerneentsmans-lmmer gevangen; teen bragt men
- iddelerwiji, vervoegden
hen weder naar Wageningen. M
e bloedvernten en vele inzezetene6 der ftad zig, met verfcheiden verzoekfchriften, aan de Staten van 't gewest, die,
cerlang befloten, dat de Wageningre Magiftraatsieden behoorden ontflagen en in himne ambten herfleld te worden.
Ook vondt men , tegen 't gevoelen van Nijmegen en ArIgnin
geraden , enig krijgsvolk naar Wageningen te zenden, tot hand.
havinge van 't beflait op Je hell-telling der Regeringe. De
algem'ene Staten, bier op vooraf geraadpleegd , hadden verfiaan, dat men alvorens beproeven moest of Jer geen m:rzaam vergclijk te bewerken ware; doch zij waren naderhand
op het aanraden van die van Holland , van gedagten veranderd, en gaven verlof, om enig krijgsvolk naar Celderland te
doen trekken. De Staten van Gelderland deden, bier op, het
regiment van DELaM, nit Duitschland, afkomen naar bun gewest, en bedienden 'er zig van , om de gemene rust te herOndertusfen waren de Wageningfe gevan&enen, reeds
en!.
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enige weken te voren, geflaakt, en in hunne ambten Lez,
field. Ook waren zij , die de hand voornatnelijk gehadc
hadden in 't bemagtigen der ftad, ten landa uitgeweken,
20 dra zij de aankornst van 't krijgsvolk vernamen Terflond her op, weiden de viijwilligers, alomme in de Gel.
dele ftede, , , bij een Staats-plakaat afgerchaft. LAu..
BERT/, Mein. T_m. XIV. pag 37, 38. G. VAN LOON, Ne.
den. Hiflouiep. IV. D. bl. 416-418. W4GEN., Vacier/. Haft.
XVII. D. bi. 141, 142 241- 243. 300--3o4.
Bladz. 228. IV. Deel.
BREDA (RUTGER vAN). Voeg lifer btj is geboren der
18 augustus 1628; zijn vader was Secretaris te Kampen; zijne
moeder was ene dogter van ANTHONY WALXUS eeist Predikant te Middelburg ; nader'nand Profesfor te Leijden.
VQLLENIIOVE, Poezij bl. 216.

la

0

REGIS.

REGISTER
VAN DE

PERSONEN
WAAR VAN IN DIT DEEL
GEFIANDELD WORDT.

Bladz.
Daviele (ITc -ndiik. van)
Borl:sfeLT, (Wolfcrd van) ,
Eerie Ili-fr 1 1 372, Vere.
Heer acm Vere.
Eorsfele (licndril: van) ,
Bonle:e (Wolferd van) ,
Ridder S'an, het GU;d813
Zerende Heer ran Vere.
Vies.
2.
Bo; sicle (Wela..,rd vat),
Borsfele (Jan van) , HoogHeer inn Vere, vt172 13CLT
leraar in de Latiji2le
in Sc ot!-,:z
92C ,

te 1,6711T72.

7•

(Jan van' van

t.; Ro!tert-Lvz.

der
e Et:eten 1'613
cLc
Zeeland.
8.
••
Borsfele (Filibert van),
Burgetik ester te 7'; Olen
Rentemoester Nor,' ,-ten
Tr.
te
.
ho,Zele 'Philip fal-,o 13 van)
van cla lIo ne , Ratzd
Rentemeester der Dumcinc7z
V(77 B1'oba7?1.
U.
PLterjanva
ter,-an.)
van cico 1 loow
1/4'_:C!.7C.1(11).

12.

(Vi(LerJ 'an
ale JI"er a' V7e.

Vlr

DcL

22v

Bort (Pietcr ) , Ac/taint

ic

rear de

Des (Jeronirnnc) ,
/cTd /cler.

13c) (Lanibei t) , licogieraar
F do

G;

taal te
27.

Bcr (Lanil:cit v:in den) ,
Copnv or
irttijiye fi

lea te Dercfreci,:t.

.

Dccc (Pieter du), P; egiko:Lt

in, tic iValfe Gc;;zeeLte
Rott,,Tdem.

31.

J3i-d1 (Arced),
12.

vo)

Vere.
77.
(Wolferd van)
Hr ra?-7,
a8.

D21,1J H

(Ia.% ob) , Predik.c7::;

Eoi

J o!'tor an Prcfe
Ontlee07...i'n'e in s

33,

Bosch (Bernarcius de) , be-

?o:-7, 7r1 Digter te Anbr,: el(Le
a;;.

el 1

154.

ItEGISTEVAN)
Blaiza

oscrI (Jakob) , Fluweerever,
Iosch (TcrCliirno de),
Arj.; 6,7 (Ln7.,.,
tker
3 'SGcch
"Irnan
Jakob ?fl
t
) t1fedicjno .05ktcr
flTa
35•
Baa 3channes c'e),
Sic hi.;..-kr to Alin
fleilf
41.
P t.` cr h (TM:miles-Jan den),
r v [12 L nzba rd
er; IC,14:mali to I.Peurard,:i'.
42.
•
•
Doccil (Lodevyk jansz.
van den), Konstichildfr. 42.
IlochiTayien(Krispyn Jansz.
vin), SLigter Van het Arcoon-11'ee:,-huis in 's Rage. 43.
roficherus (jo'iani:e>) , Latfjizs
• 43•
Los:loop (johannes),
dika7,t t,e Anfieldam.
43.
Bosnia]] (IA Tillem) Raad en
Oppo. kcopman op St. George d'Elmizza etc.
• 44.
tsquier (Filip), Rekolletten itro 171
•
45.
BosC3ort (Thomas 1Ville46.
borts), .Konstichilder.
t.F ichaart (Willebrord),
de Abtdzj 'van
46.
llorcile (Johannes van
den), 11gleraar to Ingolfiad,
47.
•
•
•
Ensiche (Pieter van den),
rfefuit en Doktor in de
G-,,dpe1,-Trt-Theid.
47.
-72c.

Bladz;
Monn`k in het ki °ester van
St. Utfila to _dark.
47,,,
Bosfclie (Pieter van den),
Doninikatzer ItL 7zni1. in
'tot kkoster te 's lieltogenlosch.
Bosiche &ads
• Medic,
• 7ne
,j
Doktor to Dendermonde. 4
Bosfemitis
(Mattlii]s ) ,
Hoogleraar e Doz:ai.
4913osfes (Bartel des) ,
lee;w'e•
•
49g
Bosch ( M
- aximilian van
Hennin G
van), beroeind Velaheer.
•
50.
Bosfnvt (Jakob Ignatius),
Doktor in de Th2c19gie.
54.
Botbergen (Elbtrt)
ders Edo WIZ an.
55;
•
Boternisfe (Konflantyn of
Kostyn van), Vloekverwant tegens draav Floris
den V.
•
•
Both (Jan en Andries)
KOnstfiliilders.
•
56.
Both (Pieter), Goziverneur
Generaal van Ncerlands
58.
•
•
Botnia, old en aanzie;21ijk
Geflagt in Friesland.
60,
Botnia (Julius van), aanzienlijk Vooltander van
Godsdienst en Vrziheld in
Friesla;zd.
•
62.
Botnia (Svds van), Grietman van Winibritzeraileel. 63.
Botrinto (Niklaas), Doia
nikaner M07272ik.
•
64,
Botter (Hendrik), Hoogleraar in de Medici:lam
•
. 64.
to;
Eoel

T

55

Eber.14.
Boufflier (Davia Renaud),
Predikant in ,de iwaye
Gerneente re *ft:Ida/10 75.
Bouillier (Jaques Ren aud),,
Pre&kant in de 7i74e Gemeente te
Bouillon (Gilles ,de), Koinmisfaris en Contrairoileur e
Kamerik.
)3oulongne (Adriaan van),
y-efuit en Biegtviaer
den G;'aav e,a ,Afansfelt. 7.
Bourbon (Charlotte de),
.derde Ge712,.-din van Prins
,Willens den
77,
'Bourg (LouisFabritius du),
Konstfchilder.
Bourgandien
Antilany
van) , 'Graav span laRoch.
2 k,
.
in Ardennes.
:Bourgondien I( Anthony
van), 'Dehn one; de Hoop,kerk te Brugge.
:Bourgondicn (David van) ,
Bisfchop ,,,c471 Utrecht.
;54lipudewyns )
Ilooglerear in de Ontleed.
Bourgondien vnn),
en Reelkunde en ftads Dole ,Graa van Thiland , Zeetor to Antwerpen.
,land
Boudewyns (Niklaas)
13ourgondien (Fi lips 'van),
Lonstfthilder.
-• 72.
--Bisjrchop van Utrecht.
14X,
Boudins (Johannes) , nor‘Bourgond in (Frans van),
zitter in den Rand te
Baron van ,Falcic,c.
i of„
Few-725.
73. .Bourgondien (Giti if, van) ,
Voudins (Livinus)„ -Prior
,Licentieat in 4:e Regi,,m
Tan het Predif,h9ren kloos, 73. llouy gonclien (Herman van),
ter te Goa.
grout 'Taniku;2:lige.
(Bernhard
)
233ulTufën
Hocgitaar in do fr4,sie
van),
Bo 'rgcn.
'7 4.
1.06
Graz, van ILfigand.
4, qteren re -Zutphen.
-van),
Bourgondien
Muffle: . (Pieter) geleerd
e
Grovinne van ,eQiia,724.
- rufr.

131adz.
oft& (Livinus) , Secretaris
der ftacil, Amersfoort.
:64.
Boubereel (Korne',Is) , Pas
tour vci n de R60 tqja Reek
•
re Rti.teriiant.
ouckh3r5t (Floris van der),
geleerd gefivit•
:66.
•
I3ouchout (Jakob) , Prior van
een Predikheren Klooster. ,67.
13ouchy (Filip) yefuit en
P; ediker.
Loucq (Jakob le), Zonstf6hilder.
,68.
•
Boucq (Pieter , lc), Licen.
tiaar in de Regten.
69.
Bowl. (Simon le)
oeffenaar der Letterkunde. 69.
Bouquet (Johannes), Mannil:. 0 111410,i' de.Predikheren. 69.
Gualtherus )
Boudaan
Predikant to Aftilieldam. 70.
Boudart (Jakob),, Kammnik van St. Pieter teRfjsfel.

556
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Ls*
Bladz.
Boy (Dominikus jailsfe(Niklaas
van),
13ourgondien
nius), Dominikaner MoizLicenticzat in de Regten. x2,4.
nik.
•
• 152..
Bouricins (Hen:), Raads.
Boy of Boey (Norrel is),
leer 1:1L I.eL Hof von FriesAdro' oat Fisk(7a1 en Pro. 123.
land.
kureur Generaal oan HolBourb:ius (5koh) , Pe17,11.0land.
•
• 142.
;.'; van Leeuwarden. 128.
Boy (Kornelis Jonsrenius),
J3harires ) ,
B01.11 iCidS
.4postolifen ZentL4ing. in
flu e S'e;12
1Vedecfaxen.
• 154.,
.1286
.
It L.
Boy (Leende" t jms cenius) ,
Bourignon (An, c'i-,z7ce do) ,
Dominik.aner Monnik in
129.
een
's Hertogenbosch.
.
'55.
llouncrnville (0_loard do) ,
Boy
(Niklaas
jansrenius)
,
. 139.
beroemd, Theo:ogant en Pre.
Iriit (nklaas)
diker.
140.
cfne Doktur.
•
Boye (Audi les de), yeiruit. 155.
Bously (Pieter de) , Frans
Boyleau
, zie Bouillon.
.
141.
Disgter.
Lout (Niklaas)) , KonstBra (Hendrik van) ,
141.
.
fc-r.
Medicijne Doktor te
pen.
.
156,
Boutellier of Boutiller
Brachelius (Johan Adolf) ,
(Jan) , R qvisheer za 't
141
een geicerce Moilnik.
Farieinent van Parijs.
x sg.
•
Bouwema , Fries Edelman. 142 Bracht (Tielernan van) ,
Leraar 'ran de Mennoniten
K-istiaan ) ,
Bouwens
te Thicireckt.
158.
Pastooi- te TYlefftingen. 143.
Braem
(Anthony),
geleerde
Bouwens (Rorer Leen159.
dert) , Ld von hut Coin.
Brahè (Jan Takoh) , Pre
mitte yan yujiitie te. An143.
clikant to Misfikgen.
I Go.
fielc'a7p .
Bouwer (Johan Gui:iam) ,
Th al,o1 eon cud en edel Ge144.
ficgt in
. 162.
Bovill ills (Peter), geleerd
El akal (Jan van) , &bout.
145.
•
iirf-Nagt ter zee.
167.
13{,-Y.,.etius (Hugo) , l'001naCi571
Brakel (The o,dorus
,
Regtsgei cr .
145.
•
te Makkum. 176.
Boxhorn (Hendrik) , Piedikaiit te Breda.
• 145. Brakel (Willem -a), Thdikant te Rotterdam.
77•
J3oxhorn (Markt"; Zue sins) IloJgierc'ar te LPij Brakenburg
Relier )
t 147.
dca.
182.
.1C.,n4c,/,;.
Bi a-

Pra':, Oil

L'ia
(tVilraheli. To.

faal
treciit.
l3rarner
ra.
t-

183.
•
Ko.:st184,
Z3rande (Filips van den),
Burgeine2ster te
Pietersfe
3grande
van den), GecoinInftteere
Baca van Zeehrnd.
189.
grande (Kernelfs van den) ,
,Sclicpen en Reed der /tad
171iVii;gen en Pri,,,,ern,f,Ts.
ter der Geis 1/ Goedeigao
ren n Walchert,n.
Brandenberg (N. van)
Tekeiwiar van 't Vertond
der Edelen.
. 19r.
trando (joannes), Monnik
vin de Cistercienfer Or. 191.
den.
Brandon (Jan Iiendrik),
Konstfchilder. 191.
Brands (N.), Konstfchilder. 192.
Brandt (Gerard), Burger
V21,
te Anfieldanz.
Brandt (Gerard), Horlogie193.
maker to Anfleidem.
13randt (Gerard), 'LeYaar
der Renzonfirantent-e
193.
fitidern.
Brandt (Gerard), Leraer
der Renwnfiranten to Rot1.9&
terdam.
Err wit (joartes), Lerattr
de Rem-nfiranten to
fieldam.
13randt (Kasper) , Leraal,
tie9 Reinonjhanten to Rot.
it rclialno

Bran.jc: (Sobavia.an) vet
nardJe p eer , „:•;ter e,f
.764% 21.2
"'Aant (:at) Ses.7t-,ar;s
jd A t-wcpen,
ArraLi van),
Regten
to
215-,
Brantege:n(Wiflorn ran),
klo)sur to ICe!.
‘4,
BraZer (Go,Jert,
Geiteraa,1
Vercni,g.do ,ATederland,cit.
.116.
Brasfer (roost), Burger ,te
A'n?fteidain.
Brasfeur
Pra!ker=
en Biegtrader te Mans. r 7.
Brasfica (fao.:ob) B.Roeff,-vaco• 6'04 Laterk.unde.
Braury1us
(johPanne's)
liaogleraar in de OodgeIcerdhfici to Groilivgen,
Bray (Salomon de), Konstfchilder.
Breaute (Karel), .R.:::nlces-21'
ter under -de Namiletl'e.
Brecht (van), and et ace
tienlijk Gejlagt it Bra-.
bands
Brecht (Ltvinus),
in het klaoster der kekolletten to Li.21111.
Breda (Gerard van),
th'aizer Monk
at
Breda (Ktrnelit van )
Beae-pizaGff der Chtiliedefh
G5fclaiefterisfen-.
”7Brd(Pietk van), Irgn;:t
';;

35S
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Bladz.
Breda (Rutger van), Griffar der Staten tiara Over228.
•
BredaaI (Yklaas van)
228.
Konstirciailder.
Laq'ins
Bredenbach
229.
Digter.
Bredenbach (Matthias) ,
Rektor der latijn,re fcholen
229.
te Eminerik.
•
Bredenbach (Tieleman),
230.
Kanunnik to Ketilen.
13xedenburg (I phannes) ,
Rotterdwner Burger. 231.
Bredero, zie Brederoo.
Bxederode, and en luistcrrtijk Geflagt in Holland. 232.
Brederode (Frans van) ,
voornaam Krijgsbevelhebber.
240.
rederod (Gysbregt van),
Freest van St. Maarten
. 248.
.
te Utrecht.
Brederode (Hendrik van),
voornaanz Krijgsbevelhebher.
• 253.
Brederode (Hendrik Gerritsz. van) , Huisman
nabij de Helder.
261.
Brederode (Jan van) ,
Monnik in het Karthuizer
265.
klooiter van Zeller.
Brederode (Jan Wolfert
van), VeldmaTcha!k over
het leger der Verenigde
266.
Nederlanden.
Drederode (Lancelot van),
Krijgsbevelhebber.
269.
Brederode (Peter Korne11; Toornaam Re,!;csgeleerd,..)
•

•

!VAL.
Brederode (Reinont van),
Burg-gram, van Utrecht. 270.
Brederode (Wolfert van),
Bevelhebber van Cell bende
Ruiterij.
.
.
27s.
Brederoo (Gerbrand Adriaansz.) , Digter te Amfleldam.
•
•
277.
Bredeyck (Egidius), Prior
van een ..elugustiner kloos•
ter.
•
278.
( Willem),
Breekvelt
279.
Konstfcl;ilder.
Breen (Daniel de), Remonfirants Godgeleerde. 279.
Breenberg
KOlistfc1;ilder.

(Bartel)) ,
281.

Bremer (johanres), Le'
raar onder de Remonfiran. -282.
ten te .Rotterdam.
Bremer (Johannes) , Leraar o72der de
psgezinden te ifinftelanz..
228824,,

Bres (Guido) , Predikant
in de WaYe Ge;neente te
Valenchijn.
Rijsfel
284,
Doo Brus Bfi
re lle (Filips de),
fe1.c Edelman.
Breugel (Abraham), Konst,
fchilder.
284.
Brengel (Jan Batist) ,
Konstfthilder.
.
285,
Breugel' (Johan), den Flu.
welen gebij ,aaind, Kunst.
lchilder.
.
286.
Breugel (Pieter), Konstfchilder.
.
.
289.
Brcukeland (1-I:eh), Pre202.
d.q,:272: to AticselJurg.
bit

S T E Es
Bladz.
priarde (Lambregt de),
Prefident in den Groten
Raad t e Alec-helm.
292.
Elias (Karel de), zie AsComption.
Brienen (Abraham van),
Raad en Vikaris van 't
Utrechtfe Bisdom.
294.
Brienen (Jan van), Raad
extraordinair in den Hove
van Gelderland en Burgelneester te Arnhem.
294.
Bril (Jakob), een Man van
fo,iderlinge begrippen over
den Godsdienst.
•
297.
Bril (Matthys) , Kongfchilder.
298.
Bril (Paulus), Konstrchilder
.
298.
Brize (Kornelis), Konst299.
•
•
Brocard ( Jakob ) , een
Openbaringfehrijver
en
oJclhartig Dweper.
299.
Broeck (Johan van den),
Hoogleraor in de Regtsgeleerdheid to .err fiel302.
dana.
Broecke (Jan van den) ,
Road in de Vro2dfchap
te Dordrecht.
30.3.
•
3roeder, Komoandant ter
Zee.
. 303.
Broek (Elias van den),
Konstfchilder.
304.
Brock (Jan) Valentvnz.,
Inwoonder van Ainfleidam,
een chppere Vrijheichzoon. 304.
Broek (Jan van den) ,
Klerk ter Finantie van
Boland, de Uityind2r
bet Gezweld
309.

359,

Bladz.
Bro,eke (Kristian van
den), Konstfeigiider.
310.
Bi.oekelaar
Gerard )
Rooms-Pastverla
(
.nr 1.1
Houfdkerk in 's Hertogenbosch.
•
3ien
Broekhovcn (Jakob van),
Burgetneester te Leijden ,
ten CLT R.egters van Olden•
.
310,
borne yekl.
Broekhuizen (Benjamin) ,
Stall, Doktor en Frfesfor
in do iliedScijnen en PPWsbege5rte to 's Hertogenbosci7;.
311.
Brockhuizen (Daniel van) ,
Medicijne Dcktor te Gouda.
.
•
(Egbert van),
•
Broekhuizen
wijnicoer to Utrecht.
31I.
Broekhuizen (Johan van),
Kapitein ran de Irfanterije
en keurig Digter.
312,
Broers (N.) ,
den.
.
323.
Broersma (Wigbold van),
Kolionel en Gouverneur van
Koeverden.
• 323.
Brocucqucz (Antony Frans,
van), Medicijne Doktor te
Mons.
•
•
324.
Broeucquez (jan Frans
van), Liffortz van den
Prins van Ligne.
325.
Broidmus (Filip), Prqfesfor
primarius in de Rt'gten te
Douai.
326.
Bron (Niklaas van), voorFulani Regtsgeleerde to
Douai.
•
326.
Brongersma (Titia) , buiten
gemeen geesti Meisje. 327s
Z 4

031k -

3,6 3

E:

Bladz.
32

7.

iiu de
t, La/c.
°
13rol!art (Li,fTewv:;)

343.
B onkhort 1-1)irk van) ,
Ifi
B; ouftin , 1?`;3"1S-PaYet5el
BroRkh ,ist en Eatonburg
het kaste.el te Kcine,r'14!. 344.
(Dd:c eiz Ciyibc;:it van),
edel ILJederpaar.
. 33r.
ADDENDA.
Bionkhorst (E% erard van),
Bea
(johanncs
van) of
Hot;
r 3 d Re,ten
Ecka,
Kanunf2,1k
te U332.
trecht.
345
Bronkhorst (Jan van )
:Rektur t Z.2.TeL:e;'.
335. Et!ek1T12/1 (Martintis) Pro1.7,reza en Nataris
Ha(Jan van )
•
•
•
345
Ko if;
;'.
337.
•
Pc,t_k!'"ry
(ohannes)
Bru)knorst (Johan van),
te
3 15,
K3nstfc,/lilder.
339,
•
13:2 ikei (iAbr111m van) ,
Bronftorst (jcost van),
.R....1,tor der 1j77... jrcholen,
Tfkei2oar van 't Verbo-nd
te Detrt.
.
345"
der Edelen.
340.
Berkel (Ian van) , ten
Brorkhorst van Barenb;irg
Letteroffenaar.
(Karel van) , Tcia-n2r:r
•
341,
san 't Verba',4 der Ede:en. 340. Bus (Lociewyk de), vocr91,70i1 Ontlee(4:7_traige. 316,
Bionkhoist (Pieter van) ,
Bo , ch (Korre : -; s)
Predi
Kons:IchiLer.
34'.
•
kant in 's AFIc4?-e.
346)
Broolnan (Loclewyk) , rroot
Bouwensch(WiIlem.AcirigeMof !ant,
aan)
Burgemeester to
boren.
342.
../1/1212t,m.
34
•
Brooman (Lociewyk.) , DokBreda (Rutger van) ,
tor i; 1, de Re-ten to ilrusfel. 343.
tier dci Staten van Ckersdrel.
Erosmael (Jan Frans)
•
5

BERIGT vont DEN BINDER,
De PLAATEN te plaatzen in bet IV. Dm.
I. MAXIMILIAAN Craav VAN BOSSU te Hoorn
.
.
. BladZ. g2..
gevanglijk binnen gebragt,
js,

II. Pourtrait van JAN vial BRAKEL.
III. REINOUD VAN BREDERODE door den
Bisfchop DAVID VAN BOURGONDIEN 1-nisi-Ian...---..
.
deld.
IV. Beelditorming in de Neclorlanclea. .

272.
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