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BROUWER (ADRIAAN), Konstichilder, zeer waarfchijnlijk te Haarlem in het jaar 1608 geboren, nit eerlijke doch
door de fortuin fchiaal bedeelde ouders, was van der jeugd,
of aan .een geestige knaap. Zijn wader vroeg verliezende,
leerde hij door eigen vernuft naar modellen, allerleij rank.
werk , bloemen, en vogeltjes op lapies Iinnen zeer aardig met
een iosre vlugge hand tekenen, die zijn moeder dan met de
naald overilikte, en daar nit borstlappen en mutzen naaide,
Welke zij aan de boerinnen verkogt. Het gebeurde eens toevailig; dat de Schilder FRANS HALS , het huis daar ADRIAAN
woonde voorbijgaande, hem voor het vender zag zitten tekenen, en zulks zijne aandagt vestigde; hij loerde door het
glasraam, en wierdt zodanig bekoord door deez' jongeling zijn
onbedwongene en bevallige behandeling, dat hij, door konstdrift veivoerd, binncn trad, ADRIAAN enige ogen'a!ikken zag
tekenen, en zodanig verrukt wierdt, dat hij hem vroeg: „ of
„ hij wel zin zou hebben , om een Schilder te word'en, en
., die konst bij hem te Term?" DG ionge belied zig niet
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, ne „Triamier zulks bath goedgekeurd.'" FRANZ veryo4-cle
oii bij die vrouw, die daar geredeiijk in toeflernda,
ri oov.vandeti ;,7 namelijk „ dat ADITAAN ZOLL 'vervolgtri
n voor haa; patronen op linnets te tekenen , en datFiu
n vam kost, kiederen en ve,ciele
pifgt oid zijn, Naa r
t Ioorzien... De. Schilder beICORie Wt nt ru:rrc mod d )Cfl voided daar aan fobertjes, zo ais .‘tv3
ztflien zien,
OnLe jonge maat Warn zo verwondellijk in dc: toc,
tinder het beftier van FRANS HALS dat het nauwelij'ks te ge.
oven is; zulk.1 tadt tot gevoig, dat zijnn• meester hem aileen
aFgeicheiden van de andeie leerlin- s
trfl zoidertj
gctt, noel zijne rnan.r.r, s , (boy nieuwsgici igheid behropen
GIP ci reden van' die afzondering te weten ki,.)mmen nu en
fluipswilze nearen daar zij met de uiterfle verwcn&ring zagen, dat die ongeagte jongen een aardig Seirder
rfq s geworJen, die de ondey'werpen zc geestrijk en giappig op
tet paneel bragt, dat zij tar nauvrer flood Inane ogen dullden betrouwen, Een van lustfeedde hem ter fluik de
viiizinten voor een dubbeitje het ftuk • 't welk hij zo kiugtig
otdonneerde en uitvaerde, dat een tweede rnakker hem de
twaalf maanden voor den zelvden vrijs, aanbeffeedde; en deze
iin ook zo geia•tkig nit, en waien zo geestig en lustig opgefincerci, dat zij hem aanfpoorden cm 'er wat 'anger over
te zitten, met belofte om het loon te veibeteren.
Ducharme Bnouwaa wierdt zo onvermocid door
rEANS hAts nageipoord en aan 't werk gekluisterd, dat hi)
tehiie fnipperuren over halt om voor zijn makkerc, hat
ca tc hiinnen behandelen; daar bij was de ke:i1s_en van FRAYS
elogi ci i-tlic gierigheid van zijn potig wijf zo ongeciicen
dat the jongeling zo mager gevoed wierdt, dat men
ii tihhe'i kon tellen dwars door bet gieinen rokje been,
't verkleutnd lighaam pn hongerigen bulk. bedekte;
di onopho.;delijk moetende werken en weinig te eten

2g, en sttmordtie hem , dat hij daar

en-

BROUWER.. (ADRIAAN)
gende, raa.kte hem de kop op hol, en hij befloot, op aanraden
van zijn mede discipels, waar van ADRIAAN VAN °STADE wel
de vurigne aanhitzer was , om zijn paspoort onder tae hielen
te netnen, en elders zijn fortuin te gaan zoeken. Ingevolge
bier van, loop hij ftilletjes ter deur nit, maar niet wetende,
naar dat hij de Itad doorkruist hadt, waar te zullen belanden,
want zijn moeder was reeds geflorven, en hij bath vriend nech
kennis , liep hij met het vallen van den avond naar de kerk ,
en zette zig onder 't orgel, daar men des winters avonds tot
vermaak der burgers gewoon is op te fpelen , bedroefd en
radeloos neer; doch het duurde niet hang, of iemaiid die hem

rneermalen aan 't huis van FRANS gezien hadt , en hem herken=
de , kreeg hem in 't oog, en vermerkende, dat hij bediukt was,
doordien hem de tranen langs de konen biggelden , fprak deze
hem aan , en vroeg, wat hem deerde. BROUWER biegtte aan
hem openhartig den benarden toeftand, waar in hij zig beyond,
hem teffens tonende, hoe wc i. nig hij om en aan hadt, en betulgende , dat het van binnen nog fchraalder met hem gefteld
was, zijnde zuiks de teden , dat hij zijn meester was onticpen,
dat hij nu niet moist waar na toe te gaan, en egter niet weder
dorst t'huis te komen, uit vrees voor een pak Hagen. De goede man, met den jongen y erlegen , bood zig ten middelaar aan,
en bewoog hem onder zijn geleicte weder naar 't huis van zijn
meester te gaan, die reeds aan alle hoeken van de ftad naar
hem hadt doen zoeken, om hem wederoni tot zig te lokken;
doordien hij reeds grout voor&el van hem trok; want de liefhebbers waren gietig am een ftukje fehildelij van lien vreeinden meester te hebben , zo als FRANS den maker docpte.
I3RouwER dan met hangende pootjes weder in huis komen.
de, wie dt door FRANS met een nagebootst fluurs geiaat ontvangen, verzeld van een rekel (cheer u naar bove7i, en ene be.
dreiging om hem dit en dat te zeen !e'en, indien hij immer
weer harken op fpeelde. Na dat ADRIAAN ' s leithman FRAN3
hadt laten uitbulderen, bragt hij hem onder 't cog, dat de
behandeling die hij ten aanzien van den jongeling held, al.
Jerwreedaartigst en onzeoilloofd was; waar can Fr,AN4 beloofAz
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db
iat eat 111-1 bet fl 't vervoig betet zou frake q , n e jongen
pect ats cal pri m zsou gekleod en gelpijsa wordeo, Oo
ipautimderanderendaags met BRouwER naar d mide.
ztaakt,t er/ kg t: hem eon pak kle y en zo nieuwerwets, of het
tied i,tig k oor eel] paste van HAMAN bath verftrekt; en hem
het
t : e in *V al Rat= rag , paste het zo wel als DAVID
ITALs,
dat
bet
FRANS
litnaas van‘ GOTH ; met zwoer
en,
hetu o wei flond als of het au zijn lijf was gefchildemid;
liDtriVAN bekreunde 'er zig weinig over.
Hk door deze plunjo wat te vrede g-efteld, en ook enigzins,
Leiter van liiftogt voorzien wordende, boon, weer imaarftig
ichildomen, en Fict?iivs vulde riikelijk zijn beurs met de winfteri
die N van des jcmgelings penfeelwerk bekwam, want hij
derdo aardig, en do ilukken die hij vervaardigcle, waren bij,,
zonder grappig en ongemeen wet gekleurd, zo dat, gelijk
ccLis hebbenngenierkt, vele liefhebbors ongemeen gmelig
waxen, om van die n nieuwen meester , daar FRANS alleen
de bezitter van was, fchilderflukken te bolcomen.
Doch dit was van geen langen duur, doordien fommige
laer mede-lcemlingen, den geheimen handel ontdekt hobbende,
-dien FRANS Met BROUWER ' S ftukken dreef, en den pais
dien hi)'er voor trok , hem dagelijks de omen vol t)liezen, zeg.
t hij een giote zot zou zijn, indien hij zig dus
gender
langer door FRAINs Hot ringelO'ren en om den tuin leiden;
te grote meester in de konst was, en to rijkolill:
„ dat,
voordeel aanbragt, om zo flegt behandeld to worden;."
14: rieden hem in cen woord, om op nieuw zijne flavernki to
6rOlieden, en zig naar Anilieldam to begeven, alwaar Iij
wisten dat zijne fchilderilukken tot Gen hogen prijs verkogt
BRouw.r.R reeds aan 't wankelen, wierdt door
goftaTe aanpormingen van zijn medgezellen overgehaald, em
z*jn meester zonder vaarwel te zeggen, te verlaten; hi] nain
bier toe zijn flag waar, dat deze volgens gewoonte, in do eon
of andere kroeg zat te dminken, en veer met do trekfchuit
ra ft!. Amfieldam. Hier gekomen zijnde, zonder enig addres
3.2r- dc).n cm' of ande.n konFtrninraoz t hebben; vernam hij
kii

ErotIVii;IL
tt.n. kru'rier of deze hem 'Diet znig berigt vat tell &Walt.
koper, of iemand die in fchilderijenhandel dreef, z6lattnzen
gever“ 'zulks was van dien uitflag ) dat deze Ten j
'VAN ZOMEREN bragt, tcen ter 'tijd kastelein in het &hid Verif
Fran/01k , die in zijn jeugd de konst-hadt beceirend, nur41
noon hack, HENDRIK VAN ZOMEREN genaaind-, di fragjetigto.,
iien landfehappen en bloernen fchilderde. Deze =aft boa
in huis, en zette hem aan werk. Bier krceg
FRA HALS gewoan
en vetter keuken lan hij bjj FRANS
WESt
ook
rduurde 'het
t welk hem waive Nvel -gefeek-; 3
-de tegte wagthe van -4 a
zijnn own wier,den
penfeeikon st te kunnen fehatten.
IVIcestal fchilderde -BRouwER kleinc ittikjes, en zuiks Ina
dat dit :ze
grown last en ijveri; zijn huisivaard
inakkelijk ging, ,imaktc daar flit het beatlit op ,•dat hij tot gra,
ter ondememingen bek-waam was. Des ried hi het, it s von
incercler beflag op een koperen plaat te fchilderen, ojdaat
wat hij in de konst verrnogts,
Inede te doen
volgde dezen Taal-, en fchilderde eon ,gevegt ttsfert boeren
,en foldaten, -ontftaan, zo 'c felecn, door 't fpeen rat 4iye
-kaart-, waar van 'de bladen veelvuldig over d* growl veil,
thooid lagen. Op den voorgrond flaat de t en den -ander=
net een bierkan 'op den kap, en .daar ,nevens 140 'et velt) p
den zrond „geflagen,, die de tdoodyerf reeds gent
degen„ watainilij
egter fchijnt zig -te willeri treken door .zijn ,
under 't worflelen tragt uit de fchede te trekkeni 'ginter igvio,it
'er en in voile gramfchap ,, met het mes -in de vest svii 2'01
4toe1 oprijzen, als wilde hij tusfen de kampioenen indrIngtqb
tn hun , den bek in lt vorichlot 'ziet glen /er %wit
In a'len haast met een tang in de hand de trap afkoIrte. ,4
enz, Mies was zo natuudijk mate den saart der haitstogt411„
in de wezenstrekken verbeeld, en zo verwa rider-Cflk *vat Lgtv
tekend, en met een losfen zwier gefchilderd dat ?het leit
ten proefituk van 4n konst kost verftrekkea.
Intusfen hadt g ig t gerugt reeds verfpreid, -4A BkOtiwil
e
d nieuwe Meester was welkers konition 4r-beitt tc.)
Iat,g
$
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fang door FRANS_ HALS Was uitgevent, en dat die van hcni
weggelopen jongeling zig te- iteeldain onthield, daar ilial;s
de liefhebbers van de fchilderkonst jagt 0;3 maakten, om op
e fporen, in wat hock van, deze grote fial hij zig mogt onthouden; ook ontdekte 't zig wel ras , dat hij bij VAN ZOMEREN
t'huis lag. De Neer. VERMANDOIS een keurig liefhebber , die
terke begeerte hadt om een ftuk van hem te hebben , kwain
hem aldaar opzocken, en het gemelde konstituk ziende, beviel hem zuiks ongemeen , en hij ,vroeg teritond naar dent
prijs. BROUWER ' S huiswaard hadt hem reeds berigt , dat 'er zo
een Heer,, die ook al verftheidene mien was komen vragen
om jets, van hem te mogen zien , komen zoude, en dat hjj
Ioo dukatons voor 't gemelde fluk moest eisfchen, 't welk hij
nogthans fchoorvoetende deed, niet kunnende geloven, ddt
iemand hem zo veel geld voor eto fchilderij zou geven ; waarcm hij ook wanneer gemelde Deer hem naar den prijs vroeg,
een lange wij1 als bedremmeld flond , zijn knevels opflreek,
en bij herhaling zeide ik heb 'er veel moelte en werk aan te koste
gelegd, en het kwam 'er niet als flotterende uit, dat hij 'er
ioo dukatons voor moest hebben , welken eisch de ,Neer DU
VERMANDOIS hem terflond inivilligde, en hem verzogt mede
naar zijn huis te 'gaan, om den gevraagden prijs in,dukatons
te ontvangen. ADRIAAN ftondt te kijken of hij mal was, denkende dat die Heel: hem voor 't lapje hieldt'; loch VAN ZO.
MEREN knikte hem toe, war op hij het fchilderituk onder den
arm nemende, lien Heer naar zijn huis verzelde, die hem
het geld, ongemeen vergenoegd over zijn koop, terftond wide.
Dit ftuk is naderhand geraakt in hei vermaarde kabinet van
den konstminnenden IC„eurvorst VAN DEN PALTZ te Pusfeidorp.
Dat ook nog in onzen tijd het penfeelwerk van BROUWER bi,
de liefhebbers hoof gefchat Imordt, blijkt, doordien op de
verkoping der fchilderijen van GEARIT BRAAMKAMP, geh011dell
te Amfieldam ten jare 1771 , een ftukje van dezen meester,
verbeeldende een Boeren gezelfchap, dat gants niet van zijn
besten tijd is, voor Soo guldens is verkogt.
te handelen, moist vam
ADa:AoriN.zewoon zo veei
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blijcirchap nict , hoe hij fpoedig genoeg met den bustcu gaza
trijken, fnelde naar huis, ftortte bet geld nit ,op ziit,
ten ging zig in dien poen wentelen. Ten Iaatfren verzamci4
d zilveren fchijven weder bi:rEen , en ging daar Inede tar
tcleur uit, zonder dat men in huis .wist, waar hij geflOSAC'2
(of gevlogen was. Na verloop van .negen agen, .kwam
zingende en fluitende weer in zijn logement itappen, en -dace
:zijn hospes gevraagd -zijnde, hoe 'hije zo vrolijk was., en .of
cc , van dim -14alla.is
thjn geld nog hadt? gaf hij tot antwoord::
idoorgaars., ,et
ikeb ik mij(ontilagen. Op .dezc wijze leefde
was uiet:magtig, 7warmeer hij sew _haat, 'OM zig ,ran tirinken,
.zwe1ge n ,en boertige fnakerijen te onthouden,
Na .dat BROUWER enige jaren tot Amf kid= .hadt gewooncl,
n zijn penfeelkomt met veel roern uitgeoeffend, 'bekroop hem
tie lust, Off! zijne konstgenoten te Antwerpen te gaan bezot; niet bedenkend ,dat de Stout met de Spaanfen in oorlqi,
was , begaf hij zig op xeis .zonder van een paspooit te xi
woorzien. Dit maakte dat hij zo dra niete Antwerten imazt,
ef hij wierdt aanghouden., van de Spaatife foldaten voor wit
fpion aangzien„ en op 't kastee1 gevangen gezet. Dit gevitl
ADRIAAN in 't geheel niet., '111j beklaagde zig . over zijn not4
uit Andieldans was gegaz.a.;
lot, ,en verwenste de uur dat
fpreuk
,doch zeker toeval tmaakte , dat -men met eregt
londe toepasfen.: .daar is ,geen ,ongeluk zo groot, f daar tau
tgelfik .bf 1. Want wat gelieurt 'or? de Hertog 'VAN ARazaafia
zat ter zelver .tijd ook , op ''t kasteel gevangen, doch -egter rizet
cUe vri3heid, <dat hij hinnen de vestingwerken bl tijvendo, vat
twee foldaten verzeld, mogte gaan waar 't hem geluste. Do.
.ze koi t na dat fiRouwER geplakt was, voorbij de tralien V.32X
bet vertrek vrandelende, daar deze -opgeflotell was, /VIM*
van hem, in den waan zijnde dat het de Gouverneur van
lasteel was, aangefproken, en oin zijne verlusfing geilneekt;
betuigende, dat hij 7daar onfchuldig gezet was. De Hertog
vroeg hem hier aop, wie en Van wan hij was., en wat h
Br aband kwam .doen. ADRIAAN antwoorride, 4at hij een &hi!
der was, en van ,i*jtelblon was gekomen„ m iakonst. tat
440,4
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Antwerpen to oeffenen : „ 't eel fle , antwoordde de Hertog,
„ moet ik geloven, maar van het laatfte de proef semen , en
,) ter) dien einde zal ik u verwen, en al 't Been daar weer too
nodig is bezorgen . " Met deze belofte was BROUWER grog
„
telijks in zijn fchik , een ittaal van hoop daar in berchouwen•
de , dat zulks tot een middel voor zijne verlosfing zon kunnen
verftiekken, en hij bedioog zig niet in zijne verwagting.
De Hertog die dagelijkse door de aanzienlijkfte lieden wierdt
bezogt, telde ook onder zijne vrienden den groten PETR. PAUL.
Itunurrs , en het geval wilde , dat deze hem nog dien zeivden nademiddag kwam zien; en , hem gaarne zijn verzoek inwilligde, om hem door een zijner leerlingen fchildergereedfchap te bezorgen , ten einde omen gevangenen Schilder,, aan
't werk te ftellen, en tot vermaak van den Hertog, 't een of
ander te laten vervaardigen.
's Anderendaags morgens vroeg, bezorgde RUBBENS den no.
digen toeftel die 'er tot fchilderen vereischt wierdt; toen draalde BROUWER ook niet lang ors zig aan 't werk te zetten; en
't geval was hem gunftig in het bezorgen van voorwerpen,
die hij tot modellen kost bezipn ; want enige Spanjaarts zetten
zig in een hock neer, om met de kaart te troeven, en plaatiten zig juist zodanig, dat zij volkomen in BROUWER'S oog vielen, 't welk hij ,te bate nam , en 'er op ftaande voet een fchets
naar tekende; voorts zette hij zig aan 't fchilderen, en wist
door zijn penfeel zo naïf den winzugtigen ijver van die geldeloze fpeelders en hunne verfchillende, hartstogten of te malen , dat het verwonderlijk fchoon was , en de natuur genoegzaam evenaarde. Onder anderen hadt hij op dat ftukje, ene*
ouden fchralen Spanjaart gecontrefeit, die op zijn hurken gezeten agter die fpeelders zijn gevoeg zat te doen, waar in
het drukken, als wilcie het zig niet gemakkeiijk ontlasten,
zo natuurlijk en potzig vertoond was, dat men 't niet zonder
lachgen konde aanfchouwen. Dit konftig tafereel hadt hij
in weinig dagen voltooid, en het beviel den Hertog uitnemend , die zig niet kost verzadigen, met die zo natuurlijk
getroffene etagere getaande Spatplie tronien to bezigtigen.
Run-
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kwam kort bier op den Hertog een bezoek geven,
en was nieuwsgierig om te zien , wat die aline drommer
van een Schilder hadt uitgevoerd; de Hertog toonde hem h=er
op het flukie, door well y gezigt RUBBENS als in een foort van
vervoering geraakt, uitriep: op 'nip) ziel 't is van BROUWER!
en bood den Hertog flraks 600 guldens daar voor ; dock deze
Wilde het niet misfen, maar ter gedagtenis van deze zonderlinge gebeurtenis bewaren, zijnde ook nog voor korte jaren
i het konstkabinet van die Vorftelijke familie te zien ge.
weest.
RUBBENS vervoegde zig bier op terffond Waal het vcrtrek
van BROUWER, dien hij door de tralien fprak en troostte, hem
belovende om zo dra mogelijk zijne vtijheid te bewerkcn ; ten
dien elude ging hij op flaande voet naar den Gouverneur, en
verhaalde hem, dat 'er een bekwaam Konstfchilder, nit Ho!•
land, enkel op vermoeden dat het een fpion was , door de
foldaten was aangehouden en in de gevangenis opgefloten;
dat dit vermoeden zeer te onregt tegens hem was opgevat;
dat hij alleen te Antwerpen was gekomen, om zijn konst to
oeffenen , en dos verzogt dat de onfchuldige man mogt
ontflagen worden, 't weik de Gouverneur op 't ereC,iet van
RUBBENS terflond inwilligde, en last gaf om den armen drominel te flaken. Men kan begrijpen, dat deze hoodfehap die
RUBBENS hem zelv bragt, blijde voor hem was , ook narn
deze hem -mede naar zijn huffs, gaf hem huisvesting en tafel,,
Pet hem fatzoenlijk kleden , en bezorgde hem in een woord
alles waar aan hij gebtek bath, hetoonde hem alle mooglijke
achting, en bragt kem in do aanzienlijkfle gezelfchappen.
Doch zulk een oidentelijke en iegeimatige levenswijze verfirekte ADRIAAN tot een orukkenden last, en kwam hem voor
eon veel erger gevangenis to wezen dan waar nit hij verlost
was. Des ontweek 14ij RUBBENS, fleet zijn tij'd mecren2eels in
kroegen en kitten, en volgde in alle opzigten het oude fpoor
Ivan zijn ongebonden levenswijze.
't Leed niet lang, of hij verliefde op de vrouw van een
broodbakker, JoosT VAN GRAASBEEK genaaind, die ztg, nit Ems,.
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naar Antwerpen met 'er woon hadt begeven. Met dezeit
man dat een Konstminnaar was en ook handel in fchil,Leiltera
vestin.en.
finer, trof bij een akkoord, dat deze hem v, 15 ht,;,
tafel zou geven, mids dat BROUWER hem in de perifeelkonst cn
tierwees, 't welk ook zo wel gelukte, dat de Bakker die veel
genie en ijver bezat, binnen kort door zijn behulp een v:4
toed Schilder wierdt. Doordien nu deze beide fnaken vogels
van enerleije veren waien, voerden zij te zamen menige
ten uit, waar onder van dien aart waren , dat BROUWER vreesde hier over in contest met den Floofd-Officier te zullen ge.
verliet, en worts- naar Frankrijk reisde;
xaken, Antis
waar 111.1, na enigen tijd te Parris en elders omgezworven,
MI in geftadige liganisferrjen van .allerleijen aart
ten te hebben, met een berooijde beurs en ziek lighaam,
Saar Antwerpen te rug keeide, daar hij geen ander verblijf
weende, het gasthuis tot een logement nam, alwaar hij na
verloop van twee dagen oveild, en voorts bij de lij4en in
den pestput wiercit g,ewoipen en net itro en kalk gedekt.
Dit viel voor in 1640, wanneer hij nauwelijks den onderdom van 32 jaren hadt beleikt.
..Een leerling van RUBB,ENS , die bij toeval bet overlijden van
BRouwrit hoorde verhalen,maakte zulks teiflond aan zijn IlleCSter bekend, die zijn jongfte lot niet zonder ontroering en tranen to Itorten kost aanhoien. Zijn edelmoedige inborst tot
inedeWen bewogen, fchoon het onderwerp daar van zig, des
onwaardig hadt gemaakt, gaf fhaks last dat op zijn kosten het
dode lighaarn wieidt opgegraven, in een kist ge.floten en in
de kerk der Karmeliten begraven. Ook verzekert men, .dat
RUBBENS ter gedagtenis v' an dezen groten Konftenaar, v-oorne.
inens is geweest, om voor hem een aanzienlijk graftekcn te
doen oprigten, maar dat die beroemde Man kort dear na zelv*
tcomende to fterven, zulks is agier gebleven.
ADRIAAN was van der jeugd aan tot boerterij'en geneigcl
en belust om allerhande potzeiijen nit to voeien. 't Gebeur,s
de onder anderen, dat hij voorbij een wolfpinders winl q).1 ko.
mende, hccdan i ge winkels gewoon z.ijn des zomeiS met cpen
Ve."141`.
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vengflers , en des winters met geoliede papieren ramen gefio.
ten te worden, zijn kop door zodanigen raam flak , om te
vragen hoe laat het was, doch zig zonder antwoord af te wag.
ten voortpakte. Deze grappige aart gloeide met de jaren aan;
ook was hij gants niet misdeeld van verfland, en heeft nict
zeldzaam zijn vernuft in geestige poetfen doen blijken. Men
kan niet zeggen, dat de fortuin hem ongunilig is geweest,
maar wel dat zijn- wufte en wispelturige aart , die altoos
naar verandering haakte , gevoegd bi zijne flordige levenstijs, hem heeft doen omzwerven en in armoede ver.
KOR14ELIS DE BIB yeihaalt , dat hij eens door rovers
tot
het henid toe uitgepiundcrd z;Inde, genoegzaam
op zee
naakt te Anyteldana was aangeland, doch dat hij zig
weer door middel van bet penfeel in de plun ges
waar
na hij vocirnam een grap uit te voeren*, waar door 119 lang
aandenking zou blijven; ten dien einde liet hij cen ruw linnen
kleed en mantel maken , befchildeide die met allerleije fcho/le 'bloernen en ranken , zo dat toen hij die met cen glanzi.
gen vernis hadt overfireken, bet natuurlijk een fraaije zden
ilof geleek. Deze plunje aangetrokken hebbende , wandelde
hij 'er mede door de ftad, en ging vervolgens naar het fchouwburg zig in een logic plaatzen ,waar hij door zijn kleed a/ lc; ogen
tot zig trok. Doch het vpldeed hem niet de wereld dus ffilzwijgende bedrogen te hebben, de klugt moest ten Vollen uitgefpeeld worden ; ten dien elide maakte hij bij het eindigen van
bet toneelfluk op 't theater te wezen, en ging met cen fiatigen tied in dat gewaad met een natte fpons in de hand naar
-Jaren , waar na hij de aanfchouwers, die met verlangen haakten om te vernemen waar dit bedrif op zou uitkomen, dus
aanfprak : „ Dames en Heren, gij ftaat met verwondering te
„ kijken naar dit vreemde kleed, ja vele Duffers hebben reeds
„in de it,'inkels doen vernemen of dierge iijke flof ook
gens te bekomen is ; maar gij met weten dat ik 'er zelvs
„ de maker van ben , en niets meer daar van is als gij zit.
,, 't En is zulks niet, als gij waant dat het is; want als gij
wist wat het was, gijzudt het nict begeren; " dit geze
lab.f
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hebbende, ram hij de bevogtigIe fpons, en veegab alio de
met waterverf gefthilderde bloemen etr ranken daar van af,
en vervolgde dus zijne aanfpraak: „ Gij alle meendet dat het
„ een kostelijke gefigureerde ftof was, maar ziet nu dat het is
een ruw linnen kleed. Dos is het oak met 'swerelds fchoon„ heid, daar ieder zo begerig naar is, gelegen. Haar glans is
„ maar blanketzel van bedrog en ijdelheid, en die afgevaagd,
„ is zij niet anders dan dit flegte kleed, dat niemand van u,
„ zou begeren.
Mundus exteriora rerum ostenclit , interiora tegite
„ Des waerelds fchoonheid is maar fchijn ,
5, Van binnen vacs en vol fenijn.”
Vele diergelijke fnakerijen de ere geestiger dan d'andtre,
zouden wij nog van onzen koddigen Schilder kunnen
gen , loch het gemelde zal voldoen om zijnen aart aan ooze lezers te doen kennen. Wij befluiten dan zijne levensrol met
te melden dat hij voor het kortgondig tijdvak waar in hij
beeft geleefd, veel ja zeer veel fchilderftukken beeft verva.ardigd ; dat zijn fchildertrant verrukkend is, dat hij het licht
en brain in zijne ftukken op ere verwonderlijke wijze wist
te plaatzen; voorts de hartstogten van gramfchap, woede,
fpotternb , dronkenfchap, enz. met alle derzelver verichillen+
de gebaarden en bewegingen, zo natuurlijk, zo treffende, in
zijne beeldjes wist af te malen, dat men zig niet kon verzai
digen om 'er op te gluien. Hij fchilderde ook , geen andere
ftukken , dan die met zijn boertigen en fnaa,kfen ' aart ovcreera
kwamen, in een wooed
poetten,
Zi n fchilderkonst bertond in rnak-eril
j
Die hij zoo geestig wist met zijn penfeel te toetfo,
Oat niemant zijn's gelijk, in deze tijden is.
Dies 't week komt overeen met zijn geil eltenis.
flier flaat een lompe boer van dronkenfchap te fpotriven,
n 't wijf met eenen itok gereed zijn lad te touwen
Dan
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Daar zietm' een bootsgezel met 't pintje in zi.ine vulgt,
En hier een fielenrot dat met de kaarten tuist
Daar zuipt can guizigaart den pot tilt onder 't pijpen
Of wil de huiswaardin kwanzuis na 't voorfchoot grijpert.
Daar vegt men om 't gelag met bezem, bank en flocl.,
Daar ziet men boers gevrij , en diergelijk gewoel.
Voor een cter beste ftukken van ADRIAAN BROUWER wordy
g9ho uden, het gene ten jare 1692 tilt het kabinet van den Ad,.
Vokaat jouitx vAlv TONGERE , bij publieke vendutie in '4- Gra,
yenhage voor 900 guMens wercit verkogt , en bij d liefheb•
bers bekend ftaat onder de benaming van hair on /;air.
die zelvde verkoping, een Cezolicha p, 422 guld, Een FioolfpeeVer , 24o guld. Eon Afonnik, 147 guld. Een Varkens Leven,
iGi guld. In die van Fairs DE FLINES, te Anfieldam 20 april
I7oo , cen Kermi Je CliCt; vegte7ide Boeren 6o guld. JAN AGGES„
16 aug. 1702, te eon Barbiertje, Ica guld. JAN VAN
MARSELIS, te Anzfieldanz, 2 reptQlIlbCr 1704., fpelende Boertjes,
62 guld. JAN WALE, te Anil. . 12 meij 1706, Vegters 395
guld. Eon magere en vette Keuken, 8o guld. Een Taba,lsroker,
50 guldens. PETRONELLA DE: LA COURT, to Alizft. 19 oElober
1707, een vrolijk Boerengezeychap 66o guld, ADRIAAN FAATS,
to Rotterdam, 26 april 1713, , een Chiru- rgijn, 200, guld. Te
7 incij 1715, een zingende Boer, 120 guld. JAN NTAN
BEUNINGEN, 13 meij 1716, cell Gezelfchap van Yak?rs en
rclZ, 570 guld. Een lager enSnolietje, 76 guld. QUIRYN VAN
DIEFUM, te Rotterdam 18 oEtober 1719, een Gezelfehap dcr
Liefde, 90 guld. De Zangers , i i guld. JAKOB MEYERS to
Potterdaln, 9 feptember 1722, een ItallaaVe hoer fpeiende op
tie guilarre, en ene zingende Eoerin , 202, guld. ADR. FONT tc
dloilicictani I I augustus 1733, twee Gezepapjes van rokende
Pocrtjes , 193 guld. Een Fioo dl pe2ider,, 81 guld. Graav VAN
PLETTENBERO, 2 april 1738, Verkeer-Sbeeiders , go gui-den,:.
Graven VAN WASSENAAR OBDAM, 19 augustus 1750, vegtende
Paeren in een Keuken, 378 guld. Te Rotterdain den 27 (.1pril.
713, drinkende Boeren, lot paid. - J. DE Biz, GUicrIC
KC,

I4
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/Cabinet der &hi!deck. A. HOUBRAICEN Sohouwburg , I. D. bl.
318-333. J. C. WEYERMAN, Leven der Schad. H. D. bl. 62--78.
van Schilderijen, I. D. bl. 13. 56. 67. 70GER. Flour, Nam!.
158.
203,
204. 281. IIID. bi. 295. 365. G.
93, 94. 105 .
BRAAMKAMP Kab. van bi. 7. Levens van Ned. Manneit
&c. I. D. bl.
BROUWER (1;701 ,.RIUS), geboren te Leeuwarden, dery
so novem"c_er 1701 , fludeerde, eerst, re Framer; verdedigde,
daar, onder den jorlgc. ra VII: ;OA, ene cigenc Verhandeling;
daar na , te 1/2i,;(!c73: weidt , in 172;, Predikant te Dronrijp;
in 172 5 , re Brin/open ; in 1734, te Harlingen; en , in 173¢,
te Ainfiela'am; alwaar hij den 23 meij_1757 gercorven is. 1T1
trouwde , den 16 meij 173o, met WILHELMINA BOONEN , die
den II februarij 1142 kwam re ef-ten/en,. en hem twee zoo en
en twee ciogteien nal:et. De oudfle zoon , PETRUS BROUWER
is emrims I redikant en Profesfor tv Do, ; de ene dcgter is
getromvi beweest met den Deer PETRUS BROES , welke den
26 oelob2r 1-97, oud , ruin, 71 jaar, als Piedikant te Amfield= overiec'e:1 is. De andere is getrouwd geweest met den
Profesfor DRYFHOUT, te Harderwijk. Beide zijn nog in Leven.
Onze B. BROUWER gaf, in 1753 , te Anzlieldanz, in quarto , ene
Veiklaring nit over den 68flen Pfaim , getijteld: tr)e gangcn ban
ben t)o.,:lk lilic§14 in art waar van een nittiekfel
is in de Boekzaal 1753 , feptember, bi-. 264--289, en welke gepl
zen worth in GERDF.S Scrin. Tom. III. P. IL p. 378. Na
den flood van dezen Kerkleraar, is nog van hem in druk uitge.
geven: ricrfilaring ober ben timbal WO ban PETRUS. titr.
I760.4t0. 2. Derfitaring ober ben 'e3pcf ban PAULUS aim 13C Cao
9iCU Ocic4t, uro,a 1 X.
lateral. 5b. 1762. 4t0.
c
Z
O.
f.
414-416.1
en
XII.
t.
BROUWER (HENDRIK), de agate Gouverneur Generaal. van Arcer!ands Indiëiz. Zi.jn oirfprong en Afkomst zijn onbekend, fchoon men gist slat hij in Anzflegam geboren
Nog zeer jong zijnde, moet hij al op Oostindien gevaren heb.
ben , doordien hij in 1613 reeds over ene • loot van verfchei.
de-
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ent ithepen het bevel voerde. Ten minften reest men in
't oirfprongelijk relaas van VAN DEN I3ROEK : „ dat de Gene, rral RETNST in november van dat jaar onderweg (ider
,,I1Z3 de Brava, een van de Zotite Eilanden, 't anker wierp,
„ om te vernemen of de Kommandeur HENDRIK. BROUWER daar
„ ook brieven hadt agtergelaten.'"t Volgende jaar werdt
opontheden begin :van Ceptember; en men vindt van
hem zedert dien tijd geen melding hoe gonaamd voor het; jaar
16r7,n well tijdvak men hem, in de hoehnigheld van Bewindhebber der Maatfchappije ter kamere van Anilieldana onto
moet, welke post hij nog 15 jaren Lang daar na he gt bekleed;
want in 1632, werdt bij van wegens de Ma.atichappii naar
Lenten gezonden, om over hare verichillen met de Engelfen
betreaelijk het eiland Pulo-.Rhun, in ondeihandeiing te treden die hem van kwae trouw befehuldigden , en dringen.
dt klagten ten zij'nen Taste a.an 13ewindhebbers overzonclen.
Hoe weinig gehoor men aan deze klagten verleende
doordien bij onmiddelijk na zijne te rugkomst ut Engelani, tot
Gouverneur Generaal van Neerlands-Indie wierdt aangefeld;
reU:e hoogwigtige post hij aannam ander de zelvde voolwaar.den, die zijn voorzaat, JAN PIETERZ.
hadt bedongen;
met deze bijvoeging eger, dat hij niet langer dan voor Brie
jaren zou verbonden blijven , en daar bij behouden dentijtei
van Bewindhebber ter kameie Ainfleidanz; in diervoege, dat ,
wanneer in bet vaderland te rug kerende, bet getal daar van
rnogte voiledig zijn, hem dan als overtallig lid, zitting zour'.e
gegund worden, zonder egter in enige voerdelen te &len,
ter tijd toe, dat door het overlijden van een der in dienst
zijrde rewindhebberen ene plaats open viel, waar in . FC!,
t(,)„rflond zoude moeten opnolgen.
Deze voorwaaiden gefloten zijnde, en wederzijds bekrag.
tigd, lei PaouwER denBEd af, in handen der Algernene Staten, en wierdt hem een lastb:ief ter hand gefleld, beide on-,
tier 't zegel van MAURITS, Prins van Oranje , en de vergadering van Zeventieneh; en 't geen opmelking verdient , is, dat
hij de laatile Gouverneur Generaal is geweest, die in een COvak

1r(
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Irak van r r ja.ren, namelijk van /632 tot I 742, nit het vaderland is vertrokken , voorzien met een lastbrief van hun
Moog Mogenden, en tevens van den Stadhoader in der tijd.
Bet fchip waar mede hij, benevens zijne huisvrouw en een
dogterje tusfen de twee a drie jaren oud, naar de Indien vertrok , droeg den naam van Zutphen, en den Kapitein die 'er het
bevel over voce de, was NIKIJAAS BRAUN, verzeld van den Opperkoopman HENDRIK. F RATVANCER zijncte bemand met 298
koppcn. Hi] gong Naar mede under zeil in maart 1632, in
gezenhap van de 1,-chepen Daft shaven en de Leuivin ; men
ontmoeot gone andele omitandigheden van dezen togt, dan de
melding van zijne gelukkige aankomst op , Batavia den 5 fep•
tember : hij deed dus de refs in zes rnaanden. Twee dagen„
na dat hij aan land vas {-,eftapt, nain hij bezit der post van
Gouve,ne r Generaal, die hij gedurende het ttjdvak van drie
jaren , drie maanden en viei(l'ratwintig dagen heeft waargeno.
men; gedurende zijn beflier is 'er weinig mei kwaardigs in de
Indien voorgevailcn. Na dus den bepaalden tijd, waar toe hij
g ig verbonden halt, met gcnoegzaam aigemene goedkeuring
uitgediend te hebben, lei hij dit belangiijk ambt op den laatften,december 1635 of eerften januarij 1636 neder, als wanneer in zijne pleats ANTONY VAN DIEMEN opvolgde; en IA
vertrok' den 4 van genoemde maand, aan board van 't fchip
Nieuw Amfieldam, een van de agt, welke de te rug yloo-, uitmaakten , die hij dit zelvde jaar,, zonder meikeliike tegeiSpoe.
den , binnen zijn vaderland to rug bragt. Bij zijne komst te
Amfieldam, apperde men vele zwarigheden, om hem wedei als
Bewinclhebber zitting te verlenen; hij zag 'er ten laatfren van
af; en na alle zijne eisfen aan do vergadering der Kamer van
Zeventienen veibleven te hebben, werdt hem de fom van
240000 guldens taegeffaan, bcnevens twee ten honderd ., die
hem van de prijzen op do vi.janden genomen, toekwamen.
In 1641, zondt hem de WestindYChe Maatichappij met den
zelvden rang van Gouvelineur Generaal naar Amerika , alwaar
hij met vijf fchepen, en 36o man , van Brazil afgevaren, in
1643, enen togt naar chili ondernomen heeft, en een nieuwen
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wen weg gevonden naar de Stille Zee, naar hem de Straa
3rouwer g,enaamd, doch is op bet eiland Castro of Chilee, op
cen plaats Karel Mappa genaamd, den 7 augustus des gezeigden jaars geftorven , en te Baldivia begraven. BROUWER was
cen man van gelhenge deugd, groten cooed, en meer gevreesd
dan beinind bij de zijRn. Zijne Reisbefchrijving is in 1646
uitgegeven.'- BARLIEUS , de Reb. gest. fub. C. MAURITIO
in Brafilia. pag. 432. 463 . 473 . P. VALENTYN krchr. van
Oostind, IV. D. I. St. 131. 292, 293. Hiflor. .Befchr. der Reizen,
XX. I --I 26. bACWENE inn EWERS

Geographie),III.

D. til,„ zoo64 IOW. 1498.
BROUWE R (JAKOB) , geboren te Hoogfiraten, cen Bra.
bands vlek. in Kempeland gelegen , is Dominikaner Monnik
geweest, hij ftudeerde in de theologie te , Leuven, en leraarde
die vervolgens benevens de wijsbegeerte :te Douai , alwaar
men hem den 14 julij 162o met de waardigheid van Doktor
vei eerde. Het algemene kapittel van zijne orden in 162b te
Milaan gehouden, verleende hem den grand van Licentiaat in
de godgeleerdheid. Het volgende jaar trok BROUWER op bevel van de Congregatie de Propaganda fide, naar Denemarken,
in de hoedanigheid van Apostolifchen Kommisfaris tot de zendingen van dat rijk na het zelve doorreisd te hebben , koos
hij ieverige Geestelijken tot vervulling van die posten, en
zondt hen naar 'Hamburg en andere plaatzen. In 1624 kwarn
hij te Leuven te rug, alwaar hij de bediening van eerflen Regent over de ituderende jeugd waarnam tot in 1626. Hij was
enigen tijd to voren Regent te Douai geweest. In 1631 benoemde hem, dezelvde Congregatie , benevens het kapittel
zijner orden te Douai g,ehouden, tot Opziender over de Zendelingen naar Holland. In den avonditond zijnes levens ,
maakte inen hem Prior van het klooster te Antwerpen, en hij
ftierf aldaar den 4 november 1637, Men heeft van hem it'
druk : 1. Eruclitisfime atque utilisjime in ado libros Phyficoruni
ARISTOTELIS Sapientisfimi Magistri Patris DOMINICI Sow ,
Q1/4.71estiones. Nun recenter a multis mendis castigate'? ac illustrate
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ERQUirric., CIAXOB DIRKSZ„)

Duaci 16/. 3. 4to. 2. at.
Vetet if. Pt g jic. DE' BiatrivER
Iiii:,Apieolka, /Bo theological- 47tixIftratio, quit ditucirle ac
J4fide
crederbium;, PAAum.. V., isie
F. SVEERTIi
mionolde . Ftntificon- Mad 16t r. 12Inth.
p,. 358. Fo2nivs
Rev- rir .DE roNGHE,
_.
...ruit-zon &mink. p. 229. QC2TIPI , frfipto res Or4. Praid: II. 495°
p-Agzucrt, Alan. 4izer. Tam. 111 p. 317, 313'.

13110UWER (JAKOB, DIRKSZ.) benevens zijn vader
13124O puvszooN, ZIjn oom KORNELIS JAKo3sz,, benevens
al andtre van de vielgeffeldite Burgefs van
waren, ten jare 1567, genooddrongen hunne geboorteftad te
-11*Iaterr,,en tot redding van hun leVen ek4 ers eenc veilige
-- -v0bnifplitats te zoaken, ten erode de biceddoraige Landen
.SChatle JAN TEN TOOSTEN te onttqken; een man, die
ROomsgezind en daarb .. id tatter vervolgzk was.. Twee
van deze-uitgewekenen, verftolltten zig egt'cr cm -in 157z
weer -Mimi, de Rad te . Lamen, en werden door JAKoa DIRx.
700N BROUWER en enige an4eren gevolgd. Zij wa er tegens.
Bagemeesters,
woordig, ten fommige as. )der-e de
,.rEe genoegzaam alle Spdansgezind waren, op ene col date wijze
aanipraken; zeggende zekeren KORNELIS PIE'TERSZOON tegens
Jun: tie door an , teffens -op-- DIRK BROUWER wijzende ,, die
14;72' in ballingichap keeft Inoeten zwerven. Verrolgens verga.
derden enige Prinsgezinden en vrijheidminnena-, Burgors ten
huize van gernelden BROUWER , ten einde to famen te overIt;ggen, op welk ene wijze men 't best 't Spaarfe juk zou af.
fehudden. 'Jet eerst dat 'er in 't werk- geileld wierdt, was
van Burgemecsteis met aandrang te verzoeken dat de wachten velf's,?rkt mogten worden, ten einde geen kritsrolk van
bliften,

to laten fluipen. JAXOB DIRK cZOON BROUWER

ViCrtit

rnee,maien, tot bereiking van dit aan Burge-

irkeesteren gezontien, ten einde aan bun de begeerte der
13tligerij your to dragon ; (loch de Regering, te fteik 6p (lea
-ondeiffand van hunne Anffieldconfe vrienden en van Bossu fteunen3e, Aaf bier geen geboor aan, en tot antwoord: dot de
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ONO VAN Bossu bekeercle, dat men den Hertog VAN ALVA gel
trouwheid zweren zam; of de fiat' verlaten. BROUWER en de an•

deren verklaarden zig ongezind tot,beide; en zo dra was dezd
tijding hiet onder 't yolk gekothen,. of`de kreet ging op, dat
BuISKES nu zijnen last' in 't werk, en de ftad in vrijheid flellen moest; en.'t leedt maar tot kort na den middag, 't was
nu' elf siren; dat men de clads trothinelPiager, hier toe door
DIRK( jAeSZOON BROUWER iemant anders , omgekogt ,
hoorde oarnflaan:_ i, 4a.tatil wife den- Koning vM1. Spanje en den
Prins. \tit Ora* liethackien , end, op het '- zuitier.
I, en tzt;ortierfpoi zolicie —hebbeh te vergaderen. ' T Over d6
MenigteV die- hier te hoop , Rep, fteritn zig JAKOB -Dig y.-szoom
.BROUWER en PIETER , BUISKES tot Flopliec'en. De Stirgemees '.
tees ontboden op hunne, bezoldigde Burgers voor 't fads.
ilU is , werwaaid'S:DiRk BROUWER twee- ftukken gerchut flepen
deedt, maar onder weg, bejegenden hun Brie van de Jaatst
gekoren Hoplieden, wake hun baden „ dat men , malkafide.
,, een dock zou verdragen, als vrienden en burgers betaam.
de." Doordien men a.an -clezen geen gehodr gall; "fchoolden
1e voornaainfte vroiiwen bij6ën en bezetteden de ftraat, ten
einde, waar ' t moogiijk, door hare tusfenkothst het plengert
van burgerbloed voor te komen zij 'vielen met - roepen en
: dat
fchreijen de manner) omden rhais, en-b
v,rder, Maar gedUldig ncicW hub wilden trekken, ert malkanderen in
't vriendelijke verflavl. Doch DIRK BROUWER y zodanig voorftel
Pnisttouv'ende, riep met dieigende woorden, en 't geweer in
den vuist fi:Lizs van hier, loopt en blijft in uwe huizen, want
firaat vine en zullen wij op 't lijf fmiften. Hier op
14,4 let; 1.
, en de vrouwen, en men trok voort. Intusfen fchoot
FREDEraKSZ. FLUTSKE zijn r‘ oer los, op ALBERT RIEMERS7,1,0N , een der driftigite Spaansgezinden en aanhangers van
ALVA; th fchoot miste, doch verwekte zo groten angst onder
de Spaansgezinde Schutters, dat zij het op ecn rekken fteld'en.
Toen foot de WethOuderfchap zig in 't ftadshuis; doch DIRK
BROUWER deedt 'er 't gefchut bp los branden, en vervotgentt
de deuren met een balk op den viper lopen. Men nom de
BurB2

filtatIWtat, (JAKOZ. DMEZZ.)

Ilinettvegtext e Iiet teraorkt het Oranje-rencre
iide nituen,, porteo en tonna waaijen,, ..zig t getijk voQr
ket priafe, Cflwgoil PALvit, v tulitareade. Dit gebeutde. op
196 1 57 z- 134ll1Es'. die ha .ambt vian Overfte Off ftad
:ovaa:rdhat nant 35o IluzgeKs irt fckAi,. die hij uit zijn
{-1,41.1,4eur3 , want
'topfladshuis geen, geld gevonden,
most,
tot
dat zij n , -(14:-.aankoimst der Water,
c4 vj:e4e
ia gangs baldkas, wierden afgedankt.
T9ni op, d71 2814,111 de., Regering we4t yeianderd 1.1rCra4
iiivIsus Oil andele i:iveraars tot Durgerneesters aangefteld. Zij
.10::,,,,yol erl den 4Coning a4 2G-A;avePi dei rrinfe als.Stadhonder,
(Ps,- der 14a 4iikhzi4zen getrouwbeid,, , belovonde wijdets den
Iiattog VAw ALv4 en zijnen aanhang, deg. Igden en 2often,
1-4 n„oirz te zullen weerilaan: Voorts
ViWah nog bij merdeibei4.1 van flemmen 20• nicuwe Vroed.
i-chappen verkozen. Ook wierdt in bet volgende jaar JAK013
I LoRlszoox, in de piaats van Itzugma EsrrEszooN, tot Schout
Avngeficid.:)

Het afbcel-dzel van den bravfn JAico DIRKSZ. BROUWER,
(lie door zijn beleid en dapperheid, zo veel medegeweLlit
heft, em ,zijne vaderflad van bet drukkend juk der Spatz
annij to verlosfen, gaat, behalven die, weI4e bij dit
tevoegc.1 en door den vermaarden REnx. VINICELES veryaarcligd,
n een fraije prent nit, door den Konflenaar N. BARY in 't
koper gefi,leden , bebbende tot- onderfchrift, dit vierregeii
N;aais

tvlijn ijver tradt op 't fpoor van varier, coin ed magezb
1k bielp het Spaanfe jok van lijf en ziel verjagen.
Elk Burger fla no op den grondt bij ens geIeidt,
En wacht fich, met den Staet, veer nieuwe dienstbaarhoid.
IVEC LIBERTATIS ERGO.

re Burgers van Enkintizen , waren onder geleide van onzen
BROUWER en andere vrijheidlievende Ma,nnen , de eerikn,
die zig zelven de Spaanfe regeringe onttrokken,. en tot abac:

bewind des Prinfen van Qranje overgingn ; bier ip ongelijk

tRoovar,„

MAN) •RILIS.TTEEL;)

an Priele, -die, door rnagt van &Den, Vtra trilgelatt,
Fe BOR-, Md. Hy. VI, B. bl. 265--t-72. E. v.
08r1. IV. B. fol. '66 yen. enz. G. DRANtil* ;en S, 04ms
Wifi. Tan Egkh. _L D. bl.
Vacio
bl. 355-36i.
BROUWER (JOHAN) ,VIIMUELSZONt Vi.nat
ten jare /456,, bli
BALEN Qp ,de - lijst der -ScbOlVilen
plaatSt„ en is een van ' de vier ,Qecommitteerdon der Pat**,
ilegpring.geureta,' Idie .op ee,n jangebodo verzoOkWirift
nettog KAREA, vAlullowtoorninEr4 lama_ 4313 verzokOlh I*
ondeihoud van vestingwerken i;on wegen, Ter `oitZ-a)ce
Van
*an bunne onmagt, ontflagen -te worden„ 'het 'volgetae
voindement van .dien Vorst bekwamen, in dato den 24 de,
,Cember14.68 namelijk-: „. dat die van Dordrecht gelarn worden,
4, am voor hun zelven en die van ,Zuidixiland te.betalen
.jaarlijkfe 'elite van 5oco klinkerts; dear tegens vr4beid olitv
$.„ vangende, om, voor den tijd van twaalf jaren, ten e:rczis
van twee ,groten 'g ams van elk vat biers, in ,Zuid,1414-4
gebruikt wordende; van gelijkg twOc groten op ela
zwarte turveiz , en nog van Um ,groat op ieder last !wine futft
's Graven naam, en ten bunnen voordeel, tc solgzoiL
n BALtg , .berchr. 1)-Tz -Doreir-ec4-,
haffen.
Van ,t)Ortlr.
)i?.. H. v. D. ArAti,„
43ROiriAtt1l tfCRYSTOFFEL) Is ten geleerd 4cruit
d zeboortig, in oPiltrent "*41'teest, Van Arilie'm in
1 .5'60 ter Wereld getdmeh. Zi.in Vadet tits Gkil'AAb Plk6b04/14
n zijne moeder JAcqugLINE N. De lage fehateti te -1i:Pe4gefo
iloorlopen zijncte, ging hij nbet Koliegle der cifii3 :14eineti t
Zeuitn e wijsbegeev,-e beioeffeilen-) e wierdt eldaar 'don
inaart /586 tot ,-.Meester In .de irij lonflen 'bcycir&rd., 1411
gen dager later, juist 2‘o ia,n bud , rtoog h.;-j bet
kleed aan. Zijn -protftijd -ggelopen ti;;inde
4,1-gt>,
durende edge jar= :de tared ren wijsbegeeite to rrie;,-. Valt
daar Bond ten hem n-aar 'Pala
iij n de pat xcat
Rektor belast, e1e 2I tr}ipfArtp201, bettgcie 0$ot
13

BROUWER. (KRISTOFFEL)
vaardi en der , jaarbpM
q LI van Fulda en van Trier. Zijn ongemene- ervarenheid -in de kerkelifte en burgerlijke Oudheden,
bezorgde;hm, de 4 chting van verfcheidene Geleeiden , en in
't_ bijzonder die van den Kardinaal BARONIUS, welke in het
X. Deel zijner yaarboeken met lof van hem gewaagt. Zi]ne
Opperften hem in 161-2 naar Trier te rug geroepen hebbende,
nam hij aldaar ook de post van Rektor waar, en vokooide 'cr
zijn grote trerk, te midden onder "de fnerpende finerten van
dd jigt en fleen, Welke ongemakken , hij aan zijn zittend 1c
ven en aanhoudenden duurzamen arbeid moest toerchrijven.
leedt alle ‘ egter met seen voorbeeldig geduld en nedrige on•
deiwerping, tot dat eke Vditogende flaapziekte , 'welke twee
dagen duurde , hem -den 2 junij 1617, in den ouderdom van'
57 jaren uit het Leven rukte. Reeds voor, fang hadt hij door
de aanvaarding der vier geloften zig op het nauwst aan zijne
Orden verbonden. Twee dagen voor zijn dood gevraagd zijnde , of niets hem rnoeljelijkheid veroirzaakte riep hij met
cen zoort van vervoering : Aanbiddelijke Voorzienigheid ! Iva;

salt het genoeglijk als lid van de Broeckrfchap te flerven.
Vader

BROUWER' hecft

1. VENANTII

door den druk gerheen gernaakt:
FrcesHONORII CLEMENTIANI FORTUNATI ,

hyteri, Episcopi PiEtavienfis, Opera, feu &mina , Epistolce
Expofitiones, additi, prieter fupplementa, libri IV de vita S. MAR.
notk
TINT. Omnia ad veterunz exemplariurn fidem castigata ,
illufirata, ftucEo labore BROWERI. Mogunt. 1603. 4to.
Item met de n. 4. Ifte druk. It. onder den tijtel: VENANTI/
H. C. FORTUNATI Opera, ex editione CHRISTOPH. BROWER', alt.
ed. Mogunt. 163o. 4t0. It. in de Bibliotheken der Vaders in het
VI. Deel narnelijk van die van Keul n, en in die van Li :1 VIIS
X. Deel. 2. Fuldenfiunz Antiquitatum, libri IV. Antv. 1612.
4to. 3. Sides fandorum Virorum, qui Germaniam,
prcefertim magnanz, olim rebus gesas ornarunt, Msf. in lucem
eruta. Mogunt. 1616. 4to. 4 , VENANTII H. C. FORTUNATI,
Opera Poet ica auEta. Accesfere HRABANI MAURI Fuldenfis Archie,pifcopi Magontini Poenzata facra, nunquam edita. Otnnia recens
CHANT. BROWERI. Mogunt. 1617. 4t0.
notis variis
De-

sit-orwERSHAVEN. jia-C, C2EUS. jklazti-ws)
Veze gedigtcn van RABAN MAUR, zijn ho drukt finder tden T-44
.Fuldenfi ..e4b17am,
van (1111173AM MAURI , 'ex .1Viagistro
c. hiepijrcopi dlloguntini Toemata Lde di yerfis, , nunc ,primwm, vziagatu

fchatiis lam jirata , jittdio R. P. -CHRIST. BROWER'. Co1.
piloponig;
folio.
5. Antiquitates .Annalitim Trevirenfium F
'in
Trevirenlis Ecclefice fuffraganeorum., tit Meteqptm , Zullenfizira
Vedunenfium. Colonix 1626 in folio. !Herttukt onder ,deze4
tijtel.: -Antiquitatum Annaliton l'revirenfititiz, 1i1ii417,, eau.
ctoribus RR. PP. 'CHRIST. BROUWER°, *Gueldro- jrnleiramiii , 4f."
id,
JACOBI, MASEN10-, juliaco-Dalerafi,j,eod.
es
"Pipp74
cum fig. 6. Disfettatio4CHRin. ;Bitevmr, ,de 'a p
'irorum lingua dqfionta ex ijus dem :/innalium Yrevirenlium Jrsja.

Dit is g,evoegd 'bij Gen kleipe verzamelirtg,
rliceues , cap.
,cud's 1V monumenta „
.gerijuild faiscella antique
pub:ir,air, iuem reduxit . . , . . SIMON PAULL',
4rge. -J664. li4 12/no. ------ F. SWEERTH, 4tien l3oeg. p,
3e1g. 135. ,Aleg. 73. It„EIFFENBERGIT
a 76. VAL. ANDR.,
-s34-536. J. F,
Torn. I.
gefu., ad Rhea.
F0PPENS , 131b1 ,Belg. 13; ,1 74. FREI-TERI Direelorium, :p.
p. 390. .TOB.
P. FREHERI -Theat,7 um, Pait. I. Sea.
Epo?2y, 2olog. in 5 ,OCC. GOTTL. :KRA NTZIUS adCONAINGLUX &CC,
T€;
C. V. p. 218. -DAN. GERDES , ;Fiorilegium. :p. (5o.
.XVII.
, dpaus literarius., Toni. 466-408. C,
,CIOM. .4ter. -Pars IV. p. .154. -58© . BAIL—LET.,..y ugern. ides S.
p. 216. DA v. 'CLEMENT , Buhl.curietife T.
vans,, ' TOM.
56-14.
p. 264-269. -PAQUOT„ Mem. litter. TOM.
BROUW ER

SHAVEN '(PETRUS), this genaamd nnar -74jric

c,gebooFTeplaa's, 'is •gedkree8t 'eon vommaain Rooms Godgelaerde,
r den -druk gemeen
(the gefthreven heeft en

,Sanaisjimo Mifce fatrificio De:merlon/in Chri.ti 6 .9 SanChem-r4
TO72CliffU. De Cm'ipatu Sacerdoturn. Qucestic,;es Phstorales. Loyantr,
‘`GUICCIARD. Deft. . Bag. p. 218. VAL. -A.FIJE.,,
1 572.
iblfr, &lg. P. Dg LA RUE S, Gelett. ,Zeel. -bi. 205.

BRUC)EUS (TiENDRIK) zoon 'van /GEAAgni 33aveiru$,
Scht.7en

van ilakt, vier& th 't jaar 133I in di Ultbertmik.

A

MM. (JOACHIM)

Ada de gewone letteroeffeningen leide hij zig op de Geneeij
,zig
een geruirnen tijd te Rome ont.
kunde toe; waar na hij
.hield, en enig geld verdiende met aan jongelingen de mathefis te onderwijzen; vervolgens reisde hij naar het Hogefchool
van Bozkne en verkreeg aidaar de waardigheid van Doktor in
de medicijnen; bier na reisde hij naar Parijs, alwaar hij kennis maakte Me ADRIAAN TURNEBUS en PIETER RAMUS. Te
"Mg te rug gekeerd zijnde, wierdt hij tot clads !Doktor bevorderd, en vervolgens tot Schepen van die plaats aangefleld.
De leer der reformatie min of meer toegedaan, nam hij de
aanbieding aan , welke hem van wegens JAN ALBERT, Hertog
van Meckelenburg, gedaan wierdt, om een Profesforalen leer.
noel in de mathefis te Rostok te vervullen; bij de uitoeffening
van dawn post, voegde hij de praktijk der medicijnen. Den
ouderdiim van 61 jaren bereiht hebbende, kreeg hij een aanval van beroerte, welke door een aanhoudende koorts gevolgd
wierdt, die hem op den 4 januarij 1593 in het graf rukte.
Men heeft van hem de volgende werken in druk: .I. De prima Motu, lib. III. Rostoch. 1580. 129nO. It. ab ERASMO STOCKMANN°, PhilYophice naturalis Profesfore , repairgati. Ib. 1604.
I2/Y1 0. 2. Inflitutiones Sphere. Rost. 1584. I 217/0. 3. De Scorbuto Propolitiones, Rostochii disputate. Met SEVERINI EUGALENI,
_
de Scorbuto liter. Rostoch,
1589. 12M0. It. 7ene, 1624. nrnee
It. Hate Comfit. , 1658. I210. 4. Epistole , over geneeskundige onderwerpen , met de antwoorden van HENDRIK SME..
TIUS , Geneesheer, vriend en tijdgenoot van BRUC/EUS. In de
Miicellanea Medica van genoeniden SMETIUS. Francof. 1611.
121nO. ------ F. SWEERTII, .then. Belg. p. 324. VAL. ANDR.,
Pibl. Belg. p. 343. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 435. ' Vossms, de
Scientiis Mathenz. ed. 1660. p. I6o. 193. MERCKLINI, Lindenius renov. p. 392. PAQUOT, Mem. litterair. Tom. XIV. p.
369.-371.
BRUEL (JOACHIM), geboortig van Vorst , of Worst,
een dorp in Braband, alwaar hij omtrent den aanvang van de
XVIIde eeuw ter weield kwaip. Tnen hij de jaren bereikt
bait

BRUEL. (JOACHIM)
padt om latijn te kunneti leren, zond men hem naar
twee uren van zijn geboorteplaats gelegen , om bij de Paters
Augustijnen onderwezen te worden. BRUEL toog hun kleed
aan en wierdt Monnik. , in het klooster van genoernde flad.
Vervolgens wierdt hem de zorg aanbevolen om aan jonge
Geestelijken de wijsbegeertc en godgeleerdheid te ouderwijzen.
Zijn Opperflen hem vervolgens naar Frankrijk gezonden heb.
bende, verkreeg hij aldaar in, x63 4 aan het Hogerchool, van

Bourges de, Doktorale muts in de godgeleerdheid. Den 5 februarij van hex volgende jaar wierdt hij naar Rousfelaar in
Flaanderen gezonddn, om aldaar bezit te nemen van een oud
hospitaal, en het tot een klooster voor zijne Orden te verva,ardigen. Men benoemde hem den 12 app it van 't zelvde
jaar tot Opperfle daar van. Enigen tijd daar na werdt hij tot
Prior van het klooster te Keulen aangeffeld, alwaar hij deze
waardlgheid in junij 1638 uitoeffende. Het Kapittel te Brusfel
vergaderd, verkoor hem den 26 april 1640 tot de bediening
van Provintiaal, 't walk hem op nieuw wierdt toevertrouwd
in het Kapittel, den 26 april 1649 te Gent gehouden. Hij
leefde niet lang hier na, want hij flied te Brusfel in geeii
hoog gevorderden oudeidom den 29 junij 1653. Daar is varl
hem in druk : 1. Breves refolutiones cafuum apud Regulares refer-

vatorunz. Col. 1640. 12m0. 2., Les confesfions dic bienlieureux Pere ALPHONSE D:OROSIO trad. de l'efpagnol en francois. Col. ,1640.
s 27M 3. Vita B. IOANNIS CHISIT Ordinis Eremitaron S. P.
diugustini. Anti'. 121110. 4. Hifloria Peruana Ordin's Eremita.
ruin S. P. Augustini , lib. XVIII. Antv. 1651. folio. S. Dc
Sequestratione Religioforurn. Anti'. 1653. I 21110. . 6. Rerum ?norm*.
que in Regno Chinenfi rnaxime notabiliurn a, ex ipfis Chinenfiurn libris, &j Religioforum \ qui in illo primi fuerunt , litteris
relatione concinnata. Item Patron Augustinianorum & Franciscanorum in illud ingresfus; per R. P. M. JOANNEM GONZALEZ DV:
MENDOSA, Ordinis Eremitarunt S. Patris Augustiili .....
ilifpanica lingua in Latinam transtulit JOACHIMUS BRULIUS & c.
"Icy. 1655. in 4to. ---,--- VAL. ANDR., Bibl. Belg. p.
P 443 .
FOPRENS
Belg. p. 555. 12.19. Etsii, Encorniasticon AuB5

US-

BRUELE. (GUALTEI.) BRUGES. (E(JGENIUS Dr)

ustin. P. 30- 378.
164-167.

PAQUO T, Mem.

litterair. Tom. XL pi

BRUELE (GUALTHERUS) , lecide omtrent 't &Tide van
de XVIde eeuw. Men vindt neigens enig berigt van hc.n;
alleen wordt men door den tijtel van zijn dpor d3n druk
meen . gemaakt werk ontwaar, at hii Doktor in de medic:1jnen is geweest, en zig in de mathematife wetenfchappen oeffende. De Schrijver zelv onderrigt ons, in zijn voorrede,
dat hi uitmuntende Meesters heeft gehadt (optimos Preteptores).
Hij voegt 'er bij , dat hem in zijn jeugd ene kwijniig hebbcn41e aangegrepen, die hem get tang leven voorfpelde, heal
zulks hack aangefpoord de niedicijnen te beoeffenen , warr
door hij ook zijne gezOndheid hei field hadt. De opdr,agt die
hij van zijn werk doet aan den Graav VAN HUNTINGTON ,
ten bewijze, dat hij betrekkingen in Engeland hadt. Ziin
ernpir:o
werk voert tot dye!: Praxis Illedicnce theorica
GUALTHERT BRUELE; in qua, pulcherrima dilucidhfi.
lnaque ratio72e , morborvm intemorun3 cognitio, eorumque curxio tra1599 &
ditu;-. "Intl,. 1581. in faio. It. Lugdbat. 1589
PA2UOT, Mem. litterair. Tome
1612 E 1628 in I -2mo.

XI. p. 162-164.
BRUGES (EUGENIUS BE), (Priester en Oeestelijke yam
de Orden der Kapucijnen, woonde enigen tijd in het kloostet
te Leuven; waar in , hij zig ten jam 1679 bevondt. ITO maakte gerugt in die itad ` door zijne prediking, en inzondeiheid
door eon leerrede, waar in hij, voor een aanzienlijke Menigte toeboo:deren uitgefpidken, onder anderen zeide: dat een

doorlugtig B *hop, voorgenomen hebbende inn den trotim vijand der
zegepralende genade ter neder te frnaleten, zig van tie jeugd of aan
ten flrijde bereid hadt; dat hij ten einde zijn fliji e fcherpen zig
naar Frankrijk hadt begeven , en dat vervolgens dee nietzwe DAvip
in de iverkfn van den H. AUGUSTINUS tali' in een bee k van zoeiver
q vxer, vjf wel gepolilste fienen hadt uitgeoze n , om dezen nieu.
'WM GOLIATH te treffen en em verre te werpen. Deze leenfpleukige voordragt, war van do betekenis niett , bezvtrazli,)k
va4t

BRUGES. (VUGENIUS DE)
valt te raden, wierdt door een groot aantal van zijr,e toehoor.,
clefs toegejuigt. Weinig tijd daar aan , wierdt Pater EUGLEN
Laar Gent gezonden, alwaar hij een BeweeginicCel van Regten
in 't lichz gaf, welly flak nog meerdei gcrugt rnaakte, dan de
gezegde leerrede. Le bier de oiizaak, welke, gelegenheid tot
dat glare gaf. Ze...er jongman, JOSEPH VAN pER WALLE
genaamd, wierdt door de Jefuiten gelokt om bij hun komen
wonen, en in feptember 1684 namen zij hem fot lid aan in
/Inn genootfchap. Zijn moeder, die te Gent woonde, beweerde dat zij haar zoon van haar ontroofd hadden, en madpleegde daar over Pater EUGEEN, die _voor haar dit Beweeg.
middel van Regten vervaardigde, in quo, zegt hij, isti Patres
I.atis acriter vapulabant. Het fink heft tot tijtel:
I. JOSEPH verleid en geroofd. Daar is bijna Been foort van
fcheldnaam, welke die Schrijver niet aan de yefititen toevoegt.
Hij beweert dat zij de zedeleer verbascerd hebben , de goede
trouw verbannen , het bedrog en de onregtvaardigheid
voerd , en van hunne listige .konstgrepen gebruik gemaakt
hebben, om te bederven; of door hunne geweldciacligheden
Rile die genen te onderdrukken, welke hun tragten het ma3.
tier of te ligten. De Kapucijnder bei,veert, aan hun bewezen
te hebben, dat zij FILIPs DEN IV. verraden, ei zijn lijk
een foort van onmagt en verniqtiging gedompeld hebben.
befchuldigt hen, KAREL ,DE II, won .van, dien honing, ene
opvoeding te hebben gegeven, die ten enemalen ft ijdig was
aan de verpligtingen waar toe hij was beflemd. iiij betijtelt
lien als trouwlozen ten aanzien van Keizer LEOPOLD, dien zij,
geheel ontijdig overgehaald hebben , om de Protes,
.zegt
tanten te ver,, olgen. Zij zijn het, vervolgt EUG r,:EN op den
zelvden toon, die INNOCENTIUSDEN Mt Frankrfk onenig
gemaakt hebben, met den twist over de regalia te verwekken,
en dien met hand en Land te onderfleimen, tegens de belangen
des H. Stoels aan. En, mag men aan den Kapucij-zer Monnik.
geloof flaan, zo hebben de ylfuiten het zo yen e gebragt, om
de Kerk o' Z:i,tbaar te maken, en daarbij een menigte andere
rainpen veroirzaakt. Dit ituk wierdt door de zorg van den

t8

B1ttratg.:(EMENIU8 DE)

Schrijver heimelijk gectruict; dbth 'wen men dan 't iaatftei
blad bezig was, kwamen de Geregtsdiemars demplaten
wee-mien. De Schrijver, zonal. -daarom inoed re verliezen,
gaf in 't richt:
2. Een klein Geichrift , ten einde terenichp van zijne on
idernerning te geven, zig teffens aanbiedtnde, om die voor
en geregelde tegtbank te verdedigen. Zijn Opperflen die
tier dagten zo als hij , verzonden hem naar het klooster van
illazeik in Luikertand , alwaar hij als en gevangen wierd0
bewaard , ook fchortten zij hem bij vooiraad in de bediening
van de , Priesterlijke waardigheden op , ingevolge decreet van
den 27 april /686. De Provinciaal Micii/EL D'Ounnmosca,;
fchreef hem in de hoedanigheid van ‘Kommisfaris den 5 mei),
ten einde hem re bewegen om herroeping te doen. Maas
EUGEEN antwroordde hem den volgenden dag op ene Nvijze
die ten klaarften deedt blijkeri , dat hij in 't geheel da.ar toe
Diet geneigd was. Den /8 junij daar op volgende wierdt AD.
GUSTINUS FREDERIK VAN IDE WALLE, die genoegzaam alle de
kosten van de oplaag zijner verhandeling van JOSEP11 Terleid
en geropfd gedragen liad t, verwezen in else boccevan .15C6
pildens; en den 3 fetptember' bande /nen den Boekvempet
die het gedrukt haat, vOor den tijd van drie jaren tit de Speta,
fe Nederlanden. Het boek werdt ten zervden tid veiboden, eti
b4t haperde flegrs aan ene Item, of het zou door beuls hander
2ijn verbrand geworden. EtJCEEN wierdt intasfen gewnar, dat
2i)ne fchriften naar Rome waien gezonden, aan de Inquifitia.
tovergeleverd, en ten einde van berigt in hat* van Mremtt
VAN HECKE van de orden der Augustijnen gelleld. Hij fared
den 94 november 1687 aan dien Monnik, die gants niet ten
voordele van de yefuiten ingenomen–was; maar die egter in
2rin. antwoord aan onzen Kapzicipi , hem deedt gevoelen, dat
het Yanfenismus in zijne fchriften Verfpreid, hem zoude doen
veroirdelen. ARSENIUS DE FONTIBUS intusfen bekleed met de
waardigheid van Onderzoeker en van Kornmisfaris Generaa
der Kapueijnen, in de Nederlanden overgekomen zijn-de, be.
t EUGEEN nauwer op te fluiten'; 't welk den 4 julij 1687
KC"

BRUGES. (EUGENIUS DE)
gerchiedde; maar in den nagt van den 4 tot den der maand,
ontcnapte hij uit zijne gevangenis, en begaf zig binnen Ma.
zeik in een huis daar hij vQilig was. Uit zijne, fthuilplaats
fchreef hij 's anderen daags aan zijnen Provinciaal; en zandt
hem even tweden br:ef den 8 julij gedagtekend uit 's Hertogenbc:ch ; ten zelvden tijd fehreef hij aan ARSENIUS , die hem den
14 van de zelvde maand uit Brusfe _antwoordde, en -hem
pet veel zagtheid vermaande ,. of „tpt„zijn pligtzweder te kedi
Ten. Dit mate sindruk op hem,,, en hij kwam- den 24 , jula
in het kJooter, t4it Maui* -te;rui5., -en rwiemit , 1 ort0 tijd- daat
nienvoei Provin,
a naar at vgn ,gayrit gezonden alwaer
november een- zeer
ciaal SERMN nE ST, TRoun,, hem den
gematigd iegleinent deedt ter hand Bellew, 't welk door Art-i
SENIUS den 25feptember uit dc Nederlanden vertrekkende;
getekend. EUGEEN zeer te onvreden over dien Kommisfaris;
protcsteerde den 19 november tegens zijn reg!ement, en eisch•
te met vurigen s aandrang om zig- to regtveerdigen; de Pro.'
vinciaal bier over gebeigd , deedt hem den 23. december in
*Ijne cel , opfluiten. , Deze firaf wel verre van enigen indruk
EuGEEN . te , vergramde hetn,zo veel te vinniger, en
hij pndertekende d-cn- 24 april 1688 een gefchrift, waar in IA
zijnen Provinciaal verwfttigce, dat hij zig tot den Paus zoude
vervoegen , en heiaelling tggens de, hear aangedane veron0liakingen door ARsEv-jps verzpeken, welkenGeesteiijken hij betjtelde, met de namen van Regter zonder geweten, en Onder.
-,-oeker van Godsdienst outbloot. ]hij hadt hem reeds ten won geti-eli, in een gefthrifc door hem gedurende zijn verblijf in
's Hertogenbosch ontworpen, en 't welk tot tijtel hadt:
3.. Motinamachia inter Capucinas Provincice Flandro-BelgicT ,
per :fefuitos 7efuiticos excitata, In dit ftuk, dat niet afev,:crkt is , vlegt onze Kapucijn een verhaal van al 't geen
Arse us verrigt heeft, gedurende den loop van zijn onder',Leek; en hij vaart 'er met hevigheid in oit tegens dien Geeste:::jken, verleid, zegt hij, door de .7elititen, om alle die genen
welke zig onder de Nedertandfe Kapucijnen tot verdedigers der
5v.aarkid in de bresfe ftelden, met de uiterfLe woede te vervolgen.
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gen.- De Schrijver hadt in het zelvde verblijf, eeh
fchrift aan den Paus ontworpen, 't welk hij te Maleit voltooide , en onder den volgenden tijtel gedrukt is:
4. Ultima vox zelatricis Innocentix indigna patientis five Li-

bellus frpplex F. EUGENII:

BIRUGENSIS';

Sacerdotis Capucini , ad

fuevnitn -P011tifit41?). 610121X (in Holland) 1689.
127no: De Schrijver doetin dit gelchtift i ene heilialing van
alle -de misdaden , waar merle Isis in iljn Voorgaande fchriftes
de .yejititen betigt heeft, "en , voegt 'er nienwe ,-nog wraakbaarder - feken bij. Na- zijn ontwerp open gelegd te hebben , maa.kt
hij -ene Iforte, uitweiding e om den' Paus te adricharven , dat
zor 2ijne`v10trt iledft; a1s dèKogvaii Frankriik ,
die- zijn '.geng verfe , th&)in - 'en hem tot , etn Godheld op. :de attrde– veihefen. Hi fmeekt nedfig Zijne
heid.,, 0111 zig niet ct Canonisten van Rome te verbeelden,
dat de onfeilb„arheici in zijn perfoon plaats vinde, en dat de
Concilien bent-den hem m(eLen gerangfchikt worden. En hij
betuigt op ere einft'pe wijze, overreed -Le zijn, dat het na=
tuurregt hem aandrijft zoda- nig te tpietcen, als hij doet, tegens
het yejiiiten Genootfila9., -etil Om ar het vergif Van haren
fen handel openbaar teluakin. Hi zegt-onbe'dal
de :refiliten de onregtvaaidigften van arie thenrchen
beichuldigt hen van een verbond met de'llirken le hebben geflown van de handen des groteil SOB I ETZKI Koning van Polen, te hebben gebonden , ten einde dezen Wirst te beletten ,
om tegens de Ongelovigen Op te trekken. Hij verzekert, dat
de yelititen LODEWYK DEN XIV overgehaald hebben , om zig
even als KAREL DEN GROTEN, rneester van Italie te ,,vanen ,
en misfchien, voegt hi.) 'er bij , zal doze heerszy gtige Koning
binnen koit ene proef nemen, om zulk een fchone landilieek
te overmeesteren. EUGEEN beta zijn fmeekfchrift, met aan
den Pans te zeggen, dat doordien 'er geen regtvaardig,heid. Ianger op den aardbodem is, ja zelvs niet te , het nodig
nude zijn, om ten miniten ene fchijnbare vrede aan het
menschdom te bezorgen, en dat hij ten dien einde etie vast.
ftelling moest doen afkondigen, waar bij hij aan „ de leden
,, van
INNOCENTIUM XI ,

/
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van het verhevene GenootIchap een onbepaald vertof vet:,
leende,orn te prediken , te onderwijzen te fchrijver, , en
aan alle plaatzen , en op alle wijzen, tegens het meddle.,
-lijk geriagt te handelen naar eigen wil:ekeur, zonder uit
zwidering , ten aanzien van:godsdienfligc Geffigten , gg.
„ kroonde Floofden, ja den Paus zelven; met vethud aan leo
der_ fterveling, zo wel Geestelijken als Burgers, fonder be1,, , paling, van de , zwaarfte ftraffen, van een,eiakel woord te
, 't, wells zoude kunnenflrekken om aan te tonen,
„, hoe on.d.eugen;zi erLiederregtelij k bet gedrag der fuiten is:
i,.,,ep ton.,dien einde alle en een iegelijk der Gelooisgenoten,
van alle,verpligting te_onthcfren, waar door z,:j aan goddetoi
natuurlijke- en burgerwetten verbon2en waren, wel.
,, ke zouden kunnen fehijnen te flrijden met het gegeven yen,.
„ lof,of gedane verboden." De tijd wanneer ELJGP.EN DE Baud.
GEs is geflorven,of welk een uiteinde deze man gehadt heeft,
is mij nergens gebleken , waarfchijnlijk zal het. rampfpoe±g
geweest zijn, doordien zijn gedrag aan de .gelugte Vier-,
fchaar der Inquifitie wierdt overgepven oin te vonnisfon.
DIDACI DR OROPEGA Secunda par., Dficukat,,:m
p. 58 6r. fan Lewes d'un 12COMiit. Coln, che .:c PIeRRE Molt.
TIER. 1691. pag. 37-40. PAQUOT , Mein. littei. Tom. XVIII.
pap. 116-123.
BRUGES (JAKOB NIKLAAS VAN), Graav van St. Al20711',
is ten jare 1654 en vervolgens geweest Landvoogd en Veldmaifcl-ia{k van 't gi-:avfchap N,; . nein Hij is gefpioten nit erin
cud en ;Tor t del geligt; want LODEiVTIC VAN ERUGES ,
der vai1 Guide;: , was 11.aad.:ihcer en Kamerling van F;.
Li pf . Coedim, He,;:o0,,* van B,utgondien; en zi:Incle Stedovoogct
gexcest van Pai:gg° , wierdt hij zedert Oppei lcndvoogd van
ZcTia:zd en Frie:!and, en vervolen3 Voogd, uit den
SLI.onen. 7ijno
E ;,).1,3 ,!ei- Staten van Fiaandre , over FLIPS
vrouw was

MARIA VAN BORSSELE Wiens ldeinzoon RETNIEIt

VAN GROOTHUYZEN, gehuwd met - BEATFIX VAN LA CHAMBRE,

ene doi.,.,xr KATRINA teelde, WCILC gt1011-gd met LODEWYK
VAN
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VAN LA BAUME Graav van St. Amour , de moe.!er was van
FILBERT EMANUEL VAN LA BAUME , die tot vrouwe nam HE.

LENE PF,RRENOT VAN GRANVELLE Welke de ouders van den
zo gemelden ATamelyi-hen Landvoogd geweest zijn. - Le

.131.4fon de la Toy: d'or. fol. 65. G. v. LooN, Ned. liifloriep.
IL D.

bl. 3sc.

BRUGES (RAOUL VAR), heeft geleefd in de XIIde ecuw;
kreeg lust tot de beoeirenin der flerrekunde, voor welke
wetenfchap de •47,(:I;icren in Europa imaak hadden 'verwekt.
RAOUL hadt doa'r in tot lecrmeeSter THIERRI den Platoniaan, of
THEODORICUS PLAToNrcus, welke waarfchijnlijk, die wetenfchap
in Lang7legok lei garde ; want RAouCwas in 1144 te Touloufe,
Coen h aan zijn meeUer opdroeg:'
CLAUbII RiototvEr, Planisphxriunz , in latinum Sennonens
eranslatum , _Pa./111x , J. VALDERUS , 1536. fa. , met het Planisplueriuni Van JORDAAN NEMORAF,IUS de SpLeEr van PROCLUS,
en de Pki071Zeileil van ARATus, met bijvoeging der Scholien
van THT:ON. Wij bezitten niet langer het oirfpronkelike van
bet Plitnisp,Wrizina van PTOLOM/EUS ; en fchoon SIMLER , ge.
volgd van VALERIUS ANDREAS, en weer anderen, zeggen, dat
RAOUL zijne overzetting uit het grieks heeft gedaan , denkt
Vossius egter met meer grond, dat hij die naar de Arabife overzetting veiva.ardigd heeft, doordien hij in zijne vooraffpraak
zegt: liabitis , lie ci:zi thyeramits ; ab ipfis PTOLOMIEI Tratic.
tu initifan flatuamus non alia transferendi lege, pm qua antes
ipfum in Arabieam Maslen'. tranfittlit. Waar na RAOUL " er bijvoegt: FzEis eat translatio lure Tolofx kalendis junii, aim Do
7121W C I D,C X LIV. SIMLERI , Epitome Gesneri, edit. 155s.
folio. 16o. verp. Vossius, de Scient. Mathern. ed. 166o. pag.
1e39. 178. 296, 313. 333 . 354. 361, 362. J. F. FOPPENS,
Eibl.
pag. IoSo. P.AUOT , Mem. litter. Tom. XL pag.

en

424, 425.
BRUGGE '(ROGIER VAN), Konstfchilder, heeft in 't laatst
van de XVde en een gedeelte der XVIde eeuw geleefd, en
is geboren in de clad van zijnen naam. Hij was e0 'ceding
van
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'-van JOHANNES VAN EYK , die vrij algemeen gehouden . wordy
voor den uitvinder van 't fchirderen met olieverf, erg toen at
redelijk bejaard moet geweest zijn; verrnidS hij zijne uitvin.
ding, tot in zijn ouderdom verborgen gehouden, en niemand
vergund hadt, wanneer hij fchilderde, bij hem of in zijn fchil.
dervertrek te komen ; doch eindelijk deze konst den gemelden
ROWER geleerd heeft, van wien men te Brugge in de kerken
en bijzondere huizen voormaals vele dingen heeft konnen zien.
ROSIER tekende kloek ,,en fchilderde bevallig, zo in lijm-,

eij- 'als olievdrf. Ten dien tijde was' de gewoonte, in eijiiijrnmerEop- grote doeke,n grote -beelden te fahilderen , welke
naar` dien tijd wonderlijk en prijzenswaardig waxen; want tos
grote werken tekening en verftand vereischt worden, doordien
gebreken daar in ligter, dan in kleiner werken, te ontdekken
zijn. - K. v. MANDER , Leven der, Schilders , I. D. bl. 3o, 31.
BRUGGEN (HENDRIK TER) , Konstfchilder, is geboren
in het voormalig gewest Overijsfel , zonder dat mij de eigentI:,ke plaats, die hem tot wieg en bakermat verftrekte, geblek
doch waarfchijnlijk is het Deventer geweest, in welke
;.en ntiniten zijn vader ten jare 1587 , heeft gewoond,
tcc-;= ,
Engelfe Kiijgsoveifte WILLEM STANLEY, die Clad op
ene eiladerlijke wijze in handen van de Spanjaarden overle
Doordien nu de Dude TER BRUGGEN ijverig Protestants was , moest hij Deventer ruimen , en trok naar Utrecht,
aiwaar hij zig met 'er woon vestigde, HENDRIK als toen nog
zeer jong(zijnde. Wanneer deze nu zo ver gevorderd was, ene
keuze te' konnen dnen van het een of ander handwerk , oni
met 'er tijd de kost te winnen, toonde de jongeling zijne ge.
negenheid voor de fchilderkonst ; ten dien einde wierdt hij
om het - nodig onderwijs te erlangen, bij ABR. BLOEMAART
geplaatst. Na dat hij de vaste gronden der konst aldaar ge.
leerd halt, bekroop hem de reislust, en begeerte om grote
meesters op het loffelijk (poor te volgen. Behalven nu dat
hij tien jaren te Rome heeft gewoond, heeft hij behalven dat,
proheirj.
in zijne jeugd vele landen doorgereisd en bezogt, daar
V.

E L.
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proefitukkert van tijn uitnetnende konst, in hifforifthe
lent beitaanie, nagelaten heeft, inzonderheid te Nape's =a
gfoot fink, geplaatst boven het huge altaar in de voornaamile
icerk. Eli dit Auk heeft hi) geen naammerk gefteld, a1 mede
bij vele van zijne, andere bkonsmerken, doordien zijne
Inociiride en welaangelegde penfeel-tinten, in dien tijd gereegzaanz bij een leder bekend vraren. Ook is een uitmuntend konstauk van hem in bezit geweest van wijlen den Ont..
vaiiger Generaal VAN' nine STEENG te Middelburg, verbeeidende eon vroiijke maaltijd, met ievensgrootte beekien. 'nen
grote Runcax& te Utrecht kwam, om aan de Konstichil. den cm bezoek te geven, roemde hi bij uitnemendheid zline
Wog, in tegersswoordigheid van bun alien. Hi) Itierf den x
ember 1629, in den ouderdom van 42 jaren„ en ter zijzser gedagtenis wierdt het volgend valichrift vetvaardigd:
Nier legt TER BRUGGEN, door de dood
Verrast, en ,overrompelt:
Tan 't dierbaar levensligt ontbioot,
In 't duister graf gedompelt:
- Daar 't vleesch vergaat tot &A".
Doch egter blijft de lof
Van 't geen hi heeft bedreven,
Ten fpijt der afgunst !even.

Een 213ner nakomelingen RrcHARD TER BRuoEN p:enann3,
112111 in

1707 het befluit, om in navolging van den Atheniety-er

Konstichilder NICIAS, enige van zijn vaders kbnstftukken , aan
die van deszelvs geboorteflad Deventer ten gefchenk 'te geven;
dat zulks volvoerd is, biljkt nit het Book derReColutien van do
Rad Deventer, van den 5 augustus 1707. - A. HOUERAMEN, Schouwburg. I. D. bl. 133.-135.

1111UGMAN (JAN), eon Franciskaner Monnik, tot die
illOtt van Minderbroederen behorende, welke Obfervanten of
rtiunezetten genaamd worden, leefde in de XVde ceuw; en
',ehortin, inevoige POPPENS to Kempen, in bet aartsbisdela
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4om van Keulen. Hij onderwees de godgeleerdheid in het
klooster van St. Omer, alwaar hij zig in 't jaar 1456 bevondt;
Vervolgens wierdt hij Provintiaal, en bragt een aanzienlijk
gedeelte van zijn Leven in de Nederiandfe Provintien door, alwaar men zegt dat hij veel toebragt um de Hoelife en Kabbei.
jauwfe verdeeldheden te doen minderen.
in het Stizatsrecht van den Raadsheer S. H. VAN IDSINGA ,
vindt men opgetekend, dat deze Monnik een geruimen tijd te
Groningen gewoond heeft, en dat genoemde Heer aldaar Predikatien van hem heeft gezien, die over 't geheel ter betragtinge van een algemene Iiefde onder de menfchen, en liefdadigheid neffens behoeftigen uitliepen, verder dat deze berugte
Prediker, zig veelmalen beklaagde, dat hij nimmer een oud
wif hadt kunnen bekeeren, en daarom de Predikers raadde,
zig op de hervorming der jeugd toe te leggen; voorts kantte
hij zig tegens den ftroom der verdorvenheden, weike in dim
tij I inzondeiheid onder de Geestelijken plaats vondt, zonder
iemand ter wereld te fchromen , openlijk aan.
Ten jare 1462 omtrent pinxteren, kwam een partij Kloos•
terlingen van BRUGMAN' S aanhang, en hem aan 't hoofd. heb•
bende, te Anfleldain, en namen hunnen intrek in zeker huis,
welk zij zeiden, hun gegeven , of befproken te zijn , waarorn
zij 'el blijven wilden tot 'er dood toe. De flad hadt in 141z
een handvest verkregen van Hertoge WILLVM, waar bij alle
Klooq edingen hey aankopen of erven van nieuwe vastigheden ii,t.ii ukkelijk verboden was. De aankomst dezer nieuwe
Kloosteibroedeien , die, dit wist men, door uiterlijke ingetogenheid, zeer veel op 't gemeen vermogten, ftondt derhaive , der Wethouderfchap zeer tegen de borst; dan JAN BRIM.
MAN ping de tong zo wel, dat hij 't Itblk daar mede wist to
leiden, waar hij het bebben wilde, en de Wethoudei (chap
in dezen voorzigtig iekenden, een weinig toe te geven. Ter
gelegenheid dat men te ihnfleidam een ()Nye of bijeenkomst
hieldt van de Franciskaner Orden, predikte BRUGMAN dagelijks,
zonder verlof van den Parochie-Priester, doch met enen ge.
weldigen toeloop, in bet huis, welk hij en de zijnen betrok.
C 2ken
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ken Itadden. Zijne wijze van prediken was zeer gere-Mkt om
"E &liven gaande te rnaken, en aanharg te winrien. Som.tiItts trok hi) een briefie Wit den zak waar uit hij , zo 't beetzig =Nen enige vragen deedt, die hij terflond beant31:A3oiclide, zig oncler andcren van .deze' woorde'n beidienende:
t-1 BRUGM AN, BRUGMAN tuat doe finaebr men
I:02110
iklefItabu priltyge t goat met' Inge megen bozbeeten to
berprn bouben; fege inij/ B RtIGM..NN , Warm bifin gehomat
.evate noc; tc ftottbrn 1 trottwea/ nem. bietat
,bcriaccen/ bo Wm aper0/ sZcbt,lietcrt/ tiicatant en i0/ b1
tic brat re berjargare BRUGMAN birta g'ehotnep Ofli frbouto
ganbacbten tribe' heiefien re parbten
Attu/ Du en
lilac gem ftnon6 boa)/ floor finiperijft in , Cen antic berthol.pcti
haphcn.
wells pact/ eerie illoOter 1 acre
zatlere Ittooteren rube sett bie portiteherrien berbertent tron=
1tiun / neat. BRUGMAN
f.ifcet Ivan ant Ictt al-4011ra/
41telt• BRUGM AN IIII be iclytpcn ijaer tO1 latch I cube
hitIte Ifonbcr
gamic cu ienclich fijn bierbt !izren cat 1C
stir. BRUGMAN tuitiat oath ban ben Ittiben [Con ti pi
tend beitlien a1 foinntigc-biel tuna Zronturti / nem : bu
airoo.0 bam tijbljben ;u ;ij rijh off arm bOnett
mont ep toren femen / aloe ter boot toe baer
Met dit al vcrzuimde hij intusfen niet, te kennen te geven,
waar 't hem om te doen rare. Wanneer IuiJ de aandagt
van 't gemeen, door zijue zonderlinge wijze van prediken,
gencegzaam meende te hebben opgewekt en tot zig gelokt,
took hijeen kruisbeeld uit de mouw; de gemeente, terwijl
iiij 't om hoog aanfprende, in dezer voege: 4.31j
toite hither! / Etj ficbt, Wel tictorqt / ipacrom ih r met nibli antic
16nlete bloeberhettO jicr gaerne mit tt ioconen / rube cot arm
frtoribe filocfterliett betitett !babe/ can tt cin ben bier: tre:3
Ictict/§ tc Wijfett / ctibc boa in te Alan:
otanutIS batter ecnige itju/ bit 't gaerne betintieren feuben /
moecn fij/ bieg nocbtan0 Been inagt bebben en fulien; tar
thi boon cube [Abu) betioterbh boo; bie [tarn/ op bat 30 ban
111.,ti opf4 lU De3e lathe offacteri. Cube litte bierr
ben
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:Want thj i :r ,bech -biljben balm/ tat Ina
4jen in
tint injflant enbe jnpe behouitt cti fuffeti fair itat
onfe nueninge te 'tonna I foo beam 4c1 on ben nekuNten
2rbt 1 bacrna bit(pticifilc gemaciit 4.§ I bat a Ucbite= /
tier nu ttgenipeopig izecienDc I bit bp znf
mg
Op
te gam/ bat bic jut binger0 opfleckti
mkt
zulke woorden, Laken velen de vingers lop,; en 'enter), klitt
digt bij den preilikftoel zaten, riepen.: Qum/ vj tiffcn
U b14tien ter boob toe; vvaar op ERVGBIAN her-Dana: bat #4
iijnea oubn fials;„ bur boo? itieten 'WOE. On der etothoc.krZen bqvondt zig iok Mr... 1jEus KRABELIEN, Rai van Hato:
'e Fuji's, en van deszelve zoon., den Grave vim CHAROIMS,

()lie, ten dezen tijde, in .11-Allan4 was, en de Tegering vant
'S Hertogs wege waarnam. Men y in& als tne ,zekere war
,gemeld, dat BRUGMAN en de zijnen KRABELYN 'tat hua
Snoer hadden xvc.-,ten 1e trekken, en dat zij tun vierzogt had-41CD, BAUGMAN 'S fermoen te komen boron, op dat
tijd en wijien, getud-8enis zou ,konnen geven van de gwast,
die de gemeente hem toe,-,roeg,. Be Wecho.eelfchap
zedert, doer den Proviico, en Deken van Anzfieliand grata'.
land en Zeevank , en
w gens 't gebeurde op14'en, 't welk, e door twee Priesteis, BARTZIOLO,MLUS
2ocaN en HILBRAND WIL.LEMSZOON, door Ilimne tvkening bevestigd wierdt den 22 oftober 1462; in 4/3 geheel e viNent
bij den- Gefc.hiedfchr.ver GER. B,RAIIDT, waar tilt w bet bo..
venitaande ten .groten dele ontleend be,bben.
'Colt voor dicn tijd, was Mr. JF,Lis KR.AnLYN in de ilia
gekomen, met brieven van voorfpraak voor de Minderleoe.
ders , gefchreven door Grave EAREL VAN CHARGIJOIS, en deux
den Stadhouder van liolland , JAN VAlx LAVIVOI, zan Saha
Bargemeesteren Schepenen en Raacien en Treectichop ,der fiede YOA
.,Avinfleitredamme. Met deze brieven vervoegde bj zig, 's sir rigens bij tkids, ten huize van den voorzittenden Bueurfesur
GERRIT MATTHE, USZOO,N, die aanboodt de brieven ontvacigen en dezelven, met drie of vier der Baden iezen. Dtvii
ERALTLYIN weigerde de brieven over te even, waders 4i
C3
Win
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aan de, voile Vroedechap en Rijkdom der itede, die hi) daai'
op vergaderd wilde hebben. De Burgemeester hieldt hem
e fireedt; en deedt,
voor , dat zulks met de aloude gewoont
nog dien zelvden nademiddag, de vier Burgemeesteren en zes
Schepenen, alzo de zevende van huis was, `bijEen komen.
Men ontboodt Mr. JELIS , en zeide hem aan, dat het Geregt
vergaderd, en bereid was om zijne brieven te ontvangen ,
zijnde hetzelve , daar toe niet alleen , maar zelvs tot veel gewigtiger zaken , volkomenlijk, bevoegd en gemagtigd; dan
hij antwoordde hier op : „ dat hij geen bode was, maar RaaI
„ Iran den Hertoge FILIPS en van Grave KAREL , dat hij le.
,, zen en fcrh*en Icon, dat alle boden niet konden; dat het
„ opfchrift zijner' brieven hieldt
Schout , Burgetneesteren,
„ Schepenen en Raad en alle Proedfchappen en Rijkdom van der
„ flede , dien hij alien zien en bij name optekenen

,, eer hij zijne brieven wirde overleveren; " vorderende andermaal, dat men dezelven, zonder
bijeen riepe.
Doch het Geiegt, van zulk een talrijke bijeenkomst niet dan
verwarring en tweedragt te gemoet ziende, hieldt op nieuvf
aan om de brieven; die KRABELYN volitandig weigerde over
te geven , ten ware de vergaderde perfonen verklaren wilden ,
dat zij niet alleen Burgemeesteren en Schepenen , maar ook
de gantfe Vroedfchap en Rijkdom waren; dit beteuterde hen,
en zij maakten zwarigheid in het doen van zodanige verklaring. zij hielden Mr. JELIS nog voor, dat de Schout , die
ook in 't opfchrift zijner brieven vermeld flondt, tegenwoordtg in 's Hage was, hem tragtende te bewegen, om tot de g
-zelvstrugkom evn,warmzijotlg,
op nieuws, in beraad wilde leggen. Doch KRABELYN hier
gene oren mar hebbende, vertrOk met de brieven, en hieldt
zig nog wel vier of vijf dagen op in de clad, dagelijks raad hou•
dende met de Minderbroeders, en derzelver fermoenen vlijtig
bijwonende. De Wethouderfchap gaf, middelerwiji, berigt
van 't gebeurde aan den Deken en 't Kapittel der Hofkapelre
in 's Hage, onder Welke de kerken en kloosters der Clad
flonden; dock met zulk ecu ongunflig gevo!g, dat de Minder-
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freers tig, tegen wil n dank tier Regeringe, n Ybetrok,..
ken klooster wisten te bandhaven; welk, in ,cie oud ge
Telreven . en gedrukte lijsten der -Ittgeringe, Tnet tieze
Zen , ftaat aangetekend: Den 22 'member 1462 , is 'BI3.1.3aELV,
vefende van ,de Orden der Minnebroederen, in ,ticze jud ge4aisen , en tegen ville der Heeren Magiftraten in 4e 'lad gbleven
welfprekentheijd an ,de devote Gemeente; vaar van acig
fler
sen fpreekwoord is gebieven AL %GI ST GY PRATES ALS Bramancr.
grmst der
Iii later tijd, hebben de Mindffbroedeer nogthan
itegeringe ween te,wiamen, in o woe, dat j filet
netan der , alic begiftigd zijsi:geworden, en Zen Biavirageres.
bij derzehrer ordonnantle, goiast is, ben vaor miette

bathe..

men. Wat nu BRUGMAN verder betreft, hij faint Diet velo
jaren th Amfleidans gebleven te zijn; want men vindt czan heill
berigt, dat hij ten jare 1473, te ;Nijmegen is overleden.
Van dezen berug,en Prediker, is in druk Iiitgegevenz
Sand. LIDWINIE ,Virginis. Schiedami , 149S. in 414. Ook goiirukt in de Verzameling van SURIUS , 'ander den 14. alai/.
Nog ,onder de werken der BOLLANDISTETI, april , Tom IL
apo-3.6o. Deze Heilige Lrom-NA., die men ook LrriwIa v1
LvDTWYDT vindt genoemd, was van Schiedam geboortig, 411.waar zij in 1380 ter wereld kwam; en -zij (tied in -433, It va
gedurende een tijdvak van 38 jaren bijna ongelooilijkie 44ten, met een voorbeeldig :geduld, icoorgeworfield eifyn.
Bet geen Ter van kaar itoffelijk ,overblilfzel voorhanclen Ansi
wierdt in 1615, ilalswijze, van Schiedam mar Brnsfil wergevoerd, en den Aartshertogen ALBERTUS en isABELLA
boden die 'er de ene helft van khonken san .de kerk v4rn
St. Gudula, -en de andere Delft aan -de ongefeboekle
Loam,- Chron. 13elgicum. p.
ten van genoemde flad,
688,. F. SWUM', Athen. Beig. p..400. VAL. AD-., Iibl.
Bekr- P. 469. J. F. Fornm, Bib!. elg. p. 592. U. Evi.
p. 374. PPNTANUS Thft. Gelrita. p. 52,3"
wm ,
534. FABRICII , med. & 44. Latifl. Tom. I. p. 7841.
C. SAX' , 0710711. Oter. Fart. IL p. 59i. PAguaT, ,..71/em. Etter.
Tom. X. p. 322.;-324. G. BRANDY , IT/l. -do° Reform I. D.
C4
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bl. 43 enz. ' J. LE LONG Hai. der Reformatie van Anft. bl.
356--360. WAG. , Gefch. van I. D. bl. 83. ' 11. D. bl.
252--256. IDSINGA, Staatsrecht. IL D. bl. 387.
BRUGMANS (ANTHONY), Hoogleraar in de wiskunde
en wijsbegeerte te Groningen, is gerproten uit een aanzienlijk
geflagt uit den Pait2,.. Hij telde onder zijne voorvaderen een
Generaal-Majo9r , wiens kleinkinderen, door den oorlog, van
hunne ouders en voornaamfte bezittingen beroofd, omftreeks
het jaar . 1673, de wijk namen naar ons vaderland. De jongfie van dezen , de grootvader van onzen Hoogleraar , zette
zig te Harlingen neder. Deszelvs zoon, vader van den overledenen, was PYBO BRUGMANS, Predikant te Hantum en Hantunurhuizen in Friesland, waar onze ANTHONY het eerfte Licht
zag den 22, o&ober 1732; zijne moeder was PETRONELLA
WIERSEMA, dotter van den Kommandant der Friesfe Guardes.
Na de lage klasfen met ongemenen vlijt doorgelopen te zijn,
en een ruimen . voorraal van de eerfle beginzelen der wetenfchappen opgedaan te hebben, begaf hij zig veertien jaren
oud zijnde, naar het Hogefcbool te Franeker,, waar hij de lesbijwoonde, zo van andere HoOgleraren in fraaije wetenfchappen, als in 't bijzonder van den beroemden SAM. KozNIG , Hoogleraar der wijsbegeerte. Hij maakte aldaar, in twee
jaren tijds , zulke aanzienlijke vorderingen , dat hij op den
25 meij 1748 , openlijk ene Verhandeling verdedigde: De

Esfentiarurn idearumque abfoluta necesfitate earuinque origipe ex intelledu divino. Een jaar daar na, en dus in het 18de zijn's
ouderdoms, verkreeg hij de waardigheid van Meester der
vrije konften en Doktor der wijsbegeerte, en tevens den
prijs, door de Staten van het toenmalig gewest Friesland,
toegezeid aan die genen, welken , op die jaren, de doktorale waardigheid verdiend hebben; verdedigende, bij die geIegenheid, openlijk een Verhandeling de Fhaenomeno, welko
naderhand, in het frans vertaald, en met aantekeningen van
den geleerden ELIAS LUZAC , te verrijkt herdrukt is.
In jaar 1750, volgde BRUGMANS zijnen IcermeeAer en vriend.
Ekv's
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'Con= naar 's Ilage , die derwaarts geroepen was oni in de,
wijsbegeerte en het natuurregt onderwijs te even. Naar zijnde,
,gaf hij, bij gelegenheid van den vermaarden tw,st tusfen MAUene Verhandelirig in 1-et nederduits uit,
PERTUIS en KOENIG ,
in
groot
8vo.
gedrukt, onder den tijtel van : PNC13C
te Leijden
ober be blare gronbiretten Der 'Z'elueging en nu§te, Niet lang
daar na wierdt hij door de Beftuurders der Friesfe Hogerchool.
tot Hoogleraar in de wijsbegeerte te Franeker beroepen , in
plaats van den beroemden PETRUS CAMPER, die toen een post,
welke sneer naar zijn genoegen was, aan het Athenceum te Ai
Ludt verkreen: Hi aanvaardde deze waardigheid in
feptember i ysz, en hieldt den xo maart daar aan volgende
zijne Inwijdings-redevoe ring: de fel:fit Coinnzuni , Mathews
Thilifophie snatre. Geduiende 14 jaren bekleedde hij die post
met veel rbem, en itelde gedurende dart tijdvak zijne uiterfte
pogingen te werk, om de fluderende jeugd in de wijsgerige wetenfchappen voor te Iichten en te doen vorderen, en rnaakte
in dien tusfentijd oak verfcheidene flukjes door den drub gemeen , gelijk het ScLecliasma, quo demoqtratur , corpora perfe1e
Jura cum principle continuitatis non coififlere , en zijne Tentamina

thilofophica de materia Magnetica , ejusque a riione in ferrum
nvgnetem, waar in hij eerst zijne nieuwe theorie van den Meg-;
neet ontvouwd heeft. Op zijn verzoek lieten ook de Beftuuri.
ders der Friesfe Hogefchool, een nieuw Theatrum. Phyficum vervaardigen, welk hij den 16 maart 1756 met ene plegtige
voorlezing inwijdde, In 1766 wierdt hij tot Hoogleraar in
de wijsbegeerte en wiskunde, in plaats van den Heer ENGEL.te Gmningen beroepen. Hij aanvaardde deze post, en
deedt bij die gelegenheid ene plegtige redevoering : de Proferendis Phyfices pomerlis , welke te gelijk met zijne openlijke in.
wijdings voorlezing: de incognitis Del perfeEtionibus is uitgegeven. Hier ging hi) voort met zijne waamemingen omtrent
den Magneet , en vondt langs dien weg ene nauwkeurige en
gemakkelijke wijze uit, om de betrekkingen van allerlei ligha..
men met den Ma;neet te beproeven; waaromtrent hij eerst
wril:heidene flukjes in de Vederlanife Letteroe eningen uitgaf,
den
C5

4tERUGMANI4. (ANTHONY)
dock taderhand -eeri breedvoeriger werk fchreef, welk to P.
den in'tt jaar 1777 is uitgekomen, en dat te gelijk met zijn
vorig 'werk over de Magneetfloffe, in het hoogduits vertaald,
en door den Leipziger Hoogleraar ESCHENBACFI in 't licht gegeven is. In bet VII. Deel van de Commentationes van het
'Coninglijk Gottings Genootfchap van wetenfchappen vindt
men van hem een Sperimen: mechanica veterum per mechanicam
recentiorem plenius expolita ; gelijk hij ook ene door vele proefnemingen belangrijke verhandeling de Theoria Newton/at/a
circa refraSionem radiorum Solarium, aa.n de Akademie van Lijons
beeft toegezonden. IIij hadt nog een groot aantal gefchrevene
waarnemingen in gereedheid, die hij het Iicht...zoude hebben
doen zien, zo niet , een ontijdige flood hem der geleerde wereld ontrukt hadt. Ook hieldt hi] briefwisfeling met de be.
roemdfle Natuurkundigen van Europa. Kort na zijne komst te
Groningeiz, wierdt hij lid van het aldaar opgerigte Genootfchap Pro excolendo jure Patrio t waar bij hij ene lofrede
fprak over den geleerden ENGELHARD zijnen w)organger,
welke ook in het 1. Deel der Verhandelingen ter nafporing van
de wetten en gefteldheld onzes Vaderlands, van gemelde Genootfchap, gedrukt is; gelijk hij al merle daar in heeft uitgegeven,
ene redevoering: de Monumeritis variarum mutatiomum qua y Beigii foedecati Johan aliquando pasfurnfuit; en naderhand nog verfcheidene verhandelingen bij het zelvde Genootfchap heefcingeleveld, als over den eerfren aanleg der Dijken, en 's Lands
gejteldheid year dezelve, en over de Maten en Gewigten; welke
verhandelingen reeds bij zijn overlijden op de pers
thans het licht zien: Door de Staten van Stad en Lande geraadpleegd over de beste wijze van Brandewijn en andere geesage Dranken, van elders ingevoerd, te beproeven, heeft hij
enen zeer nauwkeurigen Vogtmeter (11ydrometrum) opgegeven,
welke zedert dien tijd volliandig in die provintie voor de
Tolbedienden ten wegwijzer in bun te nelnene proeven heeft
verflrekt.
Na altijd gezond, en bijna zonder aanmerkelijke ziekte,
voor enige ;wren, ender nan
geleefd te hebban kreez
den
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den hats' bij den rug, een gezwel, Welk, zig largzamerhand
*ergrotende en buiten de huid uitpuilende, een zeer groot
Vleeschgezvvel (Sarcoma) uitmaakte, 't welk, meer en meer
verergerende en deeds groter wordencle, de kfagten van
lighaam uitputte, ene langzame uitterende koorts veroirzaakte , en op den 27 april 1789, een zags uiteinde aan zijn nuttig en werkzaam leven maakte. In de Disfertatio Acaderica

de mutata humorum in regno organico indole a , vi vitali vajoru7n
4erivanda. Lugdb. 1789, p. 54. feqq,, van den geleerden
vindt men een uitvoerig verflag ,der ziekte
van onzen Hoogleraar.

TRINGA COULON,

BRUGMANS was begaafd met een regt wijsgerigen geest, een

fcherp oirdeel, vurig vernuft, en grote geleerdheid in alles
wat tot de wiskunde en wijsbegeerte betrekking hadt. Hij
de meer tot het deftige dan tot het vrolijke over, was egter
zeer gemeenzaam en vriendelijk, gelijk ook opregt en godvrugtig.
Hij was getrouwd met JOHANNA FREDERIKA MANGER, dog.
ter van den door zijne gemeente zo zeer geliefden Leraar S,
G. MANGER, Predikant te Delft, en zuster van mijnen veel'geeerden vriend S. H. MANGER, in leven Hoogleraar , eerst
in de Oosterfe talen en vervolgens in de . godgeleerdheid
Franeker,, die om zijne geleerdheid, en uitmuntend gezellige
hoedanigheden, van een ieder die gemeenzame verkering met
hem heeft onderhouderi, hartig betreurd words. Bij deze
vrouwe heeft BRUGMANS vijf kinderen verwekt, die alle bij
deszelvs overlijden, benevens hunne moeder,, in leven waren , en waar van de oudfte, thans Hoogleraar in de Gerieeskunde enz. te Leijden, die belangrijke post met zeer we)
roein en tot nut van zijne natuurgenoten uitoeffent. -E. L. VRIEMOET, 4th. Frif. p. 875, 876. L. C. SCHROEDER ;
.Programma funeb. "Egon. Konst. en Letter-Bode, III. D. b1,
43, 44.
BRUHEZEN (JOHANNES VAN), afkomilig nit een vermaard Brabands geflagt, is te Breda geboren den 3 meij 1527.
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Hij was Leraar in Iride de regten, en beicleedde te Utrecht,
vele aanzielijke anthten, als order anderen dat van Pauslijken.
Pronotarius. Ten jare 1549 werdt BRUHEZE Domheer, en wasVoorzitter van het Sijnode aldaar in 1565 gehouden. in 1567,
flelde men hen aan tot Thefaulier, en in 1573 tot Dcl:en van
het kapittel ten DOM. Hij words berchreven, als een man, die
de kerkeiijke regten ivet vurigen ijver vooritond en veideciigde. Na dode van J. KNYF, Ilisfchop van Groningen, werdt,
BRUHEZE in zijne plants benoernd; doch aivorens hij bier van,
de Pausfelij'ke bevestiging bekwam, koos men hem tot Aartsbisfchop van Utrecht. Zo wel in zijn ,fpreken als fchrijven
gaf hij doorflaande bewijzcn een vinnig vijand van (hump en
alle de Ilervormden te zijn; bet Welk ook van die uitwerking
was, dat, toen de zaken , te Utrecht een anderen keer genomen
hadden, BRUHEZE genoodzaakt wierdz Utrecht te verlaten; hij,
begaf zig toen naar Emzi2erik, en vervolgens naar Keulen, alwaar zijn aanzien ten top fleeg, en hij ook tot zijn dooct
toe verbleef, welke voorviel, den Jo feptember 16zo.
Batavia Sacra, Tom. III.
BRUHEZEN (PIETER VAN) geboren te Rijthoven, een
Brabands dorp in Keinperkland , in het begin van de XVIde
gaf zig aan de beoefiening der geneeskunde over, en
rnaakte zulk een groten naam in dat vak van wetenfchappen,
dat Koningin ELEONORA, zuster van KAREL DEN V, hem voor
haren Lijfartz aannam. Na die Vorstin gedurende enigen tijd in
gemelde hoedanigheid ten dienfle geftaan te hebben, wierdt hi
aangefteld tot flails Doktor te Brugge. Men vindt den tijd van
zijn flerven niet gemeld, maar het is zeker dat die op zijn
iangst in 1571 voorviel , doordien de Digter NICOLAIUS,
Avelke in dat, jaar is geflorven, het volgende grafichrift op
hem heeft geinaakt:
eeuw,

Fatorztm fuerat czti prom suminvertere ieges,
Giro fedit vacua vindice nave Charon:
Invitis poteraf qui ducere flansizza Parcis,
4.e4rteque praxipite.c fustinatisfe cobs:
Et
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Et fua cui Lycius tranicripfit munera Phrebus
Et cui Phyllirides cesferat
Magnus iiz exigua, BRUI-IE4I conderis Tana;
Queque aliis , artes non valuere tibi.
lE7nonizts :

Van dozen Geneesheer is in druk uitgegeven: I. De Thermarufn Aquisrane y ifium
calla , ac kgitiino ftru, Eptylole
duce, feripte anno '550 , in quibus aciclarum aquarum, uttra
T.,ediztin e:ciftentium; facultas & fzizendi ratio exgcartur. Antv.
^ 1555., 21710. 2. De ratione medendi morbi Articularis , Epi2010
duce'. ' In': de Col.:pia variorum de Arthritide van HENDRIK GARET. Fran-corI 592. 8y. o. 3. De lt
ratione Cauteriorum, 4rthritide , in de zelvde vcrzameli p g. - F. SWEERTII , Athen.
Belg. p. 604. VAL. ANDR.
Beig. p. 726. J. F. FOPPENS,
13 hl. Belg. p. 958. FLOP, Diet. de Medic. Tom. IL p. 11,
I 2. PAQUOT , Mein. litter. Torn. IV. p. 253-255.
‘fic

BRUIN (FLORENTIUS DE) , geboren te Gorkuin in het
jaar 165o, is gef-proten uit eon oud Brabands geflagt, dat zig
in 's Hertogenbosch onthieldt , en waar uit zijn grcotvacler
FLORIS FRANCOZOON, met zijne huisvrouwe JANNETJE ADRIAAN.
2E, de wijk naar Gorkum nam, ten einde de wrede vervolgin.
gen, die de geioofsgenoten van de Spanjaarden moesten ondergaan, te ontwijken; hij leefde aldaar ' als Burger en Koopman
vele jaren, en overleed den 17 april 1639', na dat zijn vrouwe 15 jaren te voren was geftorven. Zijn zoon s FRANco DR
BRUIN is Schepen to GOTIZZ.;71Z geweest, en verwekte onder
dere kinder en bij zijne vrouwe MARIA VERI3EEK van een.Leidfe
onzen FLORENS ; die vroegtijdig in de eerfte gronden der letteroefFeningen aan de latijnle fcholen van zijne
geboorteflad onderwezen zijnde, met zijn rode jaar aan het
IicgeCchool te Leijden kwatn , en van daar , na gedurende
enige jaten het onderwijs in de geleerde talen en godgelcerd.
held genoten te hebben, naar Utrecht vertrok, van waar hij
met uitmuntend loffelijke getufgfchriften - van de Hoogleraren
BURMAN en ESSENIUS naar huis keerde, en den 27 augustus
1675, door de Klasfis van Gorkum tot den predikdienst werdt
toe
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toegelaten. -Gedmencle den maanden van het jaar 1678 dien.
de hij als Veldpre-dik,er bij het regiment van den Grave vAN
HooRN; , wierdt den 2I februarij 1680 te Schelluinen bercepen,
en in 1690 te Gorkion, alwaar hij gedurende het tijdvak van
ruim 35 jaren , de gemeente met de vurigite liefde en god.
vnigt heeft beffierd, tot aan zijn dood toe, welke voorviel
in julij 1724, in den ouderdom van 74 jaren.
Men vindt van dezen Kerkleraar getuigd, dat hij ongemee*
zedig was en afkelig van alle wereldie grootheid en praal,
zeer eenvoudig levende en gemegzaam gene gezelfchappen
bijwonende dan die de pligt zijner ambtsbediening van hens
vordeide: zulks fproot ook ten dele voort, uit zijne
gierigheid en zugt om alles te Onderzoeken. Ook was hij eei
'diep geleerd man , 'want behalven zijne grote kunde in de He-breuwfe fpraak , was hij buitengemeen ervaren in de y-oocife
Grief fe en Rameinfe ede,s; voorts, in de -kerkelijke gefchie.
denisfen , tijdiekenkundt enz.; de werken door hem nagelaten
dragen daar van een volledig getuigenis. Deze zijn: T. De

eniendandi tensporuin ljebrcece lingux anonialis enallag'sve , Disler.!ILLEM DEN III.
2. gLeben en boob ban Ix
tatio epistolaris.
Utr. /702. 4t0. 3. 0.%berecnitenutiing bee IV dttativii§tcti.
%open/ 81.10. 4. OtIcr Oen XLVI. protril. Legit. Rio. 5.
eettorinfen ter Cute nomcinen/ Wmft. 1703. Po. 6. Vim
- JOcHER, OeVrten
ben etitcckm0 /
ABKOUDE en AMENBERG, Naainregister,, druk van 1773. hi.
75, 76.
BRUIN (JOHANNES DE), Hoogleraar in de natuur- en
wiskunde te Utrecht, waarfchijnlijk een noon van FLORIS
FRANKOZOON oom van FLORENTIUS DE BRUIN, wierdt to
Gorkum geboren, den 25 augustus 1620. Iiij genoot het eerite onderwijs in de wijsbegeeite, antler den Hoogleraar HEREBOORD, te Leijden; waar na hij zijne letteroeffeningen in
's Hertogenbosch vervolgle, en zig aldaar in do achting .en
negenheid drong van SAMUEL MARESIUS, welke Coen ter tijd
'in die ftad de philofophie en godgeleerdheid leraarde. Na
enig
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enfg veiblijf aldaar, begaf hj zig riaar Utrecht, alwaar
met een vurigen ijver de lesfen over de wiskonst hoorde van
den Piofesfor RAVENSBERG , die hem een zonderlinge genegen.
heid toedroeg. Zijn weetlust zig nog al verder uitftrekkenje,
befloot hi Le,jden ten tweedemale te bezoeken, ten einde zig
21da.ar verder de lesfen van de geleerde Mannen in het yak
dat hij beoeffende, ten nutte te maken, en bier ftudeerde hi)
met zulk een warmen vlijt, dat men hem eerlang waardig
keurde, om aan de jeugd lesfen in dp wiskonst te geven.
Profesior RAVENSBERG te Utrecht , voelende zijn einde nadezen , prees hem zo fterk den Curateuren en verdere beflierders
van die Hogefehool aan, a1 een voorwerp dat in al}e opzigten door zijne kundigheid en lofFeliThe hoedanigheden verdientie , hem op to volgen, dat hij na diens mans dood, in des..
zeivs plaatg tot Hoogleiaar in de nacuur- en wiskonst werdt
aangefteld;en doordien de Profesforen in dat yak te Utrecht,
oveieengekomen waien, om ieder in zijn eigen huis de vrij.
heid te genieten, van zodanig deel der wijsbegeerte te leraren, als een ioder zoude goedvinden; maakte de BRUIN bier
een onbeperkt gebruik van, en zig niet vergenoegende, met
bij zijn aanbevolen yak to blijven , gal hij daar te boven ook
lesfen in de ontleedkunde, niet alleen, maar hieldt zeivs voor
de tuderende jeugd een kollegie, over het onfterffe/ijke werk
van GROTIUS V472 het regt des Oorlogs en des Vredes. Ene
zondeilinge handigheid bezat deze man in het ontleden van
glieren , en hij flaafile zike lesfen door proefnemingen; 001:
hieldt hij zig onledig met fterrekundige waarnemingen. De
Velban rieiingen die hij heeft uitgegeven, de Vi altrice ; 671

Corporum gravitate & levitate; de Cognitione Dei natitrali ;
&c., verflrekken tot fprekende bewijLucis cavyis
zoo van zijne geleeidheid.
Zi]ne Veihandeling de Lucis eausfis origine , gaf ,gelegenheid tot een twistgeding tusfen hem en IzAAK Vossius, aan
wien hij een brief fehreef, van 68 bladzijden in 4to., tile ten
jare 1663 te Anfteldam wierdt gedrukt, en waar in hij het
wel) van Vossius, de natura & proprie,tate Lucis wederlegt,
en
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en de Melling van CARTES/US over dat onderwcrp, van welken Wisgeer hij een aanhanger was, ten vurigfien,verdedigt;
ook heeft hij en e Apologic van de Carteliaanfe Philofaphie ge.
fchreven , gerigt tegens den Godgeleerden VOGZLZANG ) die
hem het jaar te voren was aangevallen.
DE BRUIN huvv-de in 165z, met een koopmans dogter van
Urecht, zij:cle de zuster der viouwe van den beroemden BoekverkoNr DANIEL ELZEVIER te Amflekiam; bier bii verwekte
hij Wed kirkielen, die debts weinige dagen leefden. Hij
zelv' fLerf de,i 21 oclober 1675 , ongemeen betreurd, na het
prifesioraat gedurende eeri ti3dvak v&r)
jaren met ijver en
arbeidzamen vlijt te hebben .waargenomen.
GR1EVIUS
()ratio fun. in obit. &c. WITTE, Diar. Biograph. ad an. 1675.
CAM, BURNIANNI, Traj. erudit. p. 36, 37. P. BAYLE,
ed. de 1730. Torn. I. p. 676, 677.
BRUIN (KLAAS), zag het eerfle leverslicht te AnOeldern,
op den 20 februarij 1671. Zijne oudets zc'er bra ve 13,J1 eenvoudige luidjes, behoorden tot de kleire gernete. d Ei wsfe
Doopsgezinden, ook van 72kobsz,. Volk genaa,nd, Wed-.e
ter tijd hare godsdienftige vergaderingen hieldt in le P!
firaat , doch na den dood van derzelver oudifen Ler-cat jAspv.it
DOUIVES , ten jare 1725 , tot de gemeerste bij 't Lam en den
Toren overging. Van doze gemeente lid was one KTAAS
zijn varier, KORNELIS KLAASZ. BRUIN genaamd, Leraar, van
dezen man ziec ook een bof)del van Predikatien 't ncht,
ten jare 1692, te Leeuwarden bij HENDRIK RINTJES
4to.
gedrukt; ook wil men zelvs, dat onze Digter moor dan eens
in 's vadels plaatze den predikitoel beklommen heeft; zij
dat men hem ook tot Leraar verzogt hadt, 't zij dat fpj zijne
bekwaamheid tot het predikambt, van welks gewigt hij diep
doordrongen was, eons heeft willen beproeven; doch hij is
.limner vast Leraar geweest, en was van beroep Buekhouder
op een komptoir, waar in hij ook volhardt heeft, tot aan
zljn dood toe, Welke voorviel op den 28 december 1732,
Coen hij dell ouderdom van 61 jaren hadt bereikt. Onder
zijn
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zijn afbeeldzel, dat door den konstrijken J. HOORRAKEN is 4
't koper gebragt , leest men deze regels, door den Digter
SYBRAND FEITAMA vervaardigd:
Dies BRUIN , de Cebes van het Y ,
Het Licht der ZedepoCzij.
KLAAS toonde al vroeg fmaak te hebben in zedelijke poezije;
Een zijner eerfte Gedigten halt tot onderwerp, de aardbeving;
bier te lande op den i$ feptember 1692 voorgevallen , en
kwam in odober daar aan in 't licht. Enige jaien later, ,gal
bij een ftukje uit, ' Aandagtige Befpiegelingen genaamd , en,
zedert, zo wel als zijn Gedigt op de aardbeving , in het I.
reel zijner Zededigten , herdrukt. Hier op volgde een treurfpel , de Grondlegging der Roomfeke Vrijheid , geheten; welk,
nevens zes andere, die 'er zedert zijn b;:j gekomen, jaarlijks,
op den Amfteldwrfen Schouwburg, pleeg, en misichien heden ten dage nog, vertoond wordt. In de jaren 1713 en 1714,
cipedt hij, in 't gezelfchap van ANDRIES SCHOEMAKER en anderen zijner goede vrienden, twee fpeelreisjes, naar Kleefsland en door Zuidholland , die hij , zedert, in digtmaat beichreef
en uitgaf , onder den naam van Kleefiche en Zuidhallandfche
Arkadia, welk werkje LUDOLPII SMIDS met enige oUdheidkundige aantekeningen verrijkt heeft. Een derde Noordhel,lands leisje , niet lang hier na ondernomen, gal' enige jarea
later gelegenheid tot de geboorte van zijne Noardhollandfche
Arkadia, die met aantekeningen van GERRIT SCHOEMAKER,
zoon van ANDRIES, zijn in 't licht gekomen. Onder BRUIN'S
overgebleven Pahij , is ook nog ene Speelreis kings de Prechtfiroom ;
en hij heeft de Lustplaats Zaelen , aan de Haarlenzmer trekvaart,
in digmaat befchreven , waar op de eigenaar, KRISTOFFEL
BEUDEKER , zedelijke en hiflorifche aantekeningen gemaakt
heeft. Wijders vervatten de XI Boekdelen zijner Gedigten,
die, bij zijn leven, en na zijn' dood uitg,ekomen zijn, behaly en een goed getal- van Bijbeljehe Toneeijelen , ve T erlei flag
van Zede,lijke Taferekn , Zinnebeelden , Samenfpraken , Alleeq/praken , Spreuken , Ezyfchriften en illengellverk , waar van fOltIMi-

V. DEEL.
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{en met frisie ptzatfes zijn verfierd.
Ntr AC.; BeChtlit;
vet Age. XI. St. 131.. 393,-395. Antouret en ARRENDERG,
1773. L

7s.

DRUM (KORNELIS Dr), Konstfthilder en berownct Ret.
ziger, s gebc'ren' in 's Wage ten jare 1652, en heeft tot
icertneester in de konst gehadt' den beroemde THEODOOR VAN
DER, SCIIUUR. De BRuN bath van der jeugd af aan, een on=
vetiiadetijka begeerte cm vreernde landen te bezoeken; en
verfLandig bezefiende, dat de teken- en fchildelkonst niet tc
crntberen is voor Reizigers, die nit hunne togten, en voor zig
zelve er voor hunne medemenfchen , nut en onderrigting
ken te rapen, met bun de afbeeldzeis van freden, gedieiten,
fgewasfen en wat de natuur vender oplevert, naar de ofrfilronvoorwerpeh zelyen afgemaald , te bezorgen; fleide hij,
under de verftandige kundigen meesters, alles te
werk, om dat oogmelk te beleiken , en bragt het in korte
iaren zo vet, dat hij bekwaam was om zijn voorgenomen reizen te ondernemen.
Ten dien einde vertrok hij nit 's Hage, den r oaober 1674,
n narn zijne reizen over Duitsland naar ROM.; alwaar hij
den 22 december aankwam, juist top den dag .dat de H. Poort
werdt geopend. Na de bijg,,elovige plegtigheden, die dit altoos
verzellen, te hebben bijgel,voond, ontmoette hij ROBBERT Du
VAL, die hem dien zelvden avond nog bij de Bentbroedeis
brag. In den beginne was het gezelfchap klein ; maar zo dra
hoorderu de Bentvogels niet, dat 'er een groentje was, of zij
kwamen van alle kanten , als gieren op enen vette roof,
toefchieten; want daar kost geen inwijing plaats vinden, of
dear nicest ten minflen een getal van zeven broeders tegens.
woordig zijn. Na dat dan het gezelfchap genoeg was aange.
gioeid gefchiedde de nhuldiging met de gewone pleg,tighe.
den, en DE BRUIN weidt Ar.o.Nrs gelis entmamd. Na zig derjaar in Rome te hebben opgehouden , en al het rnerkwaardigfle van deze grete wereldflad en derzelver environs
te hebben afgeteliend , reisde bij naar Napels. Daar alles be-
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zigtigd en op bet papier gebragt hebbende , dat hem van eni,
gen dienst koste zijn, keerde hij naar Rome te rug, ten einde
zig tot zijn volkomen vertrek gereed te makers. FEet kost Diet
misfen, of bij moest van de Bentbroeders door een vriendelijk
Loupe affcheid nemen , daar een guile teug de vrolijkheid game
de maakte ; en hij werdt door de Broeders des anderendaags op
een treffelijken maaltijd buiten de ftad onthaald , en, na het
ledigen van enige bokalen goede reis gewenst.
Hij vertrok da‘ n den 16 junij van Rome naar Livorno, bier
verbleef hij een jaar, en begaf zig toes, naar Smirna, en van
daar vervolgens door Klein Azien en Egijpten, naar de eilana
den van den dirchipel. Wat ongehoorde zeldzaamheden der
oudheid , fraaije aftekeningen van fleden , dies en en gewasfen,
nevens een ontelbare menigte wonderen der natuur, die anders mooglijk nimmer tot (inn kennis zouden gekomen zijn,
hij ons daar van daan heeft medegebragt, weten de genen die
zijne voortreffelijke Reizen gelezen h3bben, gedrukt in 't jaar
1698: eon werk dat op zig zelv' in itaat is, `cm's mans naain
te vereeuwigen; en waar van hij ions aan bet flof zijner
vooriede betuigt: ,, dat het grootile doe! 't weik hij
„ zijn werk op 't oog gehade heeft, is geweest, bet geven
,, van nauwkeurige aftekenirgen van de fleden plaatten en
„1 gebouwen , die hij ontmoet heeft, in welke, zegt . hij ik
„ zonder vermetenheid mag- zeggen, lets gedaan te hebben,
„ dat van niemand ondernomen is. Wat de getrouwheid van
„ mijne tekeningen belangt , dewiji ze alle op de piaatzen
„ zeivs, dikwils met groot gevaar van mijn leven, ontvvor.
„ pen zijn , en met alle vereischte nauwkeurigheid getraakt,
„ durf ik mij verzekeren , datze van niemand tegensgefiroken
„ konnen Werden : daar integendeel de afbeeldingen in de
„ meeste Reisboehen , wanneer ik dezelve met de gedaante
„ en hoedanigheden der zaken wilde ovci&n brengen, dike
„ evils zo verre daar of verfcheelden, als of men Rome voor
„ Konfiantinopolen wilde veribeelden. 't Welk daar van daan
„ komt, dat de verbeeldingen der plaatzen meestentijds opge), naakt worden nit de lwfchrijvingen, die de Autheuren daar
Ø van
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a hart weArkonigt; wanneer de Teltenaarg

verhaal naast getrofren hebbende, de Scbri)-i, vets, die Wet anderg als een ruw denlcbeeid van de plaat.
%, zen konnen hebben, zig eindetijk verbeeIden dezelve wederma te ziert , of, zo, ze Her, of daar al een gebrek gewaar
;, worden, zelve zodanig niet konnen beduiden aan den
„,Schilder dat die magtig werelt om het te herftellen. 't Zal
„ dan ten minften pier in zijn, dat ik den iettereeffenaren en
„ b6nlinnaars van uitheemiche =ken, meer genoegen zat
werk, als enige andere , en
„ gegeven bebben, in dit
waar uit ik een toejuiching verwagt, die mij mag aanmoe„ ken ont zelve te doers in een andere grote seize , die
„ ik ender 't gehengen en de befcherming van den AIIeihoog„ Bed hoop to ondernemen.” Het mange/de ook aan geen
lofraaizen van de beste latijnfe en nederduitfe Digters dies
tijds, welke zijn werk met wieiook bezwaaiden. Onder Velen
tan derzel-ver hoofd geplaatst, zullen wij tot ene peeve, dat
van den geleerden P. FRANCIUS ene plants geven.

Pyracnidum quisquis dutlas ad fidera moles,
Et Fellifiaci rudera prisca foil,
Ague urbes
varias, Cyprumque Rodumque,
Et Conflantini mtrnia , node cupis ;
quod cloSto mulls offendit in are,
Luflravitque oculis BRUNIUS ipfe finis.
Kira viat res alii, fed falfa, nec unqz,am
Eija , maid referant exkbeantqzie fide :
CunEla Mc confpexit prafens , dextraque fideli
Peddit & artifici, virlit ut ante, manu.
Et mores liominunz Anal* ,
oppida, Ulysfen
eye fui.
Q,uem in rito fiecli
Quin & 72obi:ior, quiz ipfo major Ulysfe est.
Ille duo erravit lujira, bis ffie dz.o.
pi a de to rugkomst van zijnen togs, begaf DE BRUIN zig naar
trenetlen, en heeft aldaar agt jaren gewoond, in welk tijdvak
11;*: zig met voorheeldigen ijver op de fchilderkonst heeft toege.

3311.13IN. (F3RNLUS 3u)
tegd, en de keen daar in van den vermaatien CAM Lunt
enoten. Ilij verreisde van bier ten jare x69/ en wax
o
, p den 19 rnaart van dat jaar iii zijne geboortepla.ats".s G4411...
Venhage alwaar hem, met bet fchrijven van zijnboek vijf Jaren
op nieuw de lust beving-,vm
gefleten bebbencle
tweeden togt te ondernemen, die niet minder beiangrijk is geweest, dan de ,earfte; ook tot Tijperjaren gekemen ziinde ) erz
4

,door ,ondervinding zeleerd hebbende, welke bekoeften op
meest benodigd waren, voorm,..bj
aodarsige verre reize
Ag can al 't gee% hem tot bereiking van eaa verliimieu4 not.
vusineli van ,en.ig out kOtte
Hj vertrok tat s page , den 2-8 julij 17ol, m*Ten
weg door bet kusiiiche rijk en Perfié'n ilaar /Ai4n; bezoeken.
.de voorts de Maiabaarfche kust, 'bet eilancl ,CeilA9n), atavia tr)
Banton; het welk alles een ftaaije berchrijving heeft
, met uitmuntende p'a'en verrijkt; war in de .1)eroernetat
andere zeldzaamheden verbat,Jzi
Iandfchappen en
worcien als onder velen het peurtrait van den Roping nacnevens -die van zijne groten en bovelingen; ene nzuvr,
keurig-e afbeelding eti bokhrijving dr 4iereri, planten ngewasfen beo,evens een omitandig verhaal van de aeden, ge.
voor ten „, godsclienstplegtigheden levenswilzen en exagrOli,
der Oosterfe volkeren-; drizonderbeii heeft ons 'een tiitvoc.
tige beihrijving Inedegedeeld Vat iget vertnakra3301vow

vend

Pelfepolis.
Op deter togt wierdt hi irnernad wel'ottvanget, '<iott
Zen filaskoli,yen Czaat IETtR -MI I, 'die 'hem grote ter .aattleecit en met weldaden -ovalaadde; bij tchildertle atep we.
reldberoethcien Vorst, berevens zijne arie kincielien, tot tvi feeInalen toe levensgrootte , en wierdt gedurende A 4en ,ttd ta
hij in Rusland vertoefde, wet ot̀l-tti gald ea tijikelirg kethere.
ken. Op Batavia, beeft hi) odi -de beide Gouvertieurs i0eneraat, WILLEM VA OtritHoOkiv en JOHAN -vAw notgal) ge,
paurtraiteerd; en cell g root Aantal -vrecivde gewAsfen ger4a.
Teri, die hij in enige thiliken bije'en fon Tnedir taa
Let vaderland beet teblagt, Van aezt tweed* Teo imt-,A

ri

te14'
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hij in 's .gage te rug, den 2 4 odober 1708 ; hierdt zig ver w'
volgens aan verfdleidene p l aatzen in Holland op , loch wel 't
incest te- Amfte!dam, ten einde het drukken en graveren van
zijn bock en plaatwerk te beAieren; ook begaf hij zig van
tijd tot tijd naar 's Hoge, als behorende tot het konstgenootfchap der Haagfe Schilders. Den avondftond zijnes leveng
heeft hij gefleten ten huize van den Meer VAN MOLLEM te
Utrecht, alwaar hij in of omtrent 't jaar 1719 is overleden;
zijnde den juisten tijd van zijn verfcheiden ons niet gebieken;
maar wel dat hij in het laatfte tijdvak van zijn leven zodanig
eigenzinnig en knorrig was, dat voor lieden van verftand zijn
bijwezen lastig en onaangeiiaam wierdt.
Een fraaij pourtrait van hem is door den Ridder GODFR.
KNELLER gefchilderd, en door den Konftenaar G. VALK in
't koper gebragt; ook ontmoet men een afbeeldzel in 't klein
van hem bij VAN GOOL , door A. HOUBRAKEN gefneden. Onder het eerstgemelde, leest men, onder fommige exemplaren ,
dit vierregelig latijns vaars, van den zinrijken Digter JOHAN
VAN BROEKHUIZEN, dien wij in een voorgaand Artikel van deze
Biographic hebben Ieren kennen; terwijl onder het zelvde
pourtrait, voor het Me Deel van zijne Reizen pronkende,'de
ciaar op volgende regels in het nederduits, zijn geplaatst.

Orbis Mama clarus , tepidique Canopi
Hospes, Apelle' non Levis artis honos ,
BRUNIUS hic ille est : quem quo ilia facula norint,
Ingenio melius piaus ab ipfe fuo est.
Wat zwier fpeelt -in DE BRUINS opmerkentle gelaat,
Een halve werelt doer zich voor in deeze plaat,
Laat andre reizigers bekladden hun papieren.
De wijsheit kranst dit hooft met zee- en lant-lauwrieren I
Uit beter oogen ziet ons Neerland als het Wag,
Deez' tekende, deez' fchreef, niet anders dale hij zag.

De werken door DE BRUIN in 't Licht gegeven, en welke
beerlijk gedrukt zijn , en in alle opzigten op een uitnemende
tawocring kunnen roemen; heiken tot tijtels : i. ici;en too?
tie
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Ado/
trt bermaarbfle -beeien ban tillein lifia I be
alitkpbas
-Obobult I CORO I Inetilino I,IbtaneDio/
be bomaamiie ffeben ban eg4ptrn y
Jricti en Paleftinit
usnotplateni
bertoonag4
20
flopert
ma
nicer
al§
Vsz?rijfic
U
be bereembite Zanbrebappen/ Ateben
k boos bat
2Entbettr feff§ na het ieben afgetdienb. Z-B ZiXift Igebgit
TENDR. VAN KROONEVELD 1698., in fotIo
. rieiFil 0E4
jeoplicitiiej dboo- 0 ,. rfie
Inbie: begOht met 3oo haft,
platen; bertoonenbP be beroembfte lanbie1aP13ell en *Oen/
rook be bijontiete, trInte11/ beeplent

ban gebonben Am:Oen::

!fen en *Men/ at

benelber 'onblieben til

boofnanacijh #cei taboetio tote ban bet btertijite e ban ont0
boa be riebeck iturgit boo; befaambe Qof ban parepolif
it ben petrianen THILMINA1 genaamt. %My', boo; ben ?zip
tbenr ;eff met g?oote naanbittettrOeib tin 't kbcn afgeteftenti
tfl noon 'boDt? bc;en . in 't tint gcblaot. 011mitribam b0
ZOLFT-1. CU GERARD WETSTE1N JOANWES OOSTERVin flRE.N.
MRIIC VAN DE. GRAETE. 1714.

in fofia. 3. Aanmaiiingen ober

be pintberbeelDingen ban be obetbijf;eien ban bet elute par
nitergeeben boo; be Venn CHARD1N en KIEXPFEA.
.1E101, 174. in 8bo., Alle deze werken zijn rook in de frazig
tale overgezet bijeen gedrukt, in V Delen in gr. 4to._
Hier mede au, zouden wij gevoeglijk de levensfthets van
onzen beroemden Reiziger kilo= -eindigen, ware het Ilia,
tiat 'er zig in bet tijdvak zijrrer jeugd ene gebeurteais opdeecit
Zie zijnen goeden naam beeft getaand , 'en hem zelvs in de
vet afgelegene landen, die hij heat doorkruist, niet zeidream
nnaangename ogenblikken don doorbrengen. 1k bedoele bier
bet vcorval van den 21 junij 1672 , toen vier knapen den
Raacipenfionaris JOHAN DE WITT p ene moorddadige wijze
zogten van kant te maken; een ni vat deze moorders
KORNELIS DE BRUIN genaamd, en zulks -gaf gelege
, nheid, dat
in 't vervolg , onze Schilder niet weinig in vercienking geraa
te van een diet eerloze fchelmen te zijn. Zonder ons te vermeten om deze zaak te willen beoirdelen, ' zullen wij enkel

iv.4richijn1ijkheden voor en tegen aanvoeren, e in dat
D4
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opzigt gebruik maim van de oirdeelkundige aantekening doot
den geleerdeni Mr. H. VAN 'Vtryrr, in zijne Aanmerk. op het
XIV. Deel van WAGEN. Vad. Hub bi. 53-55 medegedeeld.
„ KORNELTS DE BRUIN (zegt die Heer), • wordt Koopman
%, en Officier der Haagfe Schutterij genoemd. WICQUEFORT,
„ Hill. Livr. L. p. 10. B ASNAGE Anal." Tom. II. p. 292.
„ In enigeefchreven itukken, is hij mij, eenvoudelijk , voor„ gekomen, zonder gewag van zijn beroep, als een Lang man,
„ gehuwd met zekere SUSANNA HENDRIICSZ., en woonaglig
„ 't Koppel paerden in den Hage ; alwaar de Schepenen de regts„ pleging over hem en BORREBACH eischten, fchoon de gant„ fche zaak, om haren zamenhang, door do Staten aan deo
„ Hove van Holland gewezen wierdt.”
„ Ik zou niets meer van KORNELIS DE BRUIN te zeggen heb„' ben, indien niet de bekende Reisbeichrijver door Afie en
„ het Noorden, merle KORNELIS DE BRUIN genoernd, een bij
„ zonder hoofdftuk in zijne werken gevoegd hadt, om zig,
„ bij de nakomelingichap, vrij te pleiten van den blaam, als
„ of hij de zelvde perfoon met den aanrander van DE WITT
„ geweest ware, voor wien hij verhaalt, dat men hem, op
„ zijne reizen , bijzonder in de Levant en Italie, :de Ireeste
„ en voornaamite lieden, zelvs bij 's Lands Gezant te 1Conf„ itantinopolen, COLJER , en den Conful VAN DAM, te Smijrna ,
„ hadt aangezien , zo om de gelijkheid van voor- en toenaam ,
,, als om dat zij beide in den Hage, geboren waren, en om dat
„ hij, wanneer 'er over dit werk nu en dan was gefproken,
„ de zijde des Prinfen VAN ORANJE naar 't begrip van fom„ migen, wat te driftig hadt voorgeftaan. Hij zegt verder,
„ hoe hij zig, bier tegen niet alleen, op de ernftigfle

wijze ,

„ te Smijrna , hadt verzet door te verklaaren , dat hij alien ,
„ die dit ftaande hielden, voor oneerlijk ,° lieden zoo houden,
„ en zig aan bun, zonder iemand te ontzien, gevoelig too.
„ nen , maar oak, door aan te wijzen, dat hij ten jare 1672,
„ een jongman van omtrent 20 jaren, de aanrander van DL
„ WITT, daarentegen, ongeiijk coder was geweest; dat hij
„ cok een pas hadt van den Keizerliken Agent, getekend uit
,, der,
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CI den Haag, op den dag van zijn vertrek, ten jare 1674, en
„ dat men niet zou kunnen zeggen , dat dit vorwijt hem ooit
,, gedaan was, door Hagenaars , die g ig egter nu en clan, op
„ zijne reize, met hem, in dezelvde piaats , gevonden en
,, van jongs of a,an , gekend hadden. Eindelijk voegt hij
„ hier bij , dat nadien , ondanks alles , het vermoeden tegen
„ hem nog niet verdween, en hem daar van, bij zijne komst
„ te Venetic , de flerkile blijken voorkwamen , hij , als toen,
• te rade was geworden, een getuigfchrift, nit zijne geboor.
„ teplaats te doen overkomen, om het tegendeel te bewij„ zen, 't geen ten laatften , van gewenscht gevoig was ge„ weest." KORN. DE BRUIN 'S , Reizen , I. D. bl. 388-39o.
„ Als ik overweeg, hoe het de grootife flout- en onvoor.
„ zigtigheid zijn zoude, niet flegts bij monde en in een vreemd
„ Land, maar, in een openbaar, bij elk gelezen wordende
„ Bock, in zijn vaderland en in de landtaal, zijn' eigea'
„ perfoon te durven verloochenen; als ik overwege, dat nie.
,, mand ooit, voor zo ver ik wete, dit fchrijven heeft weder„ legd; als ik 'er bijvoege, dat zelvs de gelijktijdige en fcher„ pe WICQUEFORT , die geen vriend van die aanvallers was,
„ KORNELIS DE BRUIN niet anders opgeeft als,een Koopman in
„ graanen en Luitenant der Haagfe Schutterij; als ik denk,
dat dus die man reeds gevestigd en, zo als ik boven zeide,
gehuwd
was, is het verre van mij, otn den Reiziger DE
•
voor
dien Booswigt , te' willen verdagt maken.
,, BRUIN ,
ik
ben
het
evenwel, zeer eens, met 't geen een zeer
„ Maar
„ kundig man , voor te regt, heeft aangemerkt : dat,
„ narnelijk , gezegde Reiziger beter zou gedaan hebben, zo hij het

„ onderfcheid , tufchen zijn Geflagt, en dat van den Aanvaller
„ van DE WITT , hadt aangewezen, en dat hij ook de aangewre„ verse vlek, terflond , hadt kunnen wegnemen, met te toonen , dat
„ hem, in de regte hand, alwaar de Aanvaller gekwetst was gewor„ den, geen wondteken overbleqf ; zo als het ook dienflig zou ge„ weest zijn, indien hij het Haagsch Getuigfchrift, bij zijne ver„ dediging hadt doen drukken.” PETR. BURILAVVI Secundi
sea ad Hill. Par. MS.
D5

Tot

58 BRUIN. (NIKLAAS0E) BRUINE. (JOHANNES D1)
Tot dus verre de .fleer VAN WYN, daar wij niets ander4
hebben bij te voegen, dan dat het uit de opdragt van omen
Reiziger aan het hoofd van het e-erile , peel zijner werken geplaatst en tot Koning WILLEM DEN III. gerigt , ten vollen
blijkt, dat hij een ijverig aanhanger en nederig dienaar van het
Oranjehuis was. ..--.... ORONOV. ad HERODOT. p. 912. (p.
119. edit. WESSELING.) C. &XI , 071071Z. liter. Pars V. p. sos.
Nouvelles litter. 719. p. 58-61.
our92al des Scavans , 719p. 363. Nouv. Hifi. Tom. I. p. 579. DESCHAMPS , Pie des
Feintres Elwin. Tom. III. p. 297--299. PAQIJOT , Mein. litter.
Torn. V. p. 213-218. WAGEN., Vad. Hifi. XIV. D. hi. 68,
dit
van WAGEN. bl. 53-55. J. v. Goor„,
Eijvoegz. Deed
Nieuwe Schouwb. D. bl. ix 2-116. ,OCHER, Q5eftDrtell £e icon.
BRUIN (NIKLAAS DE) , is geweest een Plaatfnijder, die
in 't laatst van de XVIde eeuw is geboren , hij heeft verfcheidene landfchappen met beeldjes in de toenmalige dragt en
andere voorwerpen door den Konstichilder DAVID VINCKEBOONS g,etekend , zeer aardig in 't koper gebragt, en weike
van de liefhebbers geacht, nog getuigenis kunnen dragen van
2ijn vernuft in de konst. – K. v. MANDER , Leven der
Schiiders, II. D. bl.,-207.
BRUINE (JOHANNES EtE) , is geboren te Balk in Friesland
den 7 augustus 1657. Na enen genoegzamen voorraad van
taalkunde opgedaan te hebben,, itudeerde hij vijf jaien te Franeker under ,de beroemde Hoogleraren CAMP. VITRINGA , den
Ouden, M ARCK WITSIUS J. V. D. WAEYEN enz, , in de
fraije Ietteren , wijsbegeerte, oudheden en theologie; waar na,
hij tot den kerkendienst wierdt toegelaten, en den 12 maait
1682 te 11,7:euw Brongersga beroepen, van daar in 't jaar 1686
Maar Stavoren, voorts in 't jaar 1688 naar Westzoubzirg in Zeeland, en in 1691 te Bommel , voor welke twee laatite beroepen hij om bijzondere redenen bedankte.. Beter flaagden die
van Wezel , alzo hij der roepfteinme van daar op den 9 februarij /694 gehoor gaf, waar na hij in 1701 van die van Dort,
en laatitelijk in 1705 van de Haagfe kerk beroepen is; in
=Ike beide gemeenten zo wel als alle de vorige, hij met
yea
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vrugt en fligting zijne .bediening heeft uitgeoefFend , en
de achting en liefde. van velen tot zig getrokken; niet alieen
oln zijne uitrpuntende predikgaven, maar ook om zijnen welmenenden ijver en godsvrugt, die tot aan zijnen dood toe, welke in feptember 1722 voorviel, vurig werkzaam geb'even is.
Deez' Kerkleraar heeft door den druk gemeen gemaakt: 91-1,
treebrcben in . 0 Vag nit I CORINTH.. IX. b0.16. en afrOcib0-.=
wet

retie ban Zepreebt Hit HANDEL. XX. b0.32. 2. &rite Zer.
ginplen ter bioNben OWof Uoge leibire tot an refit Zc-1
grip ban be eerfle Tfesinselen Der ;atiginalieube tuaarbeik
BRUININGS (NIKLAAS),' een der bekwaamile Mannen

van zijnen tijd, is geweest Geheimfchrijver van Prins

WIL-

en was een der genen, die het ontWerp, tot de
buldiging van dien Vast als .Graav , ondertekenden.
Tweede Apologie ran' gemelden Prins, gedrukt in Imo. WAGEN.,
LEM DEN I,

Tad. Hifi. VII. D. bl. 431. 519.
BRUININK (ALBERT), ten jare.I6i8 Secretaris te Enkhuizen, werdt op den 15 novembei des gemelden jaars beneyens nog drie andere leden van de Hollandfe Staatsvergadering,
met asfumptie van ANTHONY DUIK als Fiskaal, aangefield tot
onderzoek van OLDENBARNEVELD, benevens de andere aanzienlijke Staatsgevangenen:, en ' vervolgens in febn.iarij van bet
volgende jaar, tot een der 24 befaamde Regters; over bet
waarnemen :van welken post hij zig, volgens BRANDT'S verhaal, naderhand zoude beklaagd hebben, met te zeggen : 1k
was jong en ben misleid geworden, en lvenschte wel dat het simmer
gebeurd ware. Verder verhaalt BRANDT, „ dat hij zeer behoef„ tig was , en in armmoede als de laatstgeblevene der 24
„ Regters gefforven is; dat hij zig bij zekeren Heer te Am„ field= beklaagde, met te zeggen: dat die flad hem tat het
„ bekomen van een ambt altijd tegen was, en dat hij zoude ge„ zegd hebben; niet te weten , waxy' merle hij zulks verdiend
„ hadt; waar op hers ten antwoord zoude zijn toegevoegd :
„ wee: gij Wet dat gj Regter zijt geweest over den Advokaat?
waar

0
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Op hij attWoordde: het fiaat voor het voothoofd Wet gefchreven,
wie in z4jn dood gefternd beef t; doch daar op de an.
„
,, dere zeide: dit is 't alken niet ; u gait ook na, dat gij me4
„ tog een Regtcr aan een grot- Polimaadje zift gezonden , (aan
,, den Ironing van Engeland) ons te kennen te geven, hoe ive:nig
„ flofs dat men tegen de ,Gevangenen vondt, en dat die bij ,?4,es
,, opzet blee f , dat hij zulks verteld en 'er op rsoemd hadt; dat
„ BRUININK erkende bet verteld te hebben , maar ontkende daar
„ ep geroernd te hebben.” Ten jare 1621 ontmoezen wij hem
fl' waar

in gezantichap benevens nog vijf andeie Heren, wegens deZen Staat aan het Hof van England.
Een vuige karaktetirek ontmoeten wi3 nog van hem , bier in
beitaande : BERNERUS .VEZEKIUS wel eer Predikant tot Eck d
in Gelderland; en als Ilemonftrantsgezinde geciteerd voor de Sijnode te Dordrecht, boven zijn bannisfement in 't land gekomen , nam den 3 meij 1621 zijn reize van Leijden te voet
naar Anfteldam; doch onder Kudelfiaart komende, ontmoetta
hem BIWININK , die benevens Dr. REINTER PAAUW, Oud Sche
pen te .Anifteldam, In een wagen zat Om naar 's Hake te rijden. BRUININK, welke ITIet VEAEKIUS in die clad bij den Rektor der latijnfe fcholen hadt gewoond , en de vriendfchap der
jeugd zedei t onderhouden ; wierdt hem in 't voorbij rijden
kennende , befloot, na enig overleg met zijn reisgenoot, te
rug te iijden en hem te pakken, tegens den voerman zeggencie, dat- die voorbijgan{,T er een bankrottier was, dien men
moest agterhalen, en dat daar een goede drinkpenning zoude mede te verdienen zijn. In 't dorp gekomen , vondt BRUTFINK den Predikant, en fnauwde hem toe: „ BERNERUS VE,, ZEKIUS , heb ik u daar; ik neem u gevangen van wegens
„ de Heren Staten Generaal; gij weer wat u de Staten heb„ ben aangeboden; ik hoop, dat wij nu eens een einde zullen
„ maken, van 't oproer dat gij luiden in 't landt aanrcgt.”
d'Ander zeide van geen oproer te weten, en dat hij enkel
voornemens was naar Amfieldam te reizen, met verzoek, dat
men hem zou laten gain. Maar BRUININK was onverbidde1ijl; hij Het den Schout uit de kerb halen, want het was op
ec.n

i

BRUINSZOON. (WILLEM)
een zonda. VEZEKIU3 wierdt met hoeijen beladen, eerse
naar Utrecht gevocri en vervolgens naar 's age, alwaarop Je gevanf,,en-poort wierdt gezet, en na hier verfcheidene
onderviagingen en halde bebandeiing te hebben ondergaan,
mar het laThuis te. Haarlem gebragt, daar hij, na rum 16
rnaanden in hegtenis te hebben gezeten, op een behendige
VEZEKIUS.
wijze ontkwam.
BetrelIkelijk dezen BRUININK wordt nog een anekdote verBoek.ver.
baald, die vrij zonderling is. Zekere J.
koper te Rotterdam, reisde met een zoontje van hem 15 a 16
jaren oud, door de Hotiandje fteden, ten einde al 't geen 'er
merkwaaidig gevonden wierdt, aan den jongeling te tonen;
te Enkinizen gekoinen zijnde, en horen,le dat BRUININK nog
leefde, ging hij 'er met zijn zo )n naar tce, en verzogt hem
te fpieken ; dit gelukte , en teen deze hem gevraagd hadt
vat 'er ran zijde begeepte vas, fprak NERANUS zijn zoon in dezer voegen aan: Zie daar kind , het merkwaardigile dat ik u
Enkhuizen kart laten zien; deze, man is de laatst overgeblevene der
24 Regters van varier OLDENBARNEVELT, daar de anderen reeds

alle ten grave zijn gedaald. - G. BRANDT, KW,. der .lecht-sp1. bl. 32. 67. 248. 254, 255. HU!. der Reform. IV. D. hi,
577 ens. WAGEN., Vad, 11;11, X. D. bl. 296. 341. 427.
BRUINSZOON (WILLEM), Priester te Anfleldam, werdi
ten jare 1405 , op het kerkhof der oude kerk , of in de
naaste ftraat , in enen oploop, ontllaan door de twisten tusien
de Hoek fen en Kabbeljauwjen, die ter dezer tijd op 't hevigst in
vele fteden aan 't woelen waien, van pant geholpen. Der
fchuldigen werden , fedei t, voor het Kerkeii)k refit des Bisfchops van Utrecht , betrokken. I3ertog WILLEM deeds
NOTTAARD, &bout der flad, AMEL JANSZOON RYSER, die de
band gehad hadt in 't ombrengen des Priesters, en DIRE SYMONSZOON, voorname Burgers van de KabbeljauNfe zijde, onvelhoods ligten, en ter ftad uitvoeren : waar na eerst NOTxAARD en RYZER, en wat later ook DIRK SYMONSZOON, op

verfcheidene plaatzen, onthalsd, en hunne vrienden flood
t'huis

c2
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t'huis gezonden werden.
U. St. bl. 198, 199.

WAGEN.,

Beichrifr. van Anit.

BRVINVISCH (ADRIAAN), een won van den volgenden , wierdt te Zierikzee geboren den io Ebruarij 1628, en
volvoerde 'er zijne jeugdige letteroeffeningen in drie jaren;
vervolgens re Utrecht in de philofophie en godgeleerdheid ge,
audeert hebhencie, wierdt hij door de Klasfis van Bi idle onder
het ptal der Proponenten op_,enomen ; waar na hij door loting, vermits d fleminen ftaken , tot Preiikant der gemeente
van Eikerzee con klein fladje op bet eiland Schornven in het voor.
malt gewest van Zeeland, beroepen weld, daar hij met veel
vrugt zijncn dienst waalnam, tot in augustus 4653, dat heal
het lei aar-ambt In zijne vaderflad wierdt opgedragen. Gedu!made zi3veib1ijf aldaar wierdt hij, wegens zijne uitmunten'
de hoecianigheden eerst in 'c Ilage , omtrent een half jaar daar
na te Ljclen , en ten laatilen, te AmIleidam , beloepen; doch
niettegenftaande allerlei aangewende lokmiddelen om hem tot
de overkomst te bewegen, bleef hij eancivastig volhaiden oin
bij zijne gemeente te blijven , en bedankte dos voor de due
berodpen die hem aangeboden waren, en bleef ten einde zijns
'evens toe in de ifad zijner geboorte, alwaar hij n'a een 22
jarigen d :enst, overieed, den 9 meij 1676, ter nauwer flood
6 jaren en drie maanden bereikt hebbende.
Zijn zoon joHAN gaf na 's waders dood, het volgend werk
van hem in 't licht, daar bij ene voorrede van zijn maakzel
:oegende, waar in hij belooft, meerdr werk van zijn vader
zullen uitgeven. 116tb2doelde heeft tot tijtel: Jct pal bl
Pecan / bertoont in XXI ncbillatien otire be ;afige eetvezte/
bcerfijche Opflanbinge on;c Wenn/ en be tro p§teljiie ;enbinge
cegit0 en;. (115pMen4. 1679,. 8to. PAQu0T,
Mem. litter. Toni. X. p. 309, 31o. P. DE LA RUE, Gel. Zee!.
bl. 175, 176.
BRUINVISCH (MARTINUS), vader van ADRTAAN, wierdt
geboren te Zierikzee omtrent het einde van de XVIde eeuw,
en wijdde *zig van dor jeugd af aan tot het leraarsambt, wel.
ke
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e ecleie hediening hij 't eerst te Rofendaal mbij Bergenopzocet,
vervo!gens te Oosterland op het eiland Duiveland , en eindelijk
te Zierikzee zijn geboorteitad bekleedde, alwaar hij het Euan.
geIi heeft verkondigd, ten minflen zedert 1623 tot 1639.
Men heeft van hem in ant : Zanier beo Vann cp bc tic,
torie t an bcn lthitenant-Mmirad TROMP , 1639. 4te. TROMP
behaalde in dit jaar aanzienlijke overwinningen op de Span.
jaarden, die hij meermalen tusfen de Flaanife kusten en die van

Engeland met leeuwenmoed aangreep; zijn togt eindigde niet
voor den 21 dtobtr. PAquoir, Mem. Utter. Tom. X. p.
309. P. - DE LA RUE , Gelett. Zeeland, b12176.
BRUITSMA (REINIER), geboren te Seek in Friesian-j',
geweest Medicijne Doktor te ille,-12,1e)-4, m welke ftad hij
ook is geftorven, een- tairijk kioost na!a',-ende , zijnde een zij.
ner afitammelingen , HENDRIK BRUITSMA genaarnd Konings
Staatsraad geweest, en in 1703 overleden.
REINIER, die een geleerd man was, en een vlug, vernuft
bezax, heeft in druk uitgegeven: r. Votum. Iatricum in Publi.
cce falutis Medicince fanaioris tutelain ad S. P. O. M. itleehl.
16 I 7. 40. 2. &bola Salerna novo-antiqua. Mechl. 1633. Lovan.
1635. in 8vo. – F. SWEERTII Athen. Belg. J. F. For.
p. 1057.
PENS, Bibl.
is

ft,

BRITLIUS (JOCHEM), geboren te no:11m in Luils-K.
el and , is geweest Monnik van de Orden der Augustiners ,

voorts Doktor in de theologie, en Prior van het klooster te
Keuleiz, vervolgens in 164o en 1649, Opziender van alle do,
kloosters zijner Orden over de Spaanfe Nederlanden.
Hij heeft door den druk gerneen gemaakt: r. .Refolutionts

Cafunin refervatorum apud Regulares. Colonise 1610. 2.
riain Pcruanam Ord. Erenz. S. –August., libris XVIII. Antv.
1652. in folio. Benevens nog enige val talingen uit het Spoons.
Belg. p. 555.
– J. F. FOPPENS
BRULIUS (PIETER), is &eweest gereformeerd Predikant
te Straatsburg, en bediende zodanige gemecnten in Wals-Ne-

der-
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derlaiid, die zig van 't pausdom hadden afgefcheiden , bij le.
Ding. Ilij geraakte bier over ten fare 1545 in hegtenis, bled
volilandig bij de belijdenis der lere, die hij vooritondt waar.
heid te zijt, vertroost te zijne medegevangenen en huisvrouvi
door sbrieven , 2 ag den hardilen dood rustig gemoet, en riep
vole vertroawe n , in 't midden van een langzaam vuur, zijnetl
Schepper en Zaligmaker aan, tot den einde toe. — E.
DE VEERS, Cron. pag. 103. GERDES. , Euang. Renov. tin,
Belgio , p. 126. 184. ScHoOcK. , de Canonic. TrajeEt. p. 461.
— 1 49.
der Reform. I. D. hi
471, G. BRAVDT
BRUMAN (HENDRIX), is geweest Rektor der latijnfet
fcholen te , zijnde in 1679 geftorven. Voor zo veel
bekend is, was hij *de eerfle die een opzettelijk werk over de
gefchiedenis van het voormalig gewesz Overijsfel heeft gefchre.
ven. Men heeft van hem in druk : 1. Wenmerftingeti op be
ConffUeraticii tram mete 't vitt ter ( teben Como
pen/ en tulle geinicugncert t' or 1670. 2. Res Fran fa.
lance, gechreven in 1663., In de AnaleSa van G. DUMIAR
bUiDaventrice, 1719. Svo. Torn. II. p. 1-202. BRUMAN
tengemeen ervaren in de gefchiedenis van dit gewest,
hem ook gelegenheid verfchaft om de Archivel daar van t,:,*
raadplegen. werk, dat met het jaar 1478 eindigt, is oirdeelkundig gelchre‘ten , en heeft hem olitwijfrelimar ,reel
moeite en arbeid veroirzaakt, doordien het onge;neen kart en
zaakrijk is, en daarbij in een zuiveren fliji. De Fleer DumBAA
heeft het genoegen niet kunnen hebben ,* om dit werk in zijn
geheel het licht te doeri zien, doordien het exemplaar aan hem
nit Zwolle gezonden, bedorven was. 3. Brevis Ifale deferiptio.
Ten vervolge van het voorgaande werk. Br. 203 7208; Een
Brief aan JOHAN COCCIUS gedagtekend den i oaobei 1663.
BRUMAN fpreekt hier in, van zijn werk betiekkelijk Over ;isle!.
'Er (kat een latijns vaars van hem voor de nigaaf van JAM.
BLICHUS in NICOMACHI Arithmetic-am, door SAM. TENNULIUS,
Arithem 1668. 4to. GEM. DUMBAR, Analefta, TOM. II.
ire Dedicat, PARVOT Mem. litter. Torn. III. p. 211, 212.
BRUN
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BRUN (ANTHONY LE), Ambasfadeur van Spanjen op de
vredehandeling te Muniler, is geboren te Dole in het jaar
i600 uit een zeer aanzienlijk geflagt ; zijnde zijn wader ge.
weest KAREL LE BRUN , van het jaar 1595 af, Raadsheer in
bet Parlement van Dole , en is een zeer deugdzaam man geweest. ANTHONY beoeffende met ongemene fchrandei held de
bediening van Prokureur Generaal in het genoemde Parlement, en wierdt doorgaans tot die flaatszaken gebruikt, welke betrekking tot de provintie *den. Men raadplege hier
over de Gefchiedenis van het beleg van Doi door den Prefident
Bow'. Vervolgens wierdt hij wegens FILIPS DE IV, naar den
rijksdag van Regensburg gezonden , en hier van nauwelijks te
rug gekeerd , of men vaardigde hem af, naar het hof van
Keizer FERDINAND DEN III; en men maakte hem tefrens
Staats Raad, voor zo verre de zaken van Flaanderen en Bourgondie betrof. Wij hebben reeds gezegt, dat hij een der Pie.
nipotentiarisfen van zijne Katholijke Majefleit op de vrede.
handelingen te Munfler is geweest; hem waren aldaar tot Me.
degezanten toegevoegd, Don GASPER DE BRACAMONTE, en Gus.
MAN , Glaav van Pignaranda ; doch hij overtrof beiden verre
weg in fchranderbeid en doorfiepene ftaatkunde, en maakte
bijzonderlijk zijn werk , om de gunst der Staatfe Gevolmagtigden te winnen en te behouden; daar bij was hij infchikkelijk
van aart, en wist door gepaste toegevenheid, anderen tot zijn
gevoelen over te halen. Het is aan hem inzonderheid, dat
de Koning van Spanjen, het treffen der vrede te Munfler te
danken hadt, met uitfluiting van Frankrijk. Deze bewezeii
dienst was zo aangenaam voor FILIPS DEN IV, dat hij hem tot
lid van den Hogen Raad aanftelde, en zitting gaf in den Raad
van Staten, en vervolgens tot Hoofd der finantien in de
Spaanfe Nederlanden verhief; en, ter zelver tijd wierdt LE BRUN
met de waaidigheid van Baron verEerd, voor hem en zijne
mannelijke afftammelingen.
In junij 1649 kwani hij in 's ilage, bekleed met den tijtel
van gewoonlijken Ambasfadeur des Konings van Spanjen, die
in zijnen geloofsbrief, de -Staten zeer waarde en grote Yrienden
DOM.
E
V. DEEL.
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,teenide. fthoon. de.„ Qezant hun itt zijne eerffe ananrpraaki
alteeniijk. met dem imam van. mijne Hem begroette. Men
dee& hem de eer aan, die mea den Ambasfadetnen van gekroande Hoofilen gewoon was aan, te doen. Hij drong in de,
eerfteenderhande linge n met de Gemagtigden van dezen Staat,
ieer tot de opregting der tweeledige Kamer (Chambresnipaytie),
vvaar toe hier langzaam befloten werdt. Worts „ kwam men,
met hem over6en, wegens verfcheidene punten, waar van het
voornaamile betrof een Verdrag van Zeevaart, op den 17 december 1650 getekend, 't welk wel verdiencl dat wij 'er hier
den inhoud i van opgeven; het behersde: ,, dat d ingezetenen
der Verenigd Gewesten, alomme, en zelvs in Frankrijk,
„ zouden mogen handelen, in alle zulke goederen waar van
den handel vrijgeaaan hadt, voor dat de twee Kronen in
„5. ootrog wirer], mac Spaanfe gewasfen uitgenomen, van wel.
„ ke men zig zou kunnen bedienen, tegen den Koning van
„ Spanje. Naar alle andere tanden, met Spanfe in oorlog zijn.
„ de, zouden zij allerrei goederen mogen voeren, contrabailde
„ waren nitgezanderd, beftaande in allerlei wapertuig, krifgs„ geleedfchap en paarden ; doch mondbehoeften bieven vrij.
De Schippers zouden „, met hunne zeebrieven en paspoor
,, ten, bewijzen moeten, in welke havens, en welke wai en
„ zij geladen hadden, ingevalle zij naar enige vijandlijke haven
„ wilden; doch in voile zee, of op enige reede des Konings
„ van Spanjen, zouden zij, niet mogen bezogt warden, ten
,, ware men enig vermoeden hadt, dat 213 contrabande goederen
„ voerden. Goederen van ingezetenen der Verenigcle Geii,t4„ ten, bevonden wordende in fchepen aan vijanden des Ko„ nings van Spanfe toebehorende, zouden , zo wel a's de
„ fchepen, verbeurci veiklaard warden; doch vijanden goe„ de:en , raids geere contrabande zijnde, geladen in fchepen
„ van ingezeteren der Verenigcle Gewecten, zouden aan geene
,, ve-rbeu:dve:kiaring orderworpeii zijo. Alle de vaordelen
„ bij dit verdrag beclongen, zouden, door de wederzijcife on.
„ derzaten genoten worden..” Zie Groat-Plakaatb. L Deel,
Na
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Na dat LE 13,RuN, zijn Gezantfchap tot in 1654 met zeer
veel roern bij de Verenigde Gewesten hadt waargenomen, flied
bij in 's Hage , den 2 januarij van genoemde jaar, zeer be.
treurd door zijnen Koninglijken Meester, die ook wezentlijk
in hem een allerbekwaamst en getiouw Staatsdienaar verloon Zijn ontzielde lighaam wierdt naar Mechelen gevoerd,
en aldaar in de kerk , der Karmeliten begraven. Hij is ,getrouwd geweest met Donna MAGDELENA D ' ACOSTA , bij wie
hij vier ZOOM, en verfcyeidene dogeers heeft verwekt.
..W4 befluiten dit artikel, met ene Anekdote , die de be.
roernde Gefchiedfchrijver WICQUEFORT van dezen Gozart
velhaalt, en hier in beftaat: „ Ten jare 1650, ontilond 'er
„ enige twist tusien den Piths VAN ORANJE en de Staten
„ van Holland. Enigen hunner Afgevaardigden wierden ge„ vangen naar het kasteel van Louveflein gezonden , en de
„ Prins voerde bet kriigsvolk van den Staat voor de ftad Am„
.A.NTHONY LE BRUN , Ambasfadeur van Spa??je , die
„ behalven dat ongemeen bekwaam was, en een zcer ver„ flandig Staats-Minister, denkencie zig door zijn voorilel
„ aangenaam bij lien 'Forst te zullen nraken, boodt hen aan
„ de hulp, der gewapende magt van den Koning zijnen
„ ter, ten einde Anifieldanz tot- onderwerping te brengen;
„ loch de Prins gar hem tot antwoord: dat Koning van Spdin„ je niets te doen hadt met de huishoudelijke zaken van het Gone„ nebest , en dat hij, inch de Staten, zijne wapenen ben°.
„ digd waren. Dat ingevalle de Koning zijn meester des„ zelvs krijgsbenden Het aanrukken , dit geringe misverfiand
zeer fpoedig zou beflegt zijn, en dat men in een ogenblik
„ de gantfe magt van den Staat zoude verenigd zien, ten ein,„ de de vreemdelingen of te keren. Zij fnelden in der daad
„ ook wel fpoedig ten einde; en, de zelvde Ambasfadeur,
,, zijne eeifte .feil willende v' erbeteren, beging ene twee„ de , met gehoor bij de Staten te vragen, om hun geluk te
„ wenfehen over de *gemaakte verzoening. Men willigde
„ hem die in; maar zo dra de Staten het onderwerp van zijne
„ boodfchap vernomen hadden , lieten zij hem zeggen, fchoon
„
E2

Liktmg: (jot 1,E) BATINE. (IOHAN DE)
9# liij tiegdo,teA agtn, V,QC, van dm' trap gena-derd was, daar de,
•
etzo,udgxem ya13 bun. Ed., Gr. Mogenden hem donde!) af
4 lialQ,n. ,„ (fat zij, verpligt- waren , hem to verzoeken , zija
L• Azogk tit eq9.nadere gele genheid, uit te-fiellen; zo dat hj
tu*, hd net een, fort van affront befinet, van over
• elle iguisbRudelee zaak t hel2bokfpreken wan van,
gen kgnnis hadt behoren, te, nenien.!' . Toen ou,
tErz DZ. U, Qpden 6 november 175o, iii bet pxilite zijner
ie_ugd was overleden vergekert men, dat deze zel/de GOzant, openlijk gezegt heeft dat de zoning zijn MCester in,
CIO Neder1anden4 of in, Italie, dit jaar geen*
in
vow,c103.en, bcwogteR butt, die. enigzint$ lwnden., halen, bit
ttzt vomdecet, well hij. ult dezen dood te wagten badt. Welk,
jade om deza tegenarijdige handelingen overaen
ttlexgea,? fchildert zulks viet een , dubbelhartig karakter?
ta4111sfen iiex mar leen de- beoirdeling daar van over awl,
lezersi; 1144 enig(te- middel dat wij kunnen uitde.nken.,
•
verfchoDing aan t voeren, dat egter 111Qt ene gezonde
• Jcle,ex bezwaarlijk zal zijn, overaen te brengen, : 1-iii

Wca

gePpen Staatsman!

pp. 34Z. 2,59. WICQUEF., de

LABARDIEUS de Rebus Gallic.,
1' Anzbasfadeur Tom, IL p,

94. Wicquar.,
Dia.

HO. des. Pray . Unies. Livt, V. p. 2-77.. BAY.,
de 1730. TOM. I. pag. 677 , 67 8,, ArrzEiviA

van St.. en Qorl.
D. bl. 480. WAGE., Fad. klig,
XII. D. bi. 447-47- 1I9. 373 , 37S . 377, 378 . 380. Bliveegz.
Op WAG. XII. D. bi. Is, 16.,

ZaMIZ

PRUNE (JAN CE) de gonge, die eet1 zus-terszoon was
van FR.avcis'cus juraus, welke over de fchilderkonst der Ouden gefchieven heeft, gar in 't Ilcht: 1ct r n ber Derntiften
gorirn ertift: en eonlobj. %tuft. 1644. 4t0. 0.13;. 8b0.4
BRUVE (JOHAN vn), Regtsgeteerde, geboren to
4C/tog i i
alwaar bi van trap tot trap, tot den aan ziOlijkften rang opidom, en ten jare t 649 op den 16 augustus
van SecT4tarta Aijner vaderttad tqc Itaadpenfionaris van bet
vctortmlig gewt Zo1194 wcde aangdield. 1104von

OfitigZ. '001.1AN :1)t)

Otit

n ftaatkundige ttak tleciefTbilck 414 tick trts4
vlijc de godgeleerdheid en 'digtkunde ) eti dat ij 111 ihtt Vok'
tier gefchiedenisfen 'rnede aiet ,onbedreveti vas-, bitid
latijnfe opdrxgt , aan e Zeeeuwfr,Staten, ,geplaatst 'V00'

vegtVeleerdt

V g DIUS-, Chronic Ze:andiie.
DE BRUM 'is tweemalen gehuwii geest; Alt* ttliteVituTV

'was MARIA DE VROE1 weer bij hj twee 2onen beet WO
Vekt, die in den bloei vain Itinnt jeugd ij ver1ed -Teb,
pre 1'654, chertrowde4j met -MARIA LE SAGE ., cbt)
jaren later; in -tten .9uderdem .vaa 69 iaren• Zijri4arialata
040
fj
in 't kaper gerretieti, .met zijn
vot rioncierfchrift ,, vindt 4Ben voor het L DI van -ziziti-Biotketk,
verk in '8 VO. gePlaato.
,Zie bier de opt,elling der itverken i door dean itundigen
iblIgetneen -arbeidzainon , Staatsman in ' 't Jicht gegeverk r.
15 o Pfativel;, Zatlibf/uit be 11^cilzetnitlfebe in be iflatti4nb
,1Rbc tate tan 11300 tot -thoop obergr3et in igetneeteil Ontipri
trc..ottbeitt I 644
verbeterde -dok,
tlitirating tam ben tettraoritn ;fn ban -SAtomows
1452.7. !ono. a Proverbia, of tr Anettiatt
SAWMON in alto buijitere 13factfen Otgefeat u berlifiterti
Itijt bet 44ebyeit,t1Orb bUtaalb. SIA:bb. 16 -10- ' 8130, 4, "OtritiO
'brrhiaaib in
tteurtpytt4ert -bah
t3aActiverffban
'Ooebe
6
6.
tanj. n't Mkt. 1
ticlOtrerbiat/ toe
*Wen. Aibbeib. 1'660.
instrifit iUtfiettacbe 15peterOV gebaert ujtOt tittgaitt4
trinchel bcr 66bbe1;iche tb?iften terilteettdrt *Met
tOcii Atanchetitcrii. Jibb 164 3 . 13130. 7. 'V iitkinbfretttfi
nefirging getcdt inIi4tttfitt tit bat*
ban edn

tiglicljt ban ail totbt ib'ttdotteli tn tA.Urlatibtri. (iiily
LIt
1661 121110. 8 i i bibe ijn in Oen* feberpaithtn tft
be 11)On in tube

il

kgrAttitior°

Inn 't ernuft Der menteDNI OW 1 015ctilth 'ban bigt ;104*
tag* Zack.IbbEItib k iflth, petilttOrigt fi
41r5obilitittjtige lioeringtni inglyzbatitil 04i dettatitbtOt b 1,4
intrarlititiO ban Cuux DO** ziltilitOtito 411040,b1101,itat.
aop
t

BRUNESIUS. BRUNINGIUS,
To. Einbleinata of Zinnetuerciv bpoAteffelr fij Zeelben 1 Ofir4
bicDtm cn bRcDer 11#treggingen / tot tiOtbgniiitine en babe,teringbe ban berfrftePen fcifen onyr CCUil3C bof pi aal:Wets
bl J. _EVERTSEN KLOPPENSURCH. 1624. 4t0. Deze druk, die
2eldzaam voolkomt, wordt voor de beste en fraaijile gehauden ; die bij J. JAC. SCHIPPERS ten jare 1661, merle in 4tc).
is uitgegeven , ,heeft men ene vermeerdering bijgevoegd. van
35r berijinde Zedefpreuken.
Behalven de opgetelde werken, vindt men van dit arbeld•
zaam vernuft nog ettelijke Gedigten in den Zeeuvfchen Nachted
gael , voor boel:en van anderen , en elders verfpreid. 00k
heeft hij het ontwerp geinaakt van den Gedenkpenning, web.
ken de Staten van Zeeland , na het eindigen van de grote
Staatsvergadering ten jare 1651 in 's Hage gehouden, ter ge.
dagteriisfe lieten Haan. - G. V-QETTI, Exercit. Bibliotln
Stud. Theol. pag. 529. H. A. SCHItTENS, Orat. de fludio Be?
gar. in Liter. Arab. excel. p. 27. PAQUOT, Mein, litterair., Torn.
V. p. 227-230. M. SMALLEGANGE, Cron. van Zeeland, I. D.
bl. 327. 427. G. v. LOON, Nederl. Hifloriep. II. D. bl. 362.
P. DE LA RUE, Gelett. Zeeland, bl. 20--23. 341.
BRUNESIUS (GERARD), is- iii 't jaar 1po geboren te

Deventer, ttit een deftig burger gefl'agt ; en is geweest Kanun•
Lik in zijn vaderflad. Hij wordt geroemd een man te zijn
geweest, van een fchrander vernuft, grote belezenheid en
bijzonder nedrigen iinborst. Hij flied in het jaar 1631, omtrend
den ouderdom van 7o jaren bereikt hebbende. Hij heeft in
het latijn vertaald, uitgegeven : Praxis vita fpiritualis, jusiu
J. REVII, Hifi..
ICOL. SFO2CDRATI &c. Colon. 1586.
Daventr. Lib. VI. J. F. FOPPENS Bibl. Belg. p. 347.

BRUNINGIUS (KRISTIAAN) of BRUNONIUS , zo als
hij zig noemt in een brief nan LIPSTUS , in Tom Syll. Epist.
BURM. Ep. 737., was van Utrecht ge,boortig , en heeft te Leuven
geftudeerd, alwaar hij in ene gemeenzame verkering met LIP,
sins heeft geleefd. Hij was zeer ervaren in de hebreeuw:e
en 6iitiffe talen, da,aibij eon liefhebber van de pAlki, en
hee,:t

)3RUNINGS . BRUNO. ETIVSZEL.
liaeft vericheidene Puntdigten vervaardigd, wzar over men 'km
zien zijnen -boven vermelden Brief aan LIPSIUS den Brig
van dezen., den 'CXIden in de Verzameling van GUMS, 'alwaar
hem noemt : geieerd ,en verflandig boven zijne jaren.
:heeft gelchreven : BreviaritemPhilofoplitire Baibarica ,carmine. Ty.
pis RAPHELENGII. /COO. I2M0.
Belg. pag. 133. J. F. FOPPENS, ,ffibl.
EURMANNI, Traj. crud. p. 34.

VALER. ANDEL., BibL

pag.

CASP'"

BRUNINGS (DAVID), Hoogdults :Preaikant in 4e GeraYormeerde gemeente 'te -ilmfteldam, is &born te airmen ,
s december i 7o4. ilij volbragt zijne fthodife -tetteroelnitgen en :een gedeelte zijner alcademife Itudien in die 'tad, .en
vervolgens te Nestrenberg. In /729, wierdt hij tot Predikam
beroepen te 'Fioszheirn, in /732 te Neckerau en, na zedet
voor vericheidene . andere beroepen bedankt te hebben, aq,nvaaicide hij in 1740 dat van Amileidan , a!waar hi) den Tt
junij '17_:.9 flied. In het Iaatfte (4edeelte van zijn levensiory
geiaakte hij in verdenking, dat hij de leerftelzelen der Hem.
hatters niet ongunflig was. ,Ilij beefs in 't licht gegeven:

tracititren oiler Dm 3ebeilbenonba4 ban ben Caterbignil
4t00 2. pinlifieVION11. 511.
in UI plebihaticu. `-?!
J. C. STRODTIVIANN , VCUc Q5i4rte (EuriMal
934. (*). ABKOUDE en ARRENBERG -Naronr. druk 1/474-177 3, 74.
'BRUNO (FIENDRIK), gaf* . enige latijnie en TiedeOmilf4
, onder -den tijtd1 van.: Mengehnoes.
runtdi-clten,,
geest,
noch fieraad aan, -naar bet
breekt -noch
idoRtioF, Poiyhill. Tom. I. p. ic)6•1.
BRUNSW/X WOLFENBUTTEL, zie WOLFENBUt
VEL. BRUSSEL (11ERNFIA :itti Kon-stfchilder, vertraclelijk dus genaamd door *VAN MAND-EII, want hij 'gm ceigenit.
lijk BAREND VAN On.rir geheten, zo als in den -nieuwela -drak
van dien Schrijver door den Uitgever te xegte wort icyger
werkt. De naam van ,Bruetl is hem segeven mar zijne vboc,r11,
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BRUSSEL. (BERNHARD vA1)

teitad. In zijne- jeugd naar Rome vertrokken zijnde, genoot
hid aldaar het onderwijs van RArnAEL D ' URBINO, ander wiens
opzigt hij veel gefchilderd heeft. Onder zijn afbeeldzel in
plaat gebragt, least men in 't latijn deze verduitfte digtregels :
Dat Brabands nofftad, trotsch op kostbre pronktapiten,
op BAREND zig beroemd als harem voecifterling,
(Zo ik mij in dees zaak als rechter moge kwijten)
Is niet door kunst alleen en fraaije fchildering;
Maar U, Vorftin MARGRIET, heeft Brusfel 't dank te weten,
Ja uwer gunst, die Reeds de fchilderkunst beitraalt,
Die zijn verguld penfeel doet gouden Flipfen zweeten,
En met die nieuwe munt _den Schilder mild betaalt.
33AREND fchilderde ongemeen vaardig en geestig, zo wel
met olie- als waterverf, ' ook was hij zeer vast in zijne linden
en tekeningen, en in dienst van Viouwe MARGAREET, dogter van MAXIMILIAAN, en Landvoogdesfe der Nederlanden ,
na wier dood den 27 november 153o te Mechelen voorgevallen , hij in dienst van Keizer KAREL DEN V, overging,
voor wien hij , ook, en voor andere aanzienlijke Perfonaadjen,
de patronen tot tapijten op een bijzondere vast en vaardige
wijze tekende, en 'er rijkelijk voor beloond werdt. Onder
anderen maalde hij voor den Keizer jagten met de bosfchen
en buitenhuizen, in de avenuen van Brusfel; en bier in
waren den Keizer en andere Vorften en Vorftinnen naar het
Leven afgebeeld, en naar die modellen werden zeer kostbare
tapijten geweven.
Ten jare 1603 of daaromtrent, werden agt konitig behandelde tapijtpatronen van dezen Schilder, voor Graav MAU.
BITS opgekogt, en naar 's Hage gevoerd. In elk van die
ftukken werden twee Prinfen of Prinfesfen uit den huize van
Nasfau , en dus in het geheel zestien Perfonaadjen, naar het
Leven, te paard gezeten , van natuurlijke grootte, verbeeld. Dezen deedt Graav MAURITS door de konftige hand van HANS
IORDAANS toen. to Delft wonende, in olieved fchilderen.
Vol

BRUSSEL. (FILIBERT VAN)
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colgens de jaarmerken diet patronen waren dezelven =trent
xoo jaren oud, waar uit enigzints op te makers is, in wat
tijd die &Hider in de konst biocide en leefde. WaarfchijneIijk heeft hij een hogen ouderdom bereikt, doordien hij niet
K. V. MANDER
voor het jaar 1550 is overleden.
L5ven der Schilders. I. D. bl. 69--7o.
BRUSSEL (FILIBERT vAN) , ,Ridder, Heer van Heijshock , Grandreng enz., geboren te Mechelen , omtrent 't begin
der XVide eeuw,, was de enigfte goon van RAOUL VAN BRUS•
SEL en van MARGAREET VAN DER NooT. Hij Jei zig op de
beoeffening der regten toe, in navolging van zijnen valet,
die Raadsheer in het Parlement van Mechelen was, zedert den
x8 april 1518 , en welke met bewilliging van zijne Majefleit,
den 25 feptember 1539 afitand van die post deedt, ten voordee van zijnen zoon. In 1543 verving FILIBERT , den Raadsbeer en Advokaat-Fiskaal PIETER DE BRUEL , in zijne bediening, en behield die tot op den 19 junij 1558. Hij was het,
die op den 25 oftober 1555, in de gedenkwaardige vergade.
ring op dien dag te Brusfel gehouden, toen Keizer KAREL DE
V, het rijk van Spanjen aan zijnen zoon afftond, in naam van
dezen Vorst de aanfpraak deedt. Men vindt zelvs aangemerkt, dat de Keizer , ziende, dat hij zig door bet fprecen
verhit hadt, Wilde dat hij zig zoude dekken , en hem tot driernalen daar toe aanmaande. VAN BRUSSEL bleef in gunst bij
FILIPS DEN II; deze maakte hem niet alien Staatsraad, maar
ook lid van zijn bijzonderen Raad. Ene redevoering, die hij
met ontdekten hoofde in 157o in de opene lucht te Antwerpen
deedt, aan boord van een (chip, om Koninginne ANNA, dogter van Keizer MAXIMILIAAN DEN II te begtoeten, veroirzaakte hem ene ziekte, welke hem in die zelvde clad binnen
veertien dagen, op den 21 o&ober, in het graf rukte. Hij
wierdt begraven in het klooster van Blijenberg nabij Mechelen,
doch hetzelve door de rampen . des oorlogs in 1578 vernield
zijnde, vervoerde men zijne overblijfzels naar Brusfel, alwaar

dezelve ter ruste wierden geplaatst in zijn familiegraf, HaanEs
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BRUSSELS (HUBERT

'VAN)

de in de kapelle der Heren van EMMEN DE KESTERGATE, in
de 'keit der Karmeliten.
Hij is gehuwd geweest met . jonANNA LocvENGIEN, geflor.
y en den 16 meij 1 5771 bij wie hij zes lthadei en heefc nage.
laten: I. GASPAR. VAN BRUSSEL , die Itaadsbeer is geweest
Vice-Prefident van het Hof te Utree:t. 2. JAKOB , Diaken C3
Kanunnik van 0. L. V. in 's Hage. 3. FILIBERT , die Kamerbeer is geweest van Keizer 1\4TMILIAAN DE II, deze verzelde KARgr, RYA,' in zijn Gezantfchap aan het Turkfe Hof, en
4tierf te Brusfel in den ouderdorn van 34 jaren. 4. KATRINA ,
welke de eerfte WO= van deze KAREL RYM is geweest. 5.
Schildknaap, geftorven te, Brusfel , den 21 maart 1623;
getrouw'd geweest ian GEERTRUID VAN &cams, geftoiven
4en 17 december 1630. 6. MARIA , die ten huwelijk gehadt
heeft WILLEM VAN MIDDLETON , een Engels Edelman, eerst
Kapitein in dienst van den Spaanfen Monarch, en vervolgens
Admiraal Generaal van ene legerbende ter zee, in dienst
van Koningin ELIZABETH. FILIBERT VAN BRUSSEL was een
vloeijend Redenaar en ervaren Regtsgeleerde; hij was door.
flepen in het beffieren van den loop der ftaatszaken, en zijne
fchranderheid gevoegd bij zijn aamninnig voorkomen en lief.
felijk karakter, trokken tot zig de achting en liefde van alle
de Hovelingen. Hij heeft in it licht gegeven: De Conditioni.

bus TestaAentorum, ContraFtuum Ej PaElorum. Lovani apud PETE.
CoLomum. 156o. in 4to. Tweede druk Brusfel 1659. in 8vo.
Nog met de Vei handeling van PAULUS DURAND, Bisfchop van
Urgel in Katalonien: de Conditionibus Fi modis imposfibilibus,
ac lure prohibitis , Francof. Lfpfle 1700. Dit
werk heeft achting verworven. VAN BRUSSEL is de eerfte ge.
weest , die een afzondel like Verhandeling over het onderwerp
der Voorwaarden heeft in 't licht gegeven; het is hem inzon.
deiheid wet gelukt, om 'er orde in te doen heerfchen, en
deze belangrl'ke froffe uit den poet van verwarring te' trekker),
waar in zij genoegzaam verfcholen lag. - F. SWEERTTI
"Plzen. Belg. pag 639. VAL. ANDR. Bibl. Belg. pag. 767.
1. F. FOPPENS
Belg, pag. 102. CHRIST= Tomb. des
1k:44-
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ifotntnes illufir. ed. de 1673. p. 27, 28. Szipplein. aux Tropia.
de BUTKENS, Tom. II. pag. 317-319. PAQUOT Mem. litter.
Tom. III. p. 403-406. WAGEN. Vad. Hid . V. D. bi. 430.
VI. D. bl. 10.
BRUSSEL (FRANS MARIUS vAN), is geweest een Kapucijner Monnik, die omtrent 't midden van de XVIIde eeuw
moet geboren zijn. Hij wijdde zig ten enemaleri tot den predikdienst toe, en wierdt benoemd tot Lezer in de godgeleerd.
heid; pok, is,114 Garcliaan van zijn klooster geweest. Hij
in i 713 *te Gent, en heeft in 't richt gegeven r. Curfus Theo:
iogic Capu' cino-er:1phicce tripartitus III. Torn. Gazed 5699.

in 4to, 2. Synopfis Apocalyptice cahtatri.x eventmum pr2cipuorum
Ecclefice primitivce , erofolymitanc e , Romance &field iofa; cum
Propugnacztlo authoritatis Pontificice adverfus Perfecx:ones ,
licerefes , five Panoplia Theologize Capucino-Srcphicce. IL 171 CY.
Scriptor. Capuc. pag. 104. PAQu0T,
n 4to. —
Nem. litter. Tom. XVIIL p. 337, 338.
BRUSSEL (GEORG VAN) , u i t de ftad van dien nnam geboortig, was geen onberoemd Wijsgeer voor de eeuw waar in
hij leefde. Hij heeft aan het Hogelchool. te Parijs geleraard,
en gefchreven : Facillimam in ARISTOTELIS Logicain interprets;

tionern , textu, nonnullisque a Magifiro THOMA BRICOT editis
Ryestionibus accumulatain._ Paris spud FhICEM BAILLIGAULT.
1496. in 4to. — J. F. FOPPENS Bibl. Belg. p. 332.
BRUSSEL (JAKOB VAN) , ook JAI:or) D'A,NGUIEN genaamd,
na zijne geboorteplaats een ftedeke in Henegouwen , daar hij
in 147o ter wereld kwam, heeft te Keulem geftudeerd ., het
Welk volvoerd hebbende, hij zig tot den geestelijken ftaat heeft
begeven en Dorninikaner Monnik wierdt; waar na hij enige
jaren in het klooster van zijne orden te Groni72gen heeft door..
gebragt , en zig vervolgens naar Mechelen begeven , alwaar
hij na een gewigtige kerkelijite bediening tot op zijn dood toe
te hebben waargenomen , in 1553 in den ouderdom van 83
Santti
jaren is geflorven; na in het Edit te hebben
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BRUSSEL, (Ja g VAN)

Ube" firii
Nris D. Tithm AV INArs, Przdicatdrii
mine fecundz fecund, at meritis facile prima nusquam cars rizon.
tes hcaerfus empresfus gelnify indice altere antique ille
artictilatim mrlterias diflinguente , altero alphabetic° nU72C prim,
mum add e6,0 & a R. A. P., Fe, doiore vim merit°, F. PETRO
BRUXELLENsi accuratisjime cafligatus, ac de novo revifus. Parish
CLAuD. CHEvALLON, I 51 5. 4t0.
DE JONGHE, Beige
Domin. p. 344 . l'AquoT, H. litter. Tom. VI. p. 2o4-206;

BRUSSEL (JAN vAN) , des na zilne geboorteplaats , en
ook MOMBURNUS of MAMBURNUS genOemd, wierdt in Ziiri
jet.gd naar Utrecht gezonden, en aldaar in de kathedraie kerk
opgevoed, aiwaar hij in de talen Cregoriaanfe 2angkonst
wierdt onderwezen. Zijn eerfie ietteioefre.ningen ten einde
gebragt hebbende , toog hij het gcestelijk kleed aan , ei
wierdt reguliele Kanunnik in het beioemdt: klooster St. Agnetenberg , nabij Zwolle Waar van THOMAS A ttivirs, de Gefchiedenis heeft gefehreven; hij wierdt velvolgeng
met vetfcbeidene bedieningin belast bij rle Broederfchap te
Windesheim, alwaar de ,kerkelijke tugt zig ten dien tijde in
een bloeijenden toeftand en goede orde bevondt; vervolgens
wierdt hij in 1497 naar Frankrijk gelokt, ten einde de reguo
liere Kanunnikken in dat lijk , die meestal een ongebondeit
leven letdden, en ih alle ligtmisfelijen als 't ware verzopen
lagen, door zijne itienge tugt te verbeteren , waar in hij ook
ongemeen wel fl p agde; vervolgens wiei dt hij tot Abt van Livri
aange•Teld; en ilia te Parijs in 't begin van x5o3 , betreurd
door een ieder die een minnaar van godvrugt en deugd was.
Z . ,n lijk werdt naar de abtdij van Livri ge -oerd, 'en in der«
zelver kerk begraven. hij heeft in druk uitgegeven: Rofetuni

e'ercitiorum fpiritualium facrarum tneditationum: in quo Warn
habetur rnateria predicabilis per totem anni circuluin. Bajil. 1491,
nadel hand zijn hier verfcheiclene andere draken van ge.
F. SWEERTII, Athen Bete. pag. 447. lieisT.E..
Necrol. Viricl. Dallis. Gal lia Christiana. Tom. VII. pag.
, 282 i
836-839. in Welk werk, VII. D. in .Probat.
tnaakt.

LINT

Merl

ussEL, (PIETER vADO BRUYN. (GUALTH. it,t)
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wen twee bri,even ontmoet door den geleerden ERAsmus aan

fern ge chreven, die het licht nog niet gez'en hacLen , en ut
PAquar , Mem. litter*,
gedagtekend zijn.
Torn. III pag. 361-368.
BRUSSEL (METER vAN), geboren in 's Ilertogenbosch,
ten jare 1614, begaf zig in de orders der yefiliten in 163.%,
en verbond zig zedert aan dat c4enootfchap door de vier
/often. Zijn - proeftijd gedindigd zijnde, D arn hij gedurende
enige jaren het Regentfchap over de latijnre. fcbolen waar;
vervolgens ging hij naax Keulen, en is ook in die flad Hoogsleraar in de godgeleerdheid geweest. PIETEI was een ijvertg
wederitrever der Protestanten, en wederleide hunne zoge.
aarnde dwatingen, met mond en pen. Hij flied in het kokIt.!gie van Hildesheinz , den 7 meij 1664, flegts 52 jaren oud
zij nde ; en heeft uitgegeven :
Derbebiging ban een JIDIebitine
ohtor nienthefing0 tot be
ta§teringen ban
reboot ber ttake te rug gehecrb / nen§
°ee13telijile
°Priallbin:
ben ft erfienraab te nigturg gebOt
te lieulen
in 616:
J. F. FOP-PENS, Bibl. Berg.
zmq. in 't hoogduits.
Tom.
XI. p. 215.
Mein.
litter.
95 S. PAQUOT ,
BRUYN (GUALTHERU DE) , geboren te Autersfoort,
Oen 1 meij 16'8, wierdt in 635 naar Utrecht ter Hogefchool
gezonden; alwaar hij east eenige jaren in de wijsbegeerteieeft geftudeerd, en dien tijd zo befleed, dat hij in 164o
ten elude van deze loopbaan met de lauweren der doktorale
waardIgheid wierdt verfierd, gevende. bij die gelegenhei4 erne
eo quad invitum, quodque Sponverhandeling uit: de Halo,`'
faneum eft, de mote fidPrum. Vervolgens begaf hij zig aan
de beoeffer ning der godgeleerdheid, waar in hij tot leermeesters
badt GYSBERT VOETIUS en MEINDERT SCHOTANUS. Ten jare
1641 wierdt hij tot Predikant te Hagenflein aangefteld, en drie
jaren later, namelijka. in 1644, teffens met LIBERTUS SPRINT,
edik ant te Blauwkapel het beroep van Utrecht opgediagen;
wordende vervolgens den 25 januarij 1653 te gelijk met A$InuEs i,ssolvs, door de bezorgers van bet Hogefchool 4Idaar,
tot
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tot Profesfor in de godgeleerdheid aangcfleld, doende den
6 februarij 1653 zijne inwijdings-reclevoering:- de moribus Theoiogi , na dat di le dagen to voren aan hem volgens gewoonte,
de grand van Doktcr in de theologie-was verleend; bij welke
gelegenheid hij e ne verhandeling in 't licht g,af: de duobus Foe:,der korten tijd trok de ftuderende jeugd nut
'deribus
aar dewril hij nog in dit zelvde jaar in de
i aar,
Hoogl
dezen
an
V
maand julij, he lp :Donde fleas den ouderdom van 35 jaren be•
reikt, overiedn is; -Zinde dit ook de rcden dat 'cr van zijne
lettervrugten , niets is in 't licht geonder hander
geven. TH. VERHOEVEN, isti Rerum Anzerfort. Scriptor.
curs A. 2,1Alnim, pag. so. GASP. BURMANNI, Traje1um eruct.
Befchr. van Amersf. II. D. b1.437.
p• 34--36 . v. BEMMEL,
BRUYNS (ANNA FRANCISKA DE) , Konstfchilderesfe,
een dogter van ANTHONY DR BR2YNS , nit bet land van Gunk afkon-iftig, is de huisvrouwe geweest van IzAAK BULLART.
Daar zijn twee poitraitell in het koper gefueden van die
me; waar op men in den omtrek van het eerfte leest: ANNA
FRANCISKA DE BRUYNS cetatis XXIV. anno M.DCXXIX. En

exisnia pingendi arte , illufirisfima Do.
onder aan:
mina D. ANNA FRANCISCA DE BRUVNS, nobilisfimi ac generofisftini Domini D. IsAACI BULLART, Regii Ordinis Equitis , Regii
Vedaflinorurn aped Atrebates Pratoris primarii, fziprena
Montium Pietatis in Flan,dria & Avila PrcefeSi &c. Zie ook
BULLART.
under het Afbeeldzel, door haar zeive gefchilderd:

Peniezdi 71071trit nojtri miracula Belgce :
Gaily toles : Ptpult, vidit ut, Ita;ia
Belgaz porno hcec nsirantur
Galli,
Dux not hic etiam font animata
F.

BOUTTATE fecit

°Ira

40 . 1648.

Onder bet ander Pourtrait, leest men: STOLLAR fait

aqua forti A. 1648. An. 1648. Antverpix. Voorts vindt men
'er vermeld, dat ANNA FRANCISKA DE BRms ene nigt was,
en
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en opgevoed door den berOeMden JAKOB FRANCQUART, Schit.
der en eerflen Architekt der Aartshertogen AlERTUS en iszt,
BELLA, en dat zij het Pourtrait van haat- Nleestei in 16,/,
toen hij in zijn 45fte jaar was, heeft gelchilde d. Es.Qum. , itietn. litter. Tom. XVIII. p. 366. Not. (b.)
BRUZEN DE LA MARTINIERE, zie MARTINIERE.
BUAT (HENRI DE FLEURY DE COLTCAN, deer vAn),
is geweest een zeer dapper en moedig Edelman, waar van hij
in-verfcheidene getegenheden de fprekendfte bewijzen heeft
gegeven; als onder a'nde) en, ten jare 1659, in den flag der
Nederlanders tegens de Zweden, op bet eiland Funen, in Dene.
marken. Behalven dit, heeft DJAT, zo wel als zijn vader,
41ie in zilnen tijcl mede Kolionel, in dienst der Staten was,
grote dienften aan deze landen bewezen. Deze ongch kkige
Edelman, was de geachtfle Page, reeds bij 't !even van Puns
FREDERIK HENDRIK bij deszelvs zoon, Pi ins WILLED./ DEN H,
die hem ook tot Ritmeaster bevoiderd halt , en na wiansdood, en tot voor de jongile verandeiing 'in de hofhouding
van WILLEM DEN III, Ej nog, als een der huisgenoten
den laatstgezeg 'en Vorst, gelekend wieidt. Iiij *Vas gehuwd
an ene kleindogter van den Raadpenfionaris JAKOB CATS.
Natutirlijk deelde hij zeer bijzonder in de vriendfchap van
WILLEM DEN III, voor dat deze nog in enig bewind was; dan
het bevorderen van 2ijne belangen ihekte hem ten val.
Want omtrent twee weken na den ongelukkigen zeeflag met
de Evelio; voorgevallen op den 4 augustus 1666, raal-ite de
Ritmeester BUAT in den Hage in hegtenis. De oirzaak van
zijn ongeluk verdient wel nauwkeurig nagefpoord te wor.
den, em dat 'er uit blijken zal, zegt de kundige WAGEvAATi, hoe ongeneigd men thans in Holland ware, om den
:Prins VAN ORANJE te bevorderen, tot de waardigheden door
ijue voorouders, bier te lande, bekleed.
BUAT hieldt, federt enigen tijd, met kennis van den Raad.,
penfionaris DE WITT, geheim veritand met zekeien GABRIM.
SILVIUS, die in dienst der Koninglijke Prinfesfe geweest was,
en
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en zig thans in Engeland onthieldt. Doch onder fchijn dozer
handelinge , wisfelde hij ook brieven met den Grave b'ARLINGTON; te dezen tijd Geheimfchrijver van Staat; die hem
hadt ‘aangemoedi gd , om iet, ter bevordering van den Prinfe
VAN ORANJE , te ondernernen. Sommigen fchrijven zelvs, dat
hij kennis hadt van de landing der Engelfen, onder HOLMES,
op het eiland ter &falling. , die kort hier na , ondernomen
werdt, en ftrekken zou, om beweging te verwekken onder
gemeen , onder be,gunftiging van welke, men den Prins
VAN ORANSE zogt te doer bevorderen. moat hier oak van
mag zijn zeker is het, dat Houtus onder beleid van LAU.
RENS HEEMSKERK wel eer Kapitein ter .zee onder 't Kollegie
van de Maas, of van den gewezen Stuurinan, VAN KORTENAAR,
die orn pligtverzuim gebannen was ten 20 augustus, een groot
getal van koopvaardijrchepen , in 't Viie in brand gefteken ,
en daar na, het westeinde van ter Schelling aan kolen gelegd
heeft, doch of hier nicer agter gefcholen , en of BUAT 'er de
hand in gehad hehbe , melds niemand met zekerheid. Wij•
ders hadt BUA'r de gewoonte, om enige brieven, welke hij
uit Engeland ontving , mede te dezen aan den Raadpenfionaris. In april hadt hij 'er nog enigen vertoond, uit welken
bleek, dat KAREL --bE niet ongenegen' tot vrede was, mids
men 'er in London, en zonder tusfenkomst van Frankrijk , over
handelde. Doch op den 18 augustus wederom enige brieven,
zo van ARLINGTON als van SILvius, gebragt hebbende aan
den Raadpenfionaris, hadt hij daar, nit onachtzaamheid, bij
gelaten een' brief van Sthvius , aan 't hoofd van welken in
't frans itondt: voor u zelven. In dezen brief werdt gewaagd
van Vrienden in Holland , die arbeidden om one bezending naar
,Engeland te bevorderen. Ook vermaande de Schrijver, BUAT:
• dat het goed zijn zou, dat de Steden , welke hij moist ge.
„ neigd te zijn tot ellen goeden vrede, zig onderliug verbonden,
,, en een moedig befluit name!), om denzelven te bevorderen.
Zo dra dit gefchied ware, zou men zig, in Engeland, dui•
delijker openen, en, middelen aan de hand geven , waar

,,, door de toeieg , hem bekend, zou konnen veitdeld worden.
Ook
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• Ook zou 't gene hij bier in deedt geheiin blijven ; twilfrelende den Schrijver niet , of men zou, tangs dezen weg,
„ de zaken brengen, daar menze hebben wilde; waar toe,
dagt hij , de voordelen, laatilelijk, door de Erte/fen,, ter
„ zee behaald, niet weinig zouden toebrengen. Eindelijk ,
„ verzogt hij BUAT , hem te willen melden , hoe vele fchepeu
„ de Staten waarlijk verloren hadderi;alzo hij niet twijffelde,
,, of men zou hun verlies, in HoUand, tegen de waarheid,
„ zoeken te verkleinen." De Raadpenfionaris hadt zo dra
dezen br i ef niet gele4en of hij vertoonde dien den Staten
van Holland , die den inhoud zo bedenkelijk vonden , dat
Kastelliije , en kort
BUAT teritond ontboden , en eerst in de
van
den
Hove,
in
verzekering
deden
Voorpoorte
de
daar na op '
brengen. Midlerwijl halt men ten zijnen huize, ook zijne
papieren bef1agen, en onder dezelven, gevoriden de kiadde
van enen brief, in maart laatstleden , wanneer in den Hage
flerk gewerkt werdt, om den Prins VAN ORANJE tot Kapitein.
Ceneraal , of ten minften tot Generaal der ruiterije te doen
verkiezen, door hem, aan den Grave VAN ARLINGTON gefchreven; waar in hij zig onder anderen , bediende van deze
woorden: „ Wij hebben reeds ene grote partij gemaakt, die
,, voor de vrede is, en gevolgelijk voor mijnen kleinen Meester.
„ Zij overtreft ver de andere partij, die, tot hier toe,de Re„ gering in ' handen -gehad heeft; weshalven de Koning niet
„ twijffelen moet, of thijn \ Meester zal boven drijven. De
„ veiklaringen, die SILvIus en ik bier gedaan hebben, wegens
„ des Konings opregte gezindheid tot de vrede, hebben de
,, harten van alle eerlijke luiden gewonnen. 1k geef u te be„ denken, in welk een' goeden ftaat, zijne Majefleit en mijn
„ kleine Meester bier zijn zullen, wanneer de vrede gemaakt
,, zal zijn. Maar, zo die eerlijke luiden vinden , dat men
„ koeter woidt om vrede te maken, zullenze hun vaderland,
„ eenparigli'jk, en uit al hun vermogen, verdedigen , en , in
„ den uiterften flood mijnen kleinen Meester, gewisfelijk weg„ jagen , en zig werpen in de armen van Frankrijk. Ik ben
„ zeer verzekerd, dat het geluk van mijnen Meester afhangt
v
V. DEM..
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an het goer veritand, susam den Xoning en de eeilijke
alhier, di loot de vrede zijn; t welk nij gedronft, gen, heeft minc barite brieven in 't vuur te werpen ; want,,
20, k ze den weimenenderk vertoond: hadt, zotidenze alien
, verarderd zijtro. 1k bezweer u dan , dat gij den 'Coning ver„ zelert, dat miin Mister t'enemaal bedorven is , zo
„ geene vrede maakt." Het vinden van dezen brief verineer.
eercie de agterdogt tegen BuAir.. Men befpeurde klaailijk,
eat b beimekke oncierhandeling was, bin den Pt ins VAN
OBANIZ te doen bevordercn; door middel van den Koning,
deszeivs Qom, Jiij betuigde, nogthans, geene andere oogmer.
ken gehadt te hebben dan het fluiten der vrede. Ter vei gado- ring van bun Moog MOgenden werdt door Commigen * met nan-re door Zeeland, geolideeld, dat Burr niet voor Holland at.
ken behoorde te regt te itaan;'dooh de Staten van Holland
verilonden, dat bij gevonnisd moest warden daar hij gevat

was. Ook werdt zijne zaak, eerlang, On Hove in handers
geftetd. En bier Wen& hi.), bonder andereri, niets gedaan te
hebben, dan met kehnis van JoAN KIEVIT en Ewoun VAN DER
HOIST, den eerften wegens Rotterdam, zitting hebbende in de
Gecommitte e rde Raden; waar in de andere, wegeus de zelvde
ftad, ook eertijds gezeten hadt; doch nu was hij lid van den
Raad van State. Beide gingen zij op de viugt, en begaven zig naar Braband, van waar KIEViT naar .engeland over.
flak. Ondertusfen maanden de Staten van Holland het Hof
bij herhalinge aan, om over BURT regt te doen, volgens de
plakaten van den Lande, terwiji zij weigerden, ter Generaliteit, opening te geven van den ftaat der regtspleginge; waar
op verfcheiden' gewesten , met name Zeeland, fterk bleven
dringen. Het Hof veroirideelde hem, derhalve, ten dood,
op den vijfden oktober ; doch men gaf 'er hem geene kennis
van, voor den tienden. De Keur-Brandenburgft Minister, Com, leverde bier op, zonder uitftel enen brief Over van den
Keurvorst aan de Staten van Holland, waar bij genade of ver.

zagting van (hart voor BUAT verzogt werdt. both zulks
baatte hm niet, de Staten floegen dit verzoelc heusfelijk
'BUAT
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13UAT werdt, op den elfden, openlijk onthalsd. Iii zijn von.
nis , walk terflond met den druk gemeen werdt gemaakt,

werdt hem te laste gelegd: ,, dat hij ongeoirloofde biicrwisfe„ ling met den vijand gehouden hadt, waarom hij geoirdeeld
„ werdt, den dood verdiend te hebben.” Hij beweerde egter,,
tot zijn ulterite ogenblik, dat hij onfchuldig itierf en runner
iets antlers dan 's Lands welvaart gezogt hadt. Doch dat hij
dit gedaan hadt; door middelen, die men voor verkeerd of
ontijdig hieldt, en op ene wijze die met de orde der Regelinge itreedt, hadt hem _in 't lijden gebragt. Na zijne onthoofwerdt het lijk, door zijne dienaren in een kilt gelegd,
eerst op de Voorpoorte , des avonds naar zijn mooning, en ten
volgenden dage in de kloosterkerk, in 't graf van gemeldea
zijnen aangehuwden grootvader JAKOB CATS gebragt.
Lewes D' ESTRADES , Tom. IV. p. 420. 43o. LUDLOWS, Med'Anglet. Tom.
'noir s , Vol. III. p. 158. RAPIN THOIRAS,
7 X. p. 245. BRANDT, Leven van DE RUITER, bl. v.
AITZEMA, Zaken van St. en Carl. V. D. bl. 839, 840 . 843,
844. 846, DE WITT, Brieven, II. D. bl. 236. 251. 305. 329.
WAGEN, Pad, Hifi. XIII. D.
214-222. Bijv. en Aanin.
d:t Deel van WAG., bl. Ioo.
BUCERUS (GERSON), een beroemct Gereformeerd God.
geleerde, te Vere geboren, daar hij in 1588 Predikant werdt.
Te vergeefs zogten hem de Viisfingers ten jare 1619 tot mede.
arbeider in hunne gemeente te verkrijgen, hij wees dit beroep
beleefdelijk van de hand. Hij was een der Brie benoemden
door de Algemene Staten tot het vertolken van het Oude Tes.
tament uit het oirfpronklijke hebreeuws in het nederduits.
Zijne mede-arbeiders tot deze gewigtige taak waren , de
beroemde Jon. BOGERMAN, Prefident van het Nationaal Sij.
node te Dordrecht, en WILLEM BAUDART, Predikant te Zutthen. Van den eerstgenoemden vindt men getuigd, dat hij
't vlugst in oirdeel; den tweeden, in 't maken van veigelijkingen; de fnedigfte; en, BUCERUS, in 't hebreeuwsch, de
kundigite was. Tot volvoering van dezen zijnen opgelegdea
last,
F2

t4
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last, vertrok Buentt naar Lefiden rn het jaar r627, en itievr
ien 7 augustps r631 alvorens deze overzetting nog ten
etude was gebragt , die merendeels door BAUDART vottooid
izierdt. Meerthaten is hij naar de provintiale Sijneden van 'Zeetaa getieputeerd geweest; als ten jare /6oz, na dat van Ter..
7101&; ii i6t0, na ter Vere. , alwaar hi) de post van Scriba
waarnatn;in 161a, naar Zierlkzee; en eindelijlc in 1620, na
eat van Goes, van welke Kerkvergadering hij Voorzitter is ge-

weest.
Daar is. van hem in druk Disfertatio tie Gubernatione Ecz.lef:(c
graztateque de P7esbyterio. & Episcopatu , pracipas Dojos argu.
vnU contrweilias placide pertrattans antic co2atione
fl GEORGIT DowNAM! S.
COI Daaisfitni' Clariemique
Thetti, Doftoris conciane riondam , de hoc eodem fubjedo, Anglice
eine, nunc'rero- Latiglitili Servonern peffd, non conte,ntionis flufed it.illee defenfionir caufa, a4' veritatis illujirationem fuscepta.
Zel. aped MOULERT, 1618. Dit Werk met het
beste ooginerk gefthreven ., en dooi de Itiasiis van Walclzeren
goedgekeurd, was egter misdadig in de ogen 'van JAKOB DEN
IJ, 'Koning van Engelan4, een Vast, die men weet, dat zig
Theer Inet godgeleerde gefchilftukken bezig hieldt, dan cm zija
Rik naar behoren te beftieren; hij was 'er zo knorrig over,
dat hij aan iijnen Gezant CARLETON in 's Rage last gaf,

de volgende aanklagte 14 de Algemene Staten te doen : „ ter
,, zelver tijd dat zijne Majefteit zijne pogingen aanwend,
„ Qin uwen Staat en derzelver Kerken in rust te brengen,
„ tragten 11w Hoeg Meg. onderdanen met hunne ichriften,
9, de orde in zijne Rijken vastgeffeld, ten onderst te boven te
, werpen , en diensvolgens verwarring en een hoofdeloos be„ flier te ftigten.” Doch BucEkos ontmoette befcherming bij
Let Zeculvs Si...node ten jare 16'8 te Zierikzee gehouden, die
zo wel den Schrijver als zijn bock onder deszelvs beicherming
namen Intusfen ware het te wenfchen geweest , dat de
twistzieke Ipning J AKOB zig nimmer met de gefchillen van
Neerlands Kerk hadt bernoeid, dan waren zeer waarfchijnlijk,
vele brave Mannen niet zo deerlijk vervolgd geworden , en
badt

.(AIZTOLD)
wadt de in lands ,dienst ,gr4s geworden OLDINBiurnita%
oijn kop niet -op het fchavot verloren. in Tle robots van a
GROMS p. 391,, 39-2, vindt men . een grieks Bruatftsclig,
'door onzen RUCERUS, ver YtiaLdigd ,op de )egtverbintenis yam.
dezen doarlugtigen Staatsman, met zilne getrouwe i1/4442A171,1(
jare 16o8 te Vere voltrokken, -- P4."
Azt,o.r, Mein. litter. Tom. IV.
385, 3864 P.. DE
.Zeeland,
210.
14.1* 142. 350, G. -.13,wivri,
jorn. M. D. .hi. s,
JEYGERSBERGE, tell

BUCEILLITYS (ARNOLD)-, tirk-omitig t1t cen AzanzieniTA
maart x565.
eflagt, wierdt geboren te Utrecht , ,den
,grootvader, ARNOLD BucHgrzus, beeft zijn fame Boekelii
aan de {lad Utrecht gerchoriken, zo als
tilt de Alas no.
tulen 'van den 4 /mart 1605, aang6haal8 door OR/LIVAIS
rat. -in Qsinguag. Acad. Traj. natal., 't welk door F. 1-LT4a
niet wel moet zijn begrepen, die in lqa Towel der Vereriigio,
;Nederlanden , ,dat legaat verkeeidelijk flelt op rekening van m7zen BucHE,TAus, en wiens dwaling ook gevolgd is door
FOPPENS, Bib/. Belgs. De terfle g4onden der fletterociftringen wierden hem in zisine geboartellad ,on.derwezen; vox.
volgens ,ging hij naar het Flogelchool toz Le.ijcleth den gepoot
:aldaar het onderghjs in de friaije letteren onder bet benict
van jusTus LIIITUS, en in ,de Tegtsgeleerdheid onder Zat vOt
RuG© DoNELLus. Hier ,zijn tijd ,ten nuttigflea Witted Iamb.
bende, reisde .hij door ,atitsiand , Italie en Frankriik, burr
aldaar de vournaamite 'kademion , en lnaakte itennis

vriendichap met vele geleerde Mannen, as under anderen tez
Parijs met LODEwVK CARRION en PAULUS ME.LESIUS. Tot Doi'

tor in de tegten bevor erd zijnde, keerde hij naar t7trecIA
te rug, en oeffende 'er gedurende het qdvak van 2O jam?) .tle
r raktijk a's Advokaat. Intusfen liuwde N met N. VAN WORST,

die ene zusterwas van GEERTRVID VAN V0ORST ac Ivaistura.
we van XELIUS EVERHARD VORSTIUS, diHeOgleraar in tle
snedicijnen te Leijden, is geweest; bij deze vronw be-eft hia Petri
enen

zoon verwekt, die 16 jaien bereikt liebbencleo Ale&
ktvasI, 3
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SO

BOCHEL1U8 trof dit verlies zo fmertelijk, dat de pletzear
vaarwel zeide, en zig geheel en.41 aan de beoeffening der
fraije letteren en der gefchiedeniSVvergal, inzonderheid leide
hij zig toe, om de duistere gebeuktelfigfen van ons land gedurend© de midden-eeuwen, na te fporen en op te helderen;

ten dien einde hieldt hij br iefwisfeling met verfcheideneGeleer.
den, die hem hunne ontdekkingen in dat vak gaarne mededeel'
den ; en hij was gereed om de Utrechtfe Gefchiedfchrijvers in 't
licht te geven , toen de dood hem in gemelde clad verraste
op den Is julij 1641 , in den ouderdom van 76 jaren.
ligt begraven in de St. Geertruids kerk, en men leest op den
iteen

die zijn graf bedekt:
Qui facet Tic cunaos Themidi devoverat annex,
& Patrice arcanum noverat mane Jim.

verilond het grieks en fchreef vloeljend latijn,
wel
in
digt
als profa; ook was hij een goed Regtsgeleerde;
20
en zelvs zedert dat hij de pralttijk als Advokaat verlaten halt,
werdt hij veelvuldig geraadpleegd, en is dikwils Revifeur geweest; maar inzonderheid muntte hij uit in de oudheidkunde,
wapenkunde,-en in de Nederlandfe gefchiedenis; ook noemt
IcASPER BARLJEUS hem ,
antiquitatis peritisslimus , in Epift..
Epift.
in
ravisjimus,
CXXIX. Antiquitatum Sei
Vir
LXXV.
cretorum Batavice fcrutator fludiofisfimus, in Epifl. CLIV. en in
verfcheidene andere Brieven welke van BARLJEUS aan onzen
BUCHELIUS gefchreven, , in wezen zijn. DoElisfimum Sibique
pick/in/Um Virum , tijtelt hem Vossius, lib. M. de Hilton lat.
cap. 7. ANT. MATTH/EUS de .7ure Gladii, cap. XV. p. 427,
zegt dat hij is, Vir antiquitatum peritisfimus fublimis Judith;
welk getuigenis door GOUTHOEVEN in zijne Kronijk, bl. 226,
volkomen words geitaafd, die hem fchetst, als qefeert in be
grief*, en fatOnfe Wen en be par */ ten seer (iamb Itntignai
ring / en erbaren in be Oeberfanbfe outjeben en billorien.
GYSB. VOETIUS noemt hem: 4ntiquitatum omnium callentisfirnus.
Dfsp. 717601. T. III. p. 451. en pag. 668. Eximius yurisconfuhlis
cute lieraldica verfatisfimus. In Progn4. Comet'.
cap.
BUCHELIUS
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40p. V. Int Zeze 'Schrift& zig 'dus over beta harm
(que ilintifizitartibur j
sonfultum ,exertitattd'irnuinv, Pin
wuispam, vetfatidimum ere teligionis fiudio *zee nøft ptratei4ha , candore, forum gravitate & 4ntegritate in =bac w1e.fieekitis.
jimum, tiOs familiaritate favore , scum Thera, pod iii Wt.
itiot -annos frui datum ait ,, ii magna taste felicita,tic pno. Eta
fierlijken lauwerkrans heeft(ook Cows voor 'hem gerlogt
tens in zijn werk, de Finib. Impeiii„ . Tom. IL p. 740, licenten.
-Ouiquitawit) leritt4itgatt4
*le hem aldaart ;Mum 'ingenuum
vat
'Waar bij, men ten ilottg tan voeget, tle, loftuitingen
Itrits 'hem loemaait 4n zijne awntekaingen p de trefikvifti
G*Iliecknitiera von 'vizir HEVSgko. Onbegrijpekijk 1:11 trent
beladigelijk is de mig vatting van GUNDLING , 111e in ,zijne
fer. Imp. pag. 287, ;onzen BucHgLius verwart net den jermit
itGrunis BUCiiERIUS ,,hi deze woordeir: WILHELM HEDAI
Episcopis VitrajeEtinis , 400 4* BUCHERMS, CiSS 34Uiti COO Ile

a

Etch -geturicOot *at.
Van dezen geleerden Man, is door den .druk ,algereen ge.
tDecriptio Urbis Trajeaine. 'Op iene Haan vr.:n
maakt
tad, welke bij ten jare 16o5 ,in 't licht gaf. 2. flagotObe
leran*bootli. UM 1615, ,8tio. :3. ten kleine Verbtindeing
ever het 'wile regeeringsbeftier van bet rtreektie Bisddin, in
Lterik fiS3ob
e ,Beigii ,confoederati Respublica Aran JAN tea
Tien
Atlas
‘ivan MU.*
fp
-41717ia4zei
12MO. P. 16a-17 4, 4.. ten
d PM,
r630.
'5.
dAmfleidarns,
vA.roa-, :in den druk van
Epistacq,
7irorum
van
Mratus,
ZeRIVEMUld ; in , de -Infignitatt l
Prutialm, Hebaum, c.
V. 128. 6. Defcriptio
„
Pmfloke duee
RossoTo F. 'ceri inciforum. 164.
Jon. Vossiuwi. Onder de Brieven van Vos-srus, de 7rite
ao9de. Zij bevatten fchone aaninerkingtn over de griekfe
Iatijnfe gerchiedfichrijvers van dezen Vorianag
S
C'qpiarzan Libri. G. LAP VAN WATEikEN , butt dit werk Ian
in zijne ,aantekeningen (over bet 'even van LAvn3Per. Hop,
vrENsrus, pag. 5... Het fchij-nt dat het uit erne vet zameling vat
Charters enz. *itond. 9. TraEldus finguiatis de Durdrethrio.
Vocarame fpreekt 'er van in zijne a4ntgkeningen -over }JDA.
:0.
F
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BUCHERIUS. (EGIDIUS)
Daar zijn vijf Brieven van hem in de Sylloge EpifThL van

ANTI!. NIATTHIEUs, drie aan JAN VAN BEVERWYK ; een aan

JAN IZAAK PONTANuS , hem flukken zendende voor zijn Gelderfe Gefchiedenis ; en nog een andere, waar in hij toont , dat
11/luijden , ffiefep en de rivier de Vegt, eertijds onder het Bisdom van Utrecht behoorden. Heeft hij nagezien de Reroologia Anglica van HENDRIK HOLLANDER, daar hij enige vaarfen heeft bijgevoegd.
JOH. DE BEKA , Canon. Vitra]. et

Wail. BEDA, Prcep. Arnh. de Episcdpis UltrajeCtinis. Recogniti
ab ARNOLD() BucHELio, Batavo.
Notis Iktoricis
C. LAMBERTI HORTENSII Mw7tfortii , SUCCeSfiOniiM UltrajeElinaft
rum libri; SUFFRIDI PETRI, Frffii Appendix ad Hiftoriam UltraUltraj. 1642. in folio. Zijnde dit werk na den dood
TOB. MAGIRI, Epo van BUCILELIUS in 't licht gegeven.
Bibl.
Belg.
Voce.
VAL.
ANDR.,
p.
78, 79, J. F. FOPnyrnolog.
p.
94,
95.
GASP.
BURMANNI,
Bibl.
.Belg.
Traj. crud. p.
PENS,
0720M.
liter.
Pars
IV.
p.
167.
38-42. C. SAXI,
PAQUOT, Mem.
litter. Tom. I. p.1 73--176. A. PARS, Naamrol der Bat. en .Moll.
Schrifrers, bi. 41-43.
,BUCHERIUS. (EGIDIUS), geboren te Atrecht in I576,
is een geleerde Jefuit geweest, teffens Godgeleerde en ilifto7
riefchrijver, en die ongerneen bedreven was in de berekening
der tijden. Hij flied te Doornik den 8 mart 1665, in den
hogen ouderdom van 89 jaren. Men heeft van hem in drub :
I. Disputationem Hifloricam de primis Tungrorum feu Leodienfium

Episcopis ; una cum Chronologia Leodienfis ad annum
1243. Leodii. Extant cum fcriptoribus' Leodienfibus a CHAPEAVILLIO editis. 2. Annotatio de Chronologia Regum Francorum Mero.
vteorum, aped eundem CHAPEAVILLIUM, Torn. I. 3. De doelrina Teinporum Commentarium in VICTOREM AQUITANUM, aliosque
Canonum Paichalium Scriptores ; 'typis PLANTIN. 1634. in folio.
4. Belgium Romanum , Ecciefiasticum Civile , commentariorum
Ciefaris ad mortem CLODOWEI I. anno 511, in qua Francici in
Gallis Regni fuccesfio continetur. Leodii 1655. in folio. 5. Ejusdrn4 Belgium Gallicunn usque ad CAROLUM CALvvm.i665,' in folio.
FR.

BUCHLER. (JAN)

89t

vet,
Belg. p. Tos.
FR. SWEERTII
&c. Nov. voc. Jo. GEORG. GREVIUS , in Prefat. ad Tom. VIII.
Thef. Ant. Rom. p. S87. Prefat. Epiflol. FABRICII. J. F.
FOPPENS Bibl. Belg. pag. 27. C. SARI, Onom. liter. Pais IV.
p. 405, 406.

BUCHLER (JAN), geboren omtrent het jaar 1570, te

Munchen-Gladbach, een dorp van het hertogdom Gulik, 't weak
;nen denkt 't Calbiaczon van TACI. TUS te zijn. Zig ongemeen
'vlijtig op de latijnfe letterkunde toegelegt hebbende, maakte
hij zig bekwaam om die .met voordeel aan .anderen te onder-,
wijzen, als hij ook een Lange reeks van jaren gedaan heeft
in de fchool van Wickradt, een dorp omtient in 't midden van
'g hertogdom Gulik, nabij Erckelens gelegen. BUCHLER trok
'er véel jonge lieden, van aanzien, en fchoon hij Roomsgezind
was en de aanzienlijkfte inwoners van die plaats den Protesta.ntfen godsdienst beleden, won hi.) egter de achting en liefde van een ieder, zo wel door zijne vriendelijkheid en befchaafdheid van zeden , als de grote kundigheden , waar
mede hij in zijn y ak begaafd was. In den avondflond van 10
lever) ) wierdt hij, zeer waarfchijnlijk door de guest van het
aanzienlijk Nis van QUADT , tot Bailjuw van zijne woonplaats
aangefteld. De ware tijd van zijn overlijden wordt niet gemeld, waarfchijnlijk is het omtrent het jaar 1640 geweest.
De werken die hij heeft uitgegeven, ten gebruike der beneden-klasfen, zijn: Thcfaurus Phrafium Poêticarum &c. Colon.
1603. in 120120. voorts menigmalen herdrukt. 2. Thefaurusr
Synonynzorum repcivaturrog, hoc eft , quatuor linguis Latina, Grceca , Germanica, & Gall:ca; &c. Colon. 1605. in 8vo. 3. La,

conicarum Epistolarum Thefaurus , Latinorum Grcecorum Epistolas continents &c. 1606. in 16mo. 4. Carmina funebria variorum.
Colon. 16o6. in nino. De Schrijver hadt dic week opgedragen
aan JAN DE QuADT, Heer van Wickradtberg en van Scliwanen.
berg. 5. 'Oval° Poetico 1, , ex R. P. JACOBI PONTANI , Soc.
-7efu, potisfimum libris concinnata. Colon. 1611, en zedert zijn
bier nog een aantal drukken vanuitgekomen; wordende voor
den
F,

SID

BUCHO, (BERNHARD)

den besten gehonden, -dit tei tare 265-7 in 12mv. it *MU*
bij WILLEM BLzu is gedrukt. 6. Catalogus vocum Barbararum,
quibus Latinee elegantes jubflituutitur. Edit. quints, prioribus tort,
rea:or. Co'. 1620. 1 27no. 7. Elegantiarum CLAW. Regul e, lec.
tisfirnis fcriptorum, maxime CIcERoNis ) exemplis illuftratce ;
bus Eleaue;istice ,candidatis tpprimd obfrvatu necesfarite. uibus ac.ce4fere- aliquot orationem variandi formula' &c. -Colon. 1620. I 21119.
Van dit werkje zijn nog verfcheidene andere drukken, waar
van de laatite is , Colon. 1688. 16mo. onder den elite/ vart
Thefaurus Elegantiarum, &c. 8. Gnomologia pracipuarten fentens
tiarum lingua Germania ac Gallica. Colon. 1602. 12m0. It. onder dezen tijtei Sententiarurn memorabilium, 'cum primis Germsnice Gailicaque lingua , brevis , Latino tarmine ;■ infperfis rhytmis.
&c. prater lEnigmata , partim facra , partim profana.
opera ejusdem, TraEtatus tie Azno et ejus partibus, cum Kaleidario
perpetuo. Colon. 1639. 12mo. 9. Phrafes ALDI MANUTIT , ex
emendatione JOAN. BUCHLERI. Colon. 1643. 16nzo. pefaurut
cozY'cribendarum Epistolarum novus et utilisfimus, ex variis optimis.
gue Aluetoribus defumptus, praceptis quidem paacis comprehezdta,
exemplis ver4 piurimis, a M. TULuI CICERONIS libris , illu, rates.
Verfcheidene malen herdrukt. It. Editio novisfima, torredier,
genuino Auaori fuo reffituta, et additionibus .importimes omnibus
expurgaM. Cui accesfere ipfius BUCHLERI aliquot orationem varian.
di formula, met de Eegantiar. Regzila. Leodii 1672. 18mo.
Officina Paitica in qua Carminum (Metrorum) appelktiones,
in nevem genera diftinEle , et exemplis petfpicuis, iisque feleCtis
VAL. ANDR.,
4ustrata , luculenter et breviter pertraEantur.
Bibl. Belg. p. 469. J.. F. FOPPENS , Bibl. Belg. p. 595. Jos.
NARTZHEIM, Bibl. Colonienf. p. 153. C. SAX!, Onom. liter. Pars
IV. p. 147, 148. PAQUOT, Mem. litterair. Tom. XII. p.
423-434.
BUCHO (BERNHARD), is een voornaam Man in Fries.
land geweest , in de XVde eeuw geboten; die onder anderen
voorkomt ten jare 1500, toen fommige Ballingen grit dat ge.
west het land onder het bewind wilder brengen van Hertog

Buc/C. (ADRIAAN DE) BUDDE. (BERN. /WM FILIP)
run. Bump was ene der men,' die zig hier tegen kante.
den , en gebruikt wierden om het gantfe land, van het Vlie
tot aan de Lauwers , op een zekere jaarlijkfe thins mar hetue
rijkheid en grootte, ten voordele van den Hertog VAN SAXEN
fchatten. In dit fluk wordt Bum) genaamd, de Ghelmr•
den ende Edelen Meester. Ten jare 1512 vindein wij hem Raad
genoemd. In 1515 treffen wij hem aan als Raad en Gezant
van den Prins van $panjen aan het Hof van Frankrijk , ten einde' deze zijn regt tot de Friesfe landen te betogen.
SCHWART2ENBEIG, Charterb. van Friesland. IL D. bi. a. 77.,78.

9o. 92.

BUCK (ADRIAAN DE) , geboren te. Furne in Wester-Flaanderen, leer waarfchijnlijk omtrent het einde van de XV.Ide

eeuw, wierdt Monnik van de Premonftratenfer orden in zijn
vaderftad, en vervolgens Pastoor van Aescapellen en van Zoutenay,, twee dorpen nabij zijn klooster gelegen. BucK lei zig
inzonderheid toe om zuiver en verheven in zijn landtaal te
fchrilven, zo wel in rijm als profs. Hij heeft nagelaten:
eroogit McbecOe bench bet
Confolationem Philofrphice ,
febide INAcijt 't latjnO boopnac10 ebetuaccht boo? A.
TORQUATUS Boenus, noomfeben Zogibctacc§ter: ene nu /
tot een je j jelich trot*/ in onfe Oeberbujticbe fpoceite ber=tacit. 2. e'en se5Yeeffelieften Maegbefanch be y CbpOteliche
WAGHE.NARE, de Scriptorib. Ord. Prcemonfiratenj:
stele.
p. 279, 280. PAQUOT, Mem. litter. Tom. XVIII. p. 129.
BUDDE (BERNARD WINOLD . FILIP) , zoon van HENDR.
BUDDE, voornaam Koopman te Deventer, en ten jare 1793
lid van het intermediair Beftuur van hot voormatig gewest
van Overijsfel; is geboren in februari) 1781 in zijn vaderitad
Deventer, en heat gediend als Kadet op 's lands oorlogfchip
den Cerberus. fneuvelde op den II oEtober 1797, in den
noodlottigen zeeflag tegens de Engelfen, aan de zijde van zijnen vriend, den-Kapitein JACOBSON, bij wien hij rnoedig den
post van Adjudant waarnam; en offerde dud zijn jeugdig lever
vont

PtBUDDE. (HARMEN)
voor zijn vaderland op, nog flegts den ouderdoin van 16 jai
ren en 8 maanden bereikt hebbende. Veel was van zulk een
jongen Held te verwagten geweest, indien zijn levensdraad
niet antijdig was afgefneden.
tuDijE (HARMEN) , is geweest Secretaris ener komm!sfie van 18 notabele Staatsleden van Friesland, die op den
landsdag, , gehouden binnen Leeuwarden, den 15 april 1532,
gemagtigd wierden : „ om alle de lands zaken te behandelen,
„ en onder anderen , "Id: 3. Dat zij zullen mogen de Land.
,, boek.en van Heer KEMPO VAN MARTENA invorderen , en alle
„ Akten en Appoinaementen der gemene zaken van Friesland,
„ waar dezelve ook borusten mogen , na zig te nernen , en die
„ te bewaren en doen bewaren in even gemenen kiste, op
„ alzulke wijze en plaats, als zij ingevolge heuren goeden '
„ raad zullen bepalen." Ingevolge dit befluit, vondt die
kommtsfie goed, dat genoemde kist te Franeker zoude bewaard
worden , zijnde een ftandert, konnende niet ex loco gefegregeert worden,-met ijzere banden, en drie floten, van welke
bij Oost- en Westergo en de Wolden , elks een (neutei) zoude
bewaard worden. i Ordonnerende daar te boven'ene kist van
kleiner maakzel, welke in de grote kist zoude ftaan, mede
van drie floten. Hier in zoude het Landboek, op parkernent
in grout formaat gefchreven, ten allerbesten befloten worden, zullende alleen op de landdagen voor de Heren Staten
openligger. Bij Art. 6. was bepaild: „ Dat de 18 Gedeptt.
„ teerden een Notaris of Secretaris zullen mogen verkiezen ,
,, om van alles behoorlijke Akten to makers, en die te laten
„ regiftreren in 't voorfchreven Landboek, en denzelven be„ hooilijk te falarieren.” Ingevolge van dien, hebben deze
Gecommitteerden, tot hunnen Secretaris benoemd, onzen
Meester HARIVIEN BUDDE, op een jaarlijks traaement van 20
florenen. Het is die HARMEN BUDDE, welke ten jare 1534,
wa.arfchijnlijk nit dien hoofde en volgens den last van die
i3 Gccommitteerden, een affchriA van Let Landivek heeft
vg4r.
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vervaardigd, gelijk uit zijne ondertekening geblijkt, en 't wetk.
ook nog voorhanden is. SCHWARTZENBERG, Charter.
van FrieA. H. D. bl. 203, 204.
BUDELIUS (REINTER), geboren te Riturmond, omtrent
st inidden der XVIde -eeuw ; leide zig na zijnen loop van
cerile le[teroeffeningen doorgerneld te , op de regtsgeleeldheid toe, en verkreeg den graad vain Liceritiaat In die
wetenfchap. BUDELIUS maakte ook ene bijzondere ftu,iie van
al het geen de fabrijk; het gewigt,ide etfaii, het gehalt& enz.
van 't gemunte geld betreft; hij was ongemeen ervaren in dat
y ak, 't iveik hem ook bekend maakte aan ERNST VAN BEYEFEN die in 1583 aan het Aartsbisdom van Keuien geraakte;
die Vorst vertrauwde hem de befliering cer muntzaken, zo
vie! in We.stphaien als in zijiie oaten aan' den Rhijnkant gelegen. BUDELIUS droeg in 1591 aan held het werk op, bevattende de Schrijvcrs welke over dit onderwerp gehandelt hebben. Men hceft van hem: r. Ene Elegie van zes bladzijden, aan het hoofd van MARTINUS EISENGREINS Welk, de* eel-toitudine Gratice, veltaald door TILMAN BREDENB4CH. Colon.
1569. 21no. 2. De 1111onetis & de re nunimaria, libri H. quo-

rzim primus artem cudende monetce Secundus vero guefliOnum Monetariarum decifiones continet. accesferunt TraEtatus varii
4tque utiles , nec non Confilia, fingularesque additiones, tam veterum , quam novorum Authorum , qui de Monetis earumque.
valore, liga, pondere, poteflat e, mutatione, variatione, falfitate
ac fimilibus fcripferunt, cum fummariis
indice copiofo. Colon.
FAQUOT Fern.
cud JOAN. GYMNICUS. 1591. in 4t0.
p. 346-348.
litter. Tom.
BUDT (ADRIAAN DE) , geboortig van Hulst in Flaanderen, is geweest Abt van het Cistercienfer kldoster te Brugge.

1113 was voor hei . tljdvak waar in hij leefde een geleerd man,
en gams niet onervaren in de Gefchiedenisfen; de tijd waar in
hij inzonderheid bloeide, wordt bepaald op 1468, zijnde
dverleden in 1488, en zijne levensbefchrijving ten jare 1655,
Monnik in dat zelvde klooster. in 't
door Kw'.
licbt
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BUM- (HENDRIK)

Edit gegeven, en in 8vo. te Brugge gedrukt, waar in men
Oca het volgende graffchrift op hem , vindt:
Longam quisquis amas vitam,' ne temne doceri,
Qtot vita humane mors paret
En tantis zitubis ADRIANUS BUDT tedimitus
Non potuit merit's vincere J ura necis.
Orator magnus, rates, Arta, meatus
A tirorum pollens, Flandrigenum aeta notans,
Carmine's Script's declaravit Genitricem
Virgineam intaEtam crLnline origeneo.
amnia quid tnemorein? potuit qucecumque, ininuto
(Prater virtutem) marmore teeta jacent.

Van de gefchiedkundige werken dezes mans, heeft JAKOLTS
MEYERUS, fommigen in zijne Annales Flandric geplaatst. i.
Supplemehtum Chronici IVFagifixi EGIDII DE ROYA, Religion du.
nenfis, ab anno usque ad annum 1478, edition Francof. 1620 ,
cum Chronic° £GIDII. 2. Hifloriam Monafterli Dunenfis , ad fua
usque tempora. 3. Gesta Comitum Flandri,e, ab anno 1465, ad
annum 1478. 4. Traelatum pro immaculata conceptions B. M. V.
J. F. FOIVENS , Bill. Belg. p. ir.

BUIK (HENDRIK), gefproten uit cen van de aanzienlijkile
geflagten der Anfleldamfe Kooplieden , die ten jare 1595 de
erfte Oostindfche Maatichappij in die ftad uitmaakten „ en vier
fchepen uitrustten , waar over zij even KORNELIS HourMAN het opperbevel gaen , die 'er in april van genoem•
de jaar mede in zee flak. Dan deze eerfle togs flaagde
zeer ongelukkig. HOUTMAN deedt verfcheiden kusten en eilanden aan, daar Portugeeiche volkplantingen waien; onder anderen Bantam op het eiland lava; loch hij geraakte, door
beleid der Portugezeb, bier en op andere plaatzen in openbaren oorlog met de ingezetenen , en kwarn, eindelijk, na
't uititaan van vele gevaren, in augustus des jaars 1597, met
drie fchepen, in Texel te rug. WAGEN., Berchrifv. vat*
Anil'. IV. St. bL 96.
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/3111K (POST), geboren to Anifteldam , in het jaar /5,36,
van zeer aanzienlijke ouders, zijnde zijn vader S yi RAND
Bvm, vele jaien agtereen Regent van 't gasthuis geweest;
deze heeft ook , benevens zijn broeder KLAAS Bum, als tot
het lighaam der Poorteren behorende , op den 22 december
1498, de refolutien van 't Geregt , tot handhaving der vrija
vaatt door 't Marsdiep en 't Vlie, ondertekend. POST BUM
hadt nog een . broeder, KORNELIS , en ene zuster, ETGEN, ge=wild , die gehuwd is geweest aan PIETER DE WITT. Of
Mr. JAKOD Bum die'-teq fare i578 PastOok • van de Oude Zijds
Kapei hinnen Amfleidain' is geweest, en in dat jaar, -onder de
uitgeleide Geestelijken geteld werdt, een zoon, broeder of
reef van dezen POST BUIX ware, kan ik met been zekerheid
bepalen; wel heb ik aangetekend gevonden, dat hij een noon,
SYBRAND genaarnd , gehad heeft, die mede ten zelvden tijde
regerend Schepen der gemelde clad was, en zig zo wel als
zijn vader dat lot moest getroosten. KORIVELIS SYSRAND Bum,
werdt in het jaar 1525 Schepen en Raad, en in 1536 BurgeBUIK, zoon van KLAAS, werdt,
tneester ; KLAAS XL'
253z Schepen, en in 1549 Burgemeester, Welke waaidigheid
hij, zo wel als zijn broeder, tot in 1588, verfcheidene malen
bekleed heeft, In 1561 werdt hij Raad; ook bekleedde hij
in 1572 voor enigen tijd het Schoutambt. Nog vindt men opde Regeringslijsten_, gemeld , SYBRAND JAKOBSZ. BUIX als
Schepen in het jaar 2538 SYBRAND JOOSTEN BUIX , in 157z
Schepen, en in 1575 Burgemeester; en op de naamlijst der
uitgezezte Regenten van 1578, wordt, behalven de gemelde
joosT 13um en SYBRAND BUIK, , nog genoemd POPIAS
POST BUIK , heeft 16 malen de Burgemeesterlijke waardig.
held bekleed, en zig zo daar door (als door den invloed, dien
bij, (tads. en landszaken hadt, zeer beroemd gemaakt. Dat
hij, nog Schepen zijnde, reeds groot gezag onder de burgers
hadt, bleek bij den °Oland, ten jare 1534 ontftaan, wegens
bet vatten van twee Rerdopers, op last van den ProkureurGeneraal , en het gerugt, dat zig daar bij verfpreidde, als of
'er dien nagt-, nog wet 2o0 van hunne belijdenis zouden geligt
war-
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BUIK. -GOOST)

Yirorden. De aburgers reeds hier over den derden nagt in beweging zijnde , werden door Buy( gevraagd : „ wat zij , op
den Dam in zulk een menigte te doen hadden , daar hun
„ de wagt niet bevolen was ?" het antwoord der burgers was :
.4, dat zij geen kwaad in den zin hadden, maar dat zij van
oirdeel waren , dat het hun als goed'e burgers vrij ftondt,
„ om , benevens anderen te waken voor de welvaart der fie„ de; met brivoeginge, van het verfpreide gerugt, het geen
,, zij , als iln:i dende met de voorregren der Poorteren , niet
„ gedogen zouden.” .Dock Schepen Buii verzekerde hen,
op zijn wooed van dat .zulks niet gebeuren zou, of dat
hij het met de andele fchutters, onder zijn bevel itaande, zou
beletten; door deze belofte , en andere gerustftellende woor•
den, bragt hij tc wege, dat de zamengevloeide menigte
ftilte naar huis keerde. Ten rate 1549 ram hij FILIPS DA II,
in de hoedanigheid van jongfte Burgemeester, den, eed af, als
Grave van Holland. Tot aan het jaar 1567, fchijnt BULK bij
de burgerij zeer wel gezien, ten minften geacht geweest te
zijn; doch, toen 'er in dat jaar enig vermoeden ontftondt, dat
de Regering, behalven de in foldij zijnde burgers , nog 300
foldaten wilds aannemen, hadt de gemeente het ergite vermoeden op burger Bum. Sommige burgers begaven , zig naar
zijn huis, hem beleefdelijk vragende : „ waar toe doch dit
„ werven tegens 's Prinfen last diende? waar toe Yet trekken
„ der foldaten op de wage, lang voor den gewonen tijd? waar
„ toe het ontbieden der nagtwagt bij dage, en het befcheiden
„ der nicuwe knegten gewapend op 't, fladshuis? " Bun;
zwoer,, bij zijne zaligheid, dat 'er geen, nieuw yolk aangeworven, noch enige zwarigheid was : zij mogten wel gerust
naar huis gaan. Maar KLAAS BOgLESZOON, in den Hamburg ,
befpeurende, dat de Burgemeester , onder zijnen nagttabbaard,
met een malienkolder, gewapend was, rukte den rok open,
verweet hem zijne dubbelhartigheid, en dat hij lets args
broedde tegens de burgers, ja dat 'er reeds enige van de nieuwe foldaten voor zijne deur ftonden, De burger BUM, zo
ilerk averftreden, de kiagt der waarheid niet kunnende wo
dera,
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fderitfi,an , beleed de waarheid, en , „ dat het door last der
liertoginne gefchiedde, doordien de Wethouderfchap niet
3,
van zins was, zig, om een Ioo of twee oproerige burgers,
„ uit Naar gezag en goed te laten zetten." Twee of Soo bur.
gers , midlerwijl , voor de deuce vergaderd, togen toen aan 't
roepen : „ dat het niet hun alleen , maar de gantfe gemeente
„ betrof , van welke zig aidaar drie of 40o bevonden." Burger
Bush hernam : „ dat hij daar 600 anderen tegen zette. Zij
„ mogten hun best doen, gelijk de Regeerders ook doen zou.
.„ den". " Bier op, raakt het , yolk aan ,'t roepen van, vive,
give, vive les Gera ! dat 'eve, skit, ley.- Geitten. , Elk
doopt te wapen; en, men trekt-N, hopen, den gantferi nagt ,
tangs ftraten en muren , om 't zamenrotten der wederpartije te
voorkomen. De Regulierspoort wordt bezet; -en de Nieuwe
,Brag, aan vier oordcn. Bier wordt, met de dageraad van
den 25 februarij 1567 , bij uitroeping, bekend gemaakt : „ dat
,, het met deze vergadering, niet gemunt was op plondering
„ van kerken, kloosters, of burgers huizen; maar alleen op
„ het handhaven van de ordening des Prinfen VAN ORANJE,
„ en van de ruste der clad. Hadt iemand iets anders voor,
die zou aftrekke.n, of op flaande voet doolfloten warden."
Allen ftakenze op deze hartelrjke betuiging de band om hoog,
verklarende zuiks hunne mening te zijn.
hadden Burgemeesteren, met de nagtwagt .en anderen;
in alles sarntrent , -200 nag fterk, het ftadshuis, en BouwEll
aanhanger van de Roomsgezinden-,
REYERSZOON een
-de waag Doch met den dag, veiliet hij deze post, en
zijn yolk, op den Dam, in orde gefchaard hebbende, fpuorde
Brij Burgemeesteren aan , om aan to vallen , hun voorhouden,de; „ dat het nu de reg fe tijd, en de burgerij meest uit de
.„ wapenen was." Doch de Wethoudei (chap , zig nog niet
Clerk gen,,eg oirdelende, am dezen ACHITOFELS raad te volgen,
vondt goed, 'Nor of alie de Roornsgezinde Burgers, door boa,
den , op den Dam te doen dagvaarden. Hoe het verder met
deze zaak afliep, wijzen wij onze lezers, naar de Artikelen
BRED 'RODE (HENDRIK VAN) en BROEK (JAN). En
V. DEEL.
G
hoe
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hoe de zaken 7xedert trim4d verkeerden, met de komst vat
den wreck= Heitog rvAN ALVA zo dat bl oedvergieten en ban'
nen lie dagelifik bezigheden der Regters wyaren, lean men
/de-di:var. bereden aangetogene Schrijvers vernernen. Zelvs
rirrEw,Dr Wrr, zwager van den Burger Bum, werdt, om
dat J1-4,,in de preek der Gereforineerden was tegenswoordig
tcyretsr, ten zwaarde verwezen, zonder slat men ergens vindt
aangetekend, dat Bun enige pogingen heeft aangewend, can
Beta var.t deze onregtvaardige firaf te bevrijden.
Rea ieder, _die geen vreenideling in 's lands Gefchiedenisfen weet, boo grout de ornwenteling was, die 'er op den
26 rneij 1578, in Anfieldain voorviel, en op welk ene wijzo
tie Regering en Roomfe -Geestelijkheid, ter Clad werden ditge
laid. liet zal des vac:1°cm, hier ter plaatze te melden; dat
de Burger JOOST BUM, benevens zijn anon SYDRAND Burr,
zig in dezen benarden toeftand, over Haarlem mar LeOen
begaven, en hunne waning bij het Haaeje Schouw namen
bliivende fteeds, zo -*et as hunne nakomelingen, aan de
dat hij in 't jaar
Jere der Roomfe kerke iierknogt. Men
t588- in den hoog gevorderden ouderdom van 82 jaren,
ouerledzn.
De Cpreuk van Burgenieester POST Burr, wiens afbeelding
meet dan ene wijze door den Piaatfnijder MULLER in prent
ttitgaat, en in onzen tijd door HOUBRAKEN in het koper is gebragt, was een goed gemieten, en een goed oogmerk , is em ge.
troost Dan , hoe weinig regt hij tot het voeren van de-

-ze ipreuk gehadt hebbe, belqzen de hatelijke karaktertrekken, die deze levenfchets van hem oplevert. Opkornst
der Necierl. Beroert. gedrukt te Keulen. x673. r2mo. bl. 132 enz.
tioopT, —Pig. IV. B. bi. 134-236. G. V. LOON,
Nederl. Ilifloriep. L D. 'W. 98. WAG. , Vaderl. IV. VI. D.
hi. 2r5-4.22. VII. D. hi. 2o3-2o9. WAGEN., Bychrijy. van
4,e. III. St. hi. 22O-244.
BUTS (PAULUS), Ilea van Vliet en Kapelle , wierdt ten jare
tsp geboren te ifittersfoor uit ccii zeer aanzieniijk geflagt ,
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geweest een groot Regtsgeleerde en geflepen Staatsmat,
die zijn vaderland met mond en pen grotelijks heeft ten dienst
geflaan. Na dat hij Parijs en meer andere beroemde Hogefcholen bath bezogt , en zig aldaar met ijver in de regten hadt
geoeffend, ook .de waardigheid van Meester in die wetenfchap
4t.
verkregen, keerde hij naar zijn vaderland to rug; verfcheen
gedurende enige jaren als Advokaat in de pleitzaaL, en wierde
vervolgens in het jaar /566, PetifionirisLder ifad Le#den, en
wegens.4ne grote -kunde ea, bekwaambeid,, tot de gewigtigite
ftaatsziken gObruikt;- zo invbet doen" van tezendingen, als in
de handelingen: met :Pxins wien -bij eeit
der*getrouwite en gemeenzaamfte vrienden is geweest. ' Ten
jam /569, toen i de onluAen met Engeland op 't hoogst, en
zuiks zo wel als 't vorderen des Xden pennings , de gemeente
gaande maakten ; werdt 't klagen over ALVA 'S ftrenge regering
algemeen , en hij zelv' bleef 'er niet onkusadig van, doordien
hij een rnenigte verfpieders aanhieldt, bij 't gemeen, zeven
fiuipers Luiden genoemd, om datze zo veel daags verdien.
den, welken hem gedurig berigt gaven, van 't gene 'er
der 't y olk gefproken werdt. ORANJE , die zig thans in
Duitsland bevondt, kreeg ook, in . 't heimelijk, kennis van
den toeftand der zaken bier te_ Iande,..mit Mr. PAULUS Burs I
die, van de dagvaart te Brusfel te rug kerende, zijne thecisgetnagtigden vooruit liet reizen, voorwendende, nog' lets in
Braband te doen te hebben; en over nagt - en dag naar.
burg toog, daar hij zig, flegts een etmaal, bij den Prinfe,
ophieldt, en niet boven drie dagen, na de andere Gemagtig,
den, wederom in Holland kwam. Ilij was nog ten dezen
tijde Penflonaris van Leijden , en hadt, gedurende de gevanf
ger'is van 's lands Advokaat, en bij afwezendheid van den
Penfionaris van Dordrecht, fomtijds de dagvaart waai genomen.
Na c:en dood van VAN DEN EINDE , in maart dezes jams voor
gevallen , befloten de Staten , voor eerst , genen Advokaat
aan te nemen, fchoon 'er verfcheiden waron , die hunnen
dienst hadden aangeboden; van welk befiuit geen andere re,een fchijnt te zijn geweest, dan, dat zij Mr. DnuC VAN DEN
NYEN,
G2

ttIM. (PATA:us)
iti'VEN1314,4, di hop, 'door ALvA,, aangeprezen, was-, neerk
durfdes, noch aantemen wilden. Doch toen men
.114 t'uitlxvikill van. den oorlog in Rolland ALvA Diet meet
t ontzien werdt Mr. PAuLus Buts tot 's lands
ektYattat 0.2ngefteld; op ene dagvaarc don 15 julij 1572 tcl
Podttcht gehouden , die zeer merkwaardig was , doordien in
Out:, veigadering, het eeifie en ruwite ontwerp gemaakt
verdt - van gemknehest der Verenigde Nederlanden.. 1-14,
bald van den tijd'iijner reize naar Dillenburg af, met ker,ni5
4elz Berea vAN SWEETEN en KALSLAGEN, ge.durig heimelljk ver,
ftaPA inet. ORANJE; w.aar toe mod, foaltijds, in ailte, te
b11, imam, op .-een buis van den Here van Kalslagen
J4 1 4CAPPAR; uit xviens mond de Gefchiedfchrijvcr BoA
bijonderheid heeft te hoek geiteld. Toon ten jaw 1573.,
,Pzitas WILLEM DE° 1, enen Raad nevens zig aanitelde , uit
,i)CzQi1 Lederr en twee Secietarisfen beftaande:, om de zakea
;Y g n, am en oorlog 20 wet te water' als te kande, te helpers
.b.C:ftierctn,, was Buis daar een lid van. In 1575 wierdt hij
WP O,VenS ST. ALDEGOVDILen. FRANCOIS MAALzOON 'als Ge.
ar4teil -p aa..r Engeland gezonden, met last, om aan Koniriginne
,14.1zAiaearri t vertonen:' wati-ter , te Brgla gehandeld
cn toe Fins WILLUM en: de Staten; wanhopende an one'n
viligen vrede, zig te haarwaard keetden, als tot ene re'gtfchapen' befchermiter der.i geloofs, en ere Voritinne gefcro,/, ten nit Hollandfen bloede," naarnlijk, uit Fax prA, dogter
van WILLEM D.FN GORDEN, Grave van Henepinven, Holland
en Zeeland, die met EDvARD DEN EL_ Luning van Engeland,
was gthuwd geweest. -,-, En , zo hare Majefteit zig mogt late4
bewegen , om de Staten Itragtdadelijk te onderfleunen, bo.
den
zij haar de oppermagt ov.er Holland en Zeeland aan,
3.*
,, ender zekere voorwaarden nailer te bei amen." Wellc
cep uitflag deze aanbieding ten gevoige hadt, als niet tot,
ooze Usk beiwrgncle, kan men in de Nederlandfe Gerchiedfcbtjvcrs narporen. Ten fare 1579, wierdt 'ex te Utrechs
ene vergadering apgerigt, die *at kreeg, om op voorvallenJe z3lien to belluitcR, n (war gcs itige de Bondgeno,

?berciarrifth Inciest, ingevolg, bet XIX. Art. ett gent4
att.
gene vereniging. .Graav JAN VAN NASSAtl-, Was I'let
'er veleniging, zo lang zijn broeder .afvVezig wa Metx
ihadt 'hon CTIGT1 Raad toegevoegd, van wtlken -onze PM lid
was.
Kort na het tood'iOttig hitven
I, -eh Ittr.
Nvij1 zig in Holland fchikte 'tot deli
Advokaat Burs ., diet de , haticlte..,00: tegeriftoncit
plienstneder. SOlmnigen mentirdiClij coldaat Was vtti
ne vtredde -7of
hing naar tlen, 't it
Vaairchijneigker, 4atzljn oAgenoeienfit-cfbn hamcielinetPtatfA.
rift ontitaan zij. Ten fare 1586 -, fickle de "toefittaltgo
,La-ndvoogd LEICE`STERheni aan tot lid *van den Raad vi State .; oak wilde hij hem Koininis ,maken'Vali dO door hem 'or*
gerigte Kamer van geldmiddelen .wa'sar 'van :zektte sittust,-GOUD, eery vreemdeling, Therauriet was ge:rnaakt, 1o6h Ilvrt•
weigerde fierlijk„ Kommis •onder 'hem te zijn LfICESTER
aa.ngezigt zeggende :: „ dat hij REINGOZ3b nit tot
al bdkwain kunhen tiogts,
'ma begeren, zo
, het waarnemen van het Tbefatrierfchap,--zo ver was 't '-et■
, als Kommis, wider Rtoulooto zoti *Melt
t, van, af„ dat
dienen." Woorden, die -dew Gra?evelekk:REOrctitiob---iit-Zint
en Buys, , edilatni, , :kitkir zoninog
ikttcptileven
Wanti na 'dat,LvicEsTtR den -I9 jalij Van .dit 2elvde
aar 's Haet was vertrokken ., verzeld Vat den /laid Vat tttv
te en van dien van rde geldmiddelen, was tiij 'nog tants,
lijks ter poort uit, of JAQuEs p t PoTTER, en Finning tott
Schepen te Utrech t, en .zekere Kofninis van 14.7tE5ti-tx, ‘Tira.
MAS WEBBEs genoemd ., verVoegen z bifeen targeihopnia&
;1CORNELIS GYSBREGTSZOON ' VAN ^.11a4i,t)il1uRt-, begereh Vatt
hem, het bijeenroepen derBurgerlfdpliede'n ) wellten teij 'f'e%
.tiit last van LEtotsTtR baddeii wok te dragen. De p&301
bijeen gekornn, verzooken Pantik en Vrtir ti3ts mne hd1D4.
't Weric Aun-, tilt4611411
tot hat .atten van Mr. ?Attus
iloor den Landvoozdgelak VAS, De lietpliedeM,
6S
'weft
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fchriftel4k bevel , te-vor4eren , begeven zig op ftaande voet*
Haar .wring. ;ens- -Cludidiumemeeste'rs , alwaar Buss t'huis
was; dringenr,- met vee l misiloer in zijne ilaapkamer , daar hij
nog, te bedda tag, doen lie ppitRan, verzegelen zijne papie•
ren in een koffer,, en brengen het op bonne kamer; daar na
op 't Hof, in bewaring van, don Grave ON NIEUWENAAR, die
in de clad het bevel voerde. Buss werdt ook eerst naar de gemelde kamer ; doch , drie of vier uren later , naar de :tads
wijnkelder gebragt. Hier werdt hij , tot op den x5 augustus,
door Burgers, bewaard. Toen bragt men hem op Hazenberg
de (tads -gevangenis, daar hij zat tot op den 8 november;
wanneer hem vergund werdt, ten huize van den Onderfchout,
op den plompen toren , gevangenis .te houden, ondef borgtogt
van 25000 guldens, te verbeuren , zo hij ontvlugtte. Tot
hier toe, ,hadt hij geene aanfpraak mogen hebben dan in 't His
zijn van POTTER of iemand anders ui de ,Wethouderfebap,
en oak gen -vrijheicl om pen of, -W gebruiken. Mei&
al, wist , men zo weinig tot zijne bezwfiarnic in te brengen,
dat men-,zig , berbiclie4 mvpst met, een gefprek, bij hem in de
gevangenis gehoudep, z9 ..; een rTokureuf verhaalde,
en bier op uit komendel „ dat Koninginne EI,IZABETII de op.
„ perheerfchappij der Nederlapden nimmer aanvaarden zoo, en
„ dat Utrecht Naar die alleen alet. opdragen mogt, alzo zuiks
,, ftreedt met de Utrecktfe Vereniging ; dat ook LEICESTER
„ zelv', met het ontwerp der opdragt der onbepaalde beerfehappije aan hare Majefleit, gegekt hadt." Maar. zo hem
201k zeggen tot misdaad toegerekend werdt,;Thoest men, in
Engeland , zo vreemd niet zijn; als men voorgaf, van het aanvaarden der hoge Overheid. Het gewelddadig vatten van Buss
werdt, middelerwiji, in Holkrnd zo euvel opgenomen , dat
LESCESTER niet bekennen durfde, ja zelvs ronduit lochende,
dat hij 'er list toe gegeven hadt. Zijne bloedverwanten drop.
gen dan bij den Landvoogd om ontilag, dock hij hieidt hen op
den toil. DeStatew van Holland 7elven zogten hem te bewe.
gen, • osn Bust te regt te doen ftellen, maar 't baatte even
Weinig. Want choon - Bu4s, mar veler oirdeol, LEICESTER,
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Ih ' east, vet! te veel hadt ingewilligd, en ban nadeatand,
cep fcheen teen gevallen dat bij; alies,
teen doen en latfn bij hem wits; hij ha& egter, meende
te veal aan d Landen, en zeivs ,an den Landvoogd. eri,
Ziend, 43m, zonder reden ., ,dus mishandeld Ite warden. aktir -4e haat van REINQOUD, ie LsicEsTER ,de Oren voi zszwaan
biles, ,deedt hem, , da,gt men, deze onbehoorNke baud ail%
s
endergaan. 1113 zat tot in 't begin Ties velgenden
wigneer de Onderfthout, op aanfchrijvens van bun Elms twipipil;if,*
den , bj welken zijne fan4tW soot 2soop guldens berg
back, 'dat bij, des ivemaand, altoos in regteverfchijnen zon,
tICM VA' Culic tentfiaeg. Hoc verregaavde Litt q Dos
gebeten was, blijkt, door gijn hevig uitvaren tegens dew:elms
*an one Gezanten, 1ie zig in Engeland bevonden, On de beerfchapplje dezc,r landen ,aan de Koninginne -op te drawer]; wma
Iij ontzag zig niet -te zeggen: dat hos, die de gal, verified
hadt , ‘egter door ,de Staten gejlaak t , en weieronz in den Raad
State getrokken was. Men antwoordde: „ dat zijne Doorludt,, tigheid, Burs Dimmer 'hack doen te,regt Dacia de
Graav hernam, silat zulks oizwaar vas, Jlebbende 141 DIMS Itaads.
heren tot Regters gegeven. Oak blijkt het, in de 41aad,
LEICESTER, pas voor dat Burs ontfnapt-e, het Hof vas Oro*
en enigen den Raad vax State gemaktigd 'hat, eti/vm
tam te zitten.
Errs badt voorheens, .gerdk wij gezien hebben, de borglie
•rater) in Holland bekleed. 1s Advokaat van -dat gewest,
was hij Groot-Zegelbewaarder PrefideDt in -de 'vergadering
wan Holland en Zeeland, in imam des rrinferis VAN OftlagE,
Raad van grave JAN VAN NASSAU en Curator van 'het Hogeichool te Leiklen. Hij overfeed op sta lug le Alia, Zat 11j,
in het jaar 1592 gekogt bath, zijude gelen tusfen lyieJjk,ht
vn Vianen, in let jaar 1594. An 'arbeeldzil hoar HOUBRI.
JUN' in 't koper gefneden, pat in p1aat
– Groirni,
a.132,
dinna. IL p. 4o, 41. ilea Publ. dii gi. Torn. VL
1S3 . C. BtIRMAN, Trajetkon au& .p. s6–.58, P. BOMAN,
SyUger,e Epistd. Tom. L 124. AuzzitT, MN&
4 . 3 J5.
G4aka,

104

BU(SERO. (bIntRIE)

85„. 45c:
289. VI. B. bl.
Box, Ned. Ood.
72o)-X111,..d3.
34. 37. XV. B. bl. 188. XX. B.
IX;
685. 690. 722. XXII. B. bl. 892. 926.
bl..63;,'XKI.8o6.
HOOFT, Ned. Hitt. XXIII. B. b!:
vsx. Axaa.
-04-45. Rom" van OLDENBARNEVELT, in de Waar.
1)1,
Pad.
'VI.
D.
bl.
306,
307.
376.
399.
Ad.
,
2Q2.
r76.ylL.a."1 1. 29. 83. 109. 268. 512. 518. VIII. D. bl. S 90.
97. x15. 157--163. 203. 215.
BUIS (PAULUS), zie BUSIUS.
BUISERO (DIDERIK), Heer van Heeraertheiningen ,
n zetr aanzienlijk geflagt gefproten, is geboren te Misfingen,
came= 't fur 1640 , en in een hogen ouderdom geftorven in
2721. Hij was Deken der kollegiale kerk van :St. Katrijn
Eindhoven in de Meijerif ,van 's Bosch, voorts Raad en Secretaris van zijne geboorteflad, era vervolgens,- wegens Zeeland;
Raad terAdmiraliteit op de Maze, te Rotterdam. Men ontmoet
in onze Vadetlandfe Gefehiedenis, enen LAURENS VAN BUISERO, Beer' van Dusfen Muilkerk, die ten fare 1668, benevens
XONSTANTYN HUIGE.NS, Heer van Zuilichem, Gem'agtigde van
den Prins VAN ORANit, als Markgfaav van Pere was, om de
gefchillen in die clad ontftaan, te helpen beflegten. Niet
waarfehijnlijk was deze een broeder of neef van onzen BUJ.,
SER0.1
DIDERIIC was een ijverig begunfliger der Digters , en daar:

bij ook zelv' een beoeffenaar der •edele poezie. JOOST VAN
VONDEL wijdde aan hem toe, zijn vertaalde Helfrheppingen van
OVIDIUS, waar voor hij hem uit erkentenis met een fraije zilver-verguide drinkkop befchonk. Een warme vriendfchap
verbond hem aan den uitmuntenden Digter J. ANTONIDES,
waar van hij tevens de MEcENAs was.
Behalven een goed aantal Gedigten op boeken, trouvtry
en geboorte-digten, fchijnt zijne Iiefhebberij zig inzonderheiti
gevestigd te hebben, op . het vervaardigen van Toneelflukken
en in dat vak, bepaalde hij zig st nicest tat, vrolijke
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ten en klugten. Zie bier de lijst der itukken van dien aarti
welke hij door den druk heeft gemeen gemaakt: I. AMPFIlt
TRIO, 9.3fijrpci. ant. 1679. am. 2. ARETE, Of tirt) ;) tfifftfiCit
be print en Stlin. Zyurfpci. Amit: 1 692. 8b. 3. ARLEKYN,
WOO:be ertenaam. fittigtfpet. EeOb. 1719. Km. 4. ASTRA.
$E, /toning ban (eirtiO. C4.14euripet. lag 1693. 8ba. 5. Ze$
bliegerijen ban SCAPYN. TAIngtfpet. 8bo. 6. enter§ of
cage 1716. no. 7.
tome tittiuciOfiltaatifer0. ZIOlpet.
1662. 4t0.
Heautontimorwitenos of
Page 1719. sba,
Min- en 11D4riffriji):, earberfpeib
Atoonfte / of trt ont;et . ban .Attebeningen. WiOrpel: '0 Vage

1717. 8bo. iZziumpberrenbcJJIfl1•02erbefpcf/ nut tang
b3crlien / en3. Sniff. 1680. 4to. II. Verliefbe Po'&t. IN*
tenationbrpet. 1721. 8no. Onder de latijnfe Gedigten van den
beroemden JAN BROEICHUIZEN, ontmoet men ook een fraaije
Elegie , aan BUISERO toegewijdt. JANI BRoucimustr
Poeinata , pag. 52. PAQUOT , Mem. litter. Tom. V. p. 308--I0.
Leven vanl. VONDEL , bl. 86. .Naamrol der Nederl. Tomei-1)4115,
diehteren , bl. r6. P. DE LA RUE, Gelett. Zeeland,
116. WAG., Vad. Hilt. XIII. D. bl. 336.
BUISKES (PIETER LUITJESZOON), g?fpiotet nit .eti
der voornaamfte burgerge{Iagtefl van Noordholland , daar ook
ten huidigen dage nog telgen- van worden gevonden bevondt
zig, benevens ,zijn behuwdbroider, SIMON SEMEYNS, Onder
bet getal van die `bewoners van Enkhilizen , met welke DIRK
VAN SONOY, op naam van Prins WILLEM DEN I, ten jare
1570, in onderhandeling tad; om de itad nit de magt van:
den vervolgzieken ALVA te wringen, en

ORANJE ' S zijde te

doer kiezen. Dan: dit wilde in dit tijdftip nog Diet lukken.
De Regerin-g; 'genoegzaam alle Spaansgezind, was te waak'
imam, en de magt- van den Prinfe te klein, om voor als nog,
met enige fchijnbare hoop van goeden uitflag, jets van be.
lang tot afwerping van het drukkend juk , dat hun zo pram.
gend knelde, te kunnen ondernemen. Alvorens men iets van
belang ten dien einde konde werkitellig waken, verliepen 'er
G

ge*
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genoepaam

nog twee Jaren, want -het was niet voor 1472i
clat-BuisicEs van een lastbrief des Prinfen werd voorzien, gedak
tekend den 20 april, om Enkhuizen te doen ointlaan, en do
vijandelijke fchepen die voor de flad lagen te bemagtigen.
Deez' en KORNEL IS JANSZOON BROUWER entedagen later, ver.
hinderden; dat PAULUS VAN Loo , Drosfaard van Muijden
met een karveelf:hip Sol krijgsvolk, in de clad gelaten werdt.
Ook bowerkte BUISKES een verdrag. met de Wethouderfchap,
waar bij , onder anderen , bedongen werdt, geene bezetting
van de ene noch de andere zijde , in Le nemen. Aan VAN
Loo vroeg hij : wat bier te don, en waar been, met die knegten?
Drost flondt op deze vragen ais ware bedremmeld, en
wist niet te antwoorden; waar op BUISKES hem beval, terflond
zijne biezen te pakken , of dat hij hem beenen zou maken : deze
wagtte niet na de uitvoering der bedreiging, maar maakte
tell, ten einde een goed heen komen te zoeken. Hoe het
verder met dez, gebeurtenis afliep, en de vrijheidszon kwana
opdagen* ; zie men op 't. 'Artijkel 'BROUWER (DIRK
JANSZOON).
Men moet tot lof van Tvitris -,Ieggen , dot onder alle
beroerten, die van tijd tot tijd binnen Enkhuizen voorvielen,
vermids de Regenten zo nark r voor, als de ingezetenen tegens
de Spaansgezinden waxen , hij zig altoos zeer gematigd gedroeg,
en nicer clan eens de burgerij, door wie hij zeer geliefd was,
tot bedai en brags, wanneer het finetlend Vuur van onverge.
noegdheid gereed ftondt, in ,ligter laije vlam nit te barsten.
Op raad van zekeren HANS KOLTERIVIAN nam Bvislas 350
man in foldij, en gaf ieder van hun zeven ftuivers op .hand,
en zulks nit zijn eigen beurs ,Idoordien 'er geen voorraad van
geld op 't fladshuis werdt gevcinden, ook betaalde hij de Bus•
fchieters en anderen. Doch deze waren naauwlijks agt dage1
in dienst geweest, -of zij kwamen op 't fladshuis, roepende:
svij moeten geld hebben , of willen de flad weer papist makers,
Na dat -zij een en andermaal die bedreiging geflaan badden,

en zonder geld niet te fusfen waren , ftondt,Bursas op, en

zeide ik zal bet gaan keen; dit dealt Jij ook, en kwam met
zo

BUISKES. (-PIETER LUITJESZO0N)

my

zo veel geld te rug , als nodig was, am aa' de linegten vobr,
ten week de bedongene foldij te betalen, het welly ook van
die uitwerking was , dat menze tot zo Lange 1)4 hunnen pligt
hieldt, dat de Watergeuzen in de itai kw-amen. Met de verandering der Wethouderfchap , die bier op volgde, werdt
BUISKES mede als Burgemeester aangefteld ; en kort hier na ,
verfcheen 'er SONOY , die het gouvernement over Enkhuizen
en andere Noordhollandfe fteden aanvaardde. Dat BUISKES een
getrouw en vurig aanklever was Iran de zaak der vri..1,-eid,
en -dat hij onwrikbaar als -een rots ftondt voor -de partij die
bij was toegedaan, blijkt niet alleen door -bet reeds aangevoerde; maar werdt ten jare 1587, velder bekragtigd , door
de dappere daden die hij uitvoerde tot in flandbrenging en
flaying der dierbare vrijheid en wering van gewetensdwang,
Coen hij tot Admiraal van 's lands fchepen van oorlog in 't
Vlie, werdt aangefleld ; de lastbrief daar toe, .was door Prins
MAURITS vervaardigd, en gedagtekend den 26 maart 1587.
BUISKES is getrouwd geweest met ene dogter van SYMEN
SEMEINS , een wel gegoed burger van de eerfte klasfe binnen
Enkhuizen; deze om den hervormden godsdienst, waar van hij
een warm aanklever was, het land hebbende moeten suimen ,
betrouwde het beitier van alle zijne aanzienlijke goederen,
werven, zoutketen, rederijen en uitgeffrekten koophandel1
aan zijnen fchoonzoon 13ursKEs, die zulks met de beste trouw,
waarnam. Ook was de_eerfte kommisfie-brief van Prins Wit.
LE-34 DEN I, i eigentlijk aan SYMEN SEMEINS gerigt , fchoon op
naam van BUISKES gefteld en door hem uitgevoeid; voor wetke waarnemingen BUISKES , na dode zijnes fchoonvaders, voor
nioeite, gevaar en verzuim, zo nopens de komnisfien, door
toedoen van SEMEINS , ten dienfle van Prins WILLEM en den
lande, als wegens de adminiftratie der voorfchrevene -goede.
ren , aan zijne mede-erfgenamen, in rekening bragt 28000
guldens. Over welken eisch, zij gants te onvreden , met
BUISKES in onmin geraakten, dat egter door tusfenkomst van
vrienden werdt -bijgelegd , en aan de uitfpraak van weclerzlids verkorene Goedemannen overgilaten, die BUISKES in het
ge
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gelijk ftelden, en dus taan hem de geZ1,isthte -10th door zijno
BRAXDTen CES.
inecle-erfgenamen werdt goeigeiaan.
Rift., vats Enkhuize,i, I. D. hi. 1. 121. ion 5 Ned,
HO. 'VI. B. bl. - 4 1 3, 414. E. v. METEREN, .2\7(!cierl Oorl.
357-36o.
IV. B. bl. 74. WAGEN., Vide' Hifi. VI. D.
S96.
BUISSERET (FRANS), is geboren nit een fatzrxenlijk
nagt te Mons in Henegouren, in feptmber 1549. Ziin vadet
was GEORG BUISSERET genaamd, en zijne moeder tIC.TRYNA
LA BA11RE. Hij volvoerde zijne eerfte letteroeffeningtn in
ktillegie van Houdain, in zijne geboorteftad, en ltwain vervol.
gens in het,kollegie van de Lelij te Leuven fthderen in de wijs,
begeerte, vervolgens leide hij zig op de regtsgeleerdheid toe
en wierdt Licentiaat in beide de takken van die wetenrchaN
Het zelvde jaar wierdt hij voorzien, van een Kanunniksplaats
in de hoofdkerk van Kamerik. Als toen verlof bekomert
hebbende am 2ig 'van,Leuven te verwijderen, reisde hij naar
Rome, am het jublle van -het heilige_jaar-bij..te wonen. \Tervolgens zig aan den geesteli)ken ftaat toegewijd .hebbende , en
tot Priester gerchorri zijnde, en ' na vele kerkelijke arnbten
bekleed te hebben , geraakte hij van trap tot trap tot de waardig.
heid van Aartsbisfchop van Kamerik; dit viel voor in 1614,
en den 25 maart 1615 deedt hij zijn opentlijke intrede in die
Rad; maar den 2 meij van dat - zelvde jaar, wierdt hij door
een maagpijn aangetast, vergezerd van hartkloppingen die hem
in het graf rukten. Hij wierdt te Kamerik in de boofdkerk
begraven, aan de zijde van Iitt groot autaar; itaande het
volgende gr4fichrift op de zerk die zijn lijk bedekt, gebeiteld:
P. M. Ill. & Rev. FRANCTiCI BUISSERET, qui rnetropolitance bujus

Eccl efia cnuniis funEtus precipuis ab vino MD.LXXIV. Canonicus)
Officialis , Archicliaconus mak Decanus Sedis Vicarius gene.
ralis, rode annis quinclecim Episcopus Namorcenfis, tandem Archie.
piscopuc et Dux Cameracenfis etc. asfumptus, primo Pontificatus
anno obilt, etatis LXVI. falutis humane 114.DC.XV. !mei di fe.
run2a. Alamo, Leftor, lsene apprecare.

EUISSON. (JAN Du)

IMP

Bursstinr, is voor con F. Oterd niari-geholiden, (loch was
e ligtgc,lo\,7i ,, .; ten aanziera van gees-tverfchipingen, ipo:xn, en
bezweiirgen;
hadt een zeer gettikkig geht_ugen en was eeri
Piediker. Men he- ft van'hern cie voigende were
ji-en in diuk:
Di..,cour.; admirable eg veritable des chofes amemes
en la 1:1:e de
profesfc
en Hainaut a l'ixdroit . d'une

Soeurs noires , pofeciee depuis delivree &c. Douay
2. Orafrod funare fur.le,trefpas tt inhumation.4
;res 41Ore et ex.ellerit Seigneur .Meside EMANUEL DE LALAING3
Marquis de lietzty, ,,-Barois de Montigny &c. Mons t 591,.
3. Dgreta Srodi . Diocredistzte - Namttreenjis. anno Domini 1604. iS
Ecelefia Cathedrali celebrate &c. Namur. z639. NlICLAÁS
du convent

1586. I zma.

gaf in 1616 ene levensbefchii.jving van FRANCS BUISSZ.
in 'c lichr, van wien hij Secrecaris was geweest. Hu be:,
Schlijft 'er vele potzn in, die de Duivel aan zijnen =ester
fpeelde, inzonderheid fchepte Satan4root behagen ; cm heat
zijn crucifix to ontroven, en- op de ilokw/en der Begijnen te
plaatzen, doch als het BUISSERET regt.ernst wieidt, dan dwong
Jij den kwaden Erget door zijne bezweLingen, oin het crik.
c:fix te rug to halen enz., en meer fprookjes van dien zelvdep.
DE'RAISSE, Belg. ! Ckrist. p. 201-206. G‘,„,
.COLVENER,I/, PrgfQ,. ad Balderici Cl4ron.,C9Tertic. Du NfolvIY,
Socrar. Coinitatus Namurc. pag. 10. 30-34. Gallip Chrj.ttiarig.
Beig. p. Z25.,
Tom. III. p. >57, 5 8. 546. VAL. ANDR.
F.-Forp ms, p. -28 g. 'B.OUSSUT Hifi. de rMi,ns.
pag. 237, 238. 254, 255• PA(ZUQT, Mein. litter. Tom. VI.
p. 276-233,
GAZET,

SET

13'CUSSON (JAN nu), geboren te Viller$ in de kastellanij.
1731/ Ace: in Henegouwen , beoeffende de wijsbegeerte te Lew,
y en, alwaar hij den derden rang bekleedcte in do algemene pro*
moth: ten jare 1544. Enigen tijd daar na, wierdt hem de
post opgedragen am die wetenfchap in het kollegie van 't
Varken to onderwiji.en. In x563, beriep men hem van daar
mar Douai, tot het waarnenten van de zelvde bediening, in
bet kollegie van den Koning , waar van hij de eerfte.g.egent
of
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BUKENTOP. (HENDRIK VAN)

of Opperfte was. in die zelvde itad wierdt hij den 16 julij
1571 tot Doktor in de godgeleerdheid bevorderd. Omtrent
het jaar 1574, wierdt hij Provoost van St. Pieter gemaakt, en
in die hoedanigh eid Vice-Kanfelier van het Hogefchool. Na
die waardigheid gedurende het tijdvak van 21 jaren te hebben
Waargenom en , flied hij te Douai den II april 1595, in den
ouderdom van bijna 7c) jaren. Hi) vermaakte alle Zijne goe.
eren tot onderhoud van en gage arme rt-pttenten: Doktor BUISSON was een braaf en dengdzaam niensch , bijzonder nedrig,
wandelende in alle opregtheid, in de hoop van een toeko.
mend zaiig lot. Men heeft van hem in druk : ARISTOTEL15
Organ= , post NeTIUM , aliosque, denuo Latine redditwn. Col.
1572. 40. 2. Hi/lyrics & Rarmonia Euangelica, five vita D. N.
JEsu CHRISTI e14

Luangelistis in unum Hifioriz corpus con-

gesta, adjeda fuis loth ordinis et togifenfus ratione. Colon. 1573.
2m0. Her van zijn zedert n6g verfcheidene . drukken in 't
licht gegeven; oak is het in 't Iarijn en franc beide, gelijfd in
den Bijbel van SAC! Tom. III. Paris. 1715. in folio. —
WEI , Elegia Belgica. p. 133. BUZELINI , Gallo Fland. p. 185.
F. SWEERTI1 , Ahem , Mg. pag. 402. VAL. ANDR. Biblioth.
72O., BOUSSUT,
p. 655. J. F. KTPENS,
n
Hy. de M072S. p. 346 , 347, rAQUOT,
Mem. litter.' Tom. IL
p. 411-413.
BUKENTOP (HENDRIK VAN), geboren te Antwerpen;
omtient het jaar 1654, begaf zig na de gewone TetLeroeffe.
ningen doorgelopen to zijn, in de olden del Rekolletten. Hi)
was toen 20 jaren, en beoeffende zig van die tijd of aan,
het alle vlijt in de godgeleerdheid, de hebreeuwfe en griekfe
talen, et het onderzoeken der H. Schi volgens
wierdt hij tot Pliester gewijdt, en 'in 1688 tot Lgzer aange.
g eld in het grote klooster te Leuven; en heeft nog verfcheidene andere kerkelijke bedieningen waargenomen„ die hem
egter niet beletteden om zijn arbeid over de gewijde Boeken
voort to zetten , waar van de beoeffening al zijn wellust
titmaakte. Na 42 jaren in den geestelijken itaat doorgebi agt

BULBAR US.
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bragt , en bij aile ge!egertheden tct eeri vlorbeeld Ipan
godsvrugt en iligtende rieurigheid verftrekt te Lebben, flierf
Iiij te Leuven del 27 mei] t 715 , in het &lite jaar Zijres ou.s.
deidoms. Van hem zijn de volgenc/e Il reiken in druk :
five Dux fidelis ingredi cupientibus
,dagogus ad fanaa fall
Denetralia S. S fipturce &c Lovan. 1696. /2MO. 2. Dittamarium,
in quo voces onmes
lig&ficeonis, quonVulgata nostrit
S. Scripture Latina transtafene occurrwst
explicantur.
lb. 1696. I2m0. 3. Canoes, feu Regigte, pro intelligentia
Scripturce utilisjimte ex &'. Patribus collate. Lov. 1696. i2tild.
lb. ed. auglior. Franco! !pot& z 2mo. 4. Thefes in Euangetts
Matt/mi. Lov. 1697. I2020. 5. EX(1712e4 Tremslationis Flandricx
Novi Testamenti , Embricce nuper impn'sfie , quo demonfiratur
Translationis Mitts multiplex defeSus Vulgata editione difformitas, ac cum damna±a Gallica verjione coilormitas.
Lovan. 1698. 121120. 6. Nota in Pfalterii Daidici, item Libra
./Eluum .Apostolorum translationem Flandricam, ut prcefertur, Ent.
bricte impresfam. LOV412. 1699. 1 2MO. 7. Mari& e , pro Pfaltcrii
rerfione Embricenfi fatic e, Refutatlo. Lovan. 1703. 127120. 8.
112dulla Tritici, five fubftantia totius S. Scripture verfibus camprelaenfa. Lovan. 1703. 121120. 9. Traaatus de fenfibus S. Scripturce , et Cabala 7udceorum. Lovan. 1704. I 2nw. 10. AIM abed,
turn Grtecum et Hebraicum, quo fingularis litterarum utriusque
lingua figura proponitur,, genuinus fonusodftruitur,, legendi methaw traditur. Levan. I 704. 1 MO. 11. Lux' de Luce, iibri
, in quorum prima ambigua leEtiones, in fecundo Varite ac
dubice leltiones, quce in Vulgata latina S. Scriptre editione occu,.

runt, ex originalium linguarum textibus illuilrantur &c. colon.
1710. 4to. Behalven deze in het licht gegeven werken van
BUKENTOP, zijn 'er na zijn dood nog veifcheidene anderen
gevonden, die in 't net gefchreven, en ter persfe gereed lagen. - SANDERI, Chorog. Brabant. ult. ed. III.'pag. 159.
163. 165. PAQUOT , Mem. line?: Tom. VI. p. 419--427.

BULGARUS (ROBRECHT), een Waldenfer van, geboorte,
verzaakte zijn geloof, en wierdt Dominilaner Monnik; voorts
van
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BULIUS. (NIKLAAS)

I , ten fare T 236, tot Ingnifiteur
van Paus GREGonrui DENX
aangefteld,
naar
welke landftreek zig vele 1Valden*
Faanderen
hadden
_begeven,
ten
einde
de woede der vervolging in
fen,
hunne valeijen te ontwijken. Koch deerlijk wierden zij in
gtin bedi ogen , doordien de wrede BULGARUS
tunne verwag
s
welke eertijd thin geloofsgenoot vvas geweest, als een felle
tijger tegens hen woedde; want al die weigerden zig naar zijnen zin, te deedt hij, van den wereldlijken art
geftijfd zijnde, vet bianden; zo dat 'er, in twee of drie maanden tijds onitient so, zo manntn als vrouwen, veibrand of
.eve, d begraven werdein. Het bleef .1aar niet bij; want ten
laatilen misbrulkw hij tot zulk een verregaand uiterfte de aan
tiew. veileende magt, dat het den Pans zeleen mishaagde, die
tern de verdere uitoeffening van zijn ambt als Iriquifiteur verbood, en daar na door het aan 't licht komen van verfchei.
dene verregaande misdrijven, tot , eel ecuwige gevangenisfe
Eccl. Occid. 4ms:1: Cap. VIII.
USSER.
verwees.
.62.
—
MATTH.
PARIS , Hifi. ann. 1236.
Cap
X.
§.
S. 20.
p.
408.
G. BRANDT, Hifi,
Bibl.
VIGNIER,
45Q.
1238.
21.
der, Reform. 1. D.
BULIUS (NIKLAAS), een bedreyen Geneesheer,, en gam!
Digter ; zag het eeifle levenslicht te Hoorn, -0i) den 17 januarij
155o. Na zijn , eel fib letteroeffeningen, ten dele in genoenide Clad, en ten dole te Haarlem voltrokken to hebben, ging
hij naar Leijden, ftudeerde aldaar in de wijsbegeerte, waat na,
hij Leuven bezogt, en zig aldaar in de medicijnen oefrende;
vervolgens ging hij naar de Hogefcholen van Douai, Pans en
Tours, om zig vender in die wetenfchap te volmaken; bier
enigen tijd nies-1,e geileten hebbende, deedt hij een te rugtogt
naar zijn vaderland, waar na. hij Duitsiand dooitrak om zig
naar Padua te begeven, a4lar hij de waardigheid van Dolt
tor in de medicijnen verkreeg. Voorts fleet bj eon tijdvak
van drie jaren , om gants Italie te doorreizen en 'er al het
merkwaardige te zien, waar na hij met een (chat van kundig.,
beden verr.kt, zijn vadaftad weder opzogt, en aldaar
ge!
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venees'kundige praktijk uitoeffende, wordende kort na zijne
te rugkomst tot fiacis Doktoi te Hoorn aangefteld. Cedmende
den tijd, dat de Graav VAN Bossu in die {lad gevan_,e zat, bediende BuT,Ius hem als Marcus. In 1577 wierdt h:j wegens
Noor.11;51!a7:61 mar 's Hoge gezonden, om als lid in den Raad
van State zitting te neinen. Drie jaren -later, wierdt hij tot
Floofd-Officier van Horn aangeiteld, en bellied deze waardigheld tot aan zijn dood, zo wel als die van Advokaat-Fiskaal
der Admiraliteit in het Noorderkwartier, die hem in 1598 was
opgedragen. Den oUderdom van . 65, jaren bereikt hebbende,
flied hij te Hoorn den 26 februarij 1615; en wierdt begyaveR
in de voornaamfte kerk vhn die itad, alwaar men het voigen.
de graffchrift van hem ontmoet:
D. 0. M. NICOLAO BULIO, ALARM fil. , Medico et Foam

eximio , in Hol1andix We Ifrificeque Ordinum Collegio ohm Asfes.-fori , R. Pub. Hornance , per comas XXXIV. et quod excurrit,
Prcetori, rerzon maritimarum in TVestfrifia Coifiliario et Fisti Advocato , fingulari in rebus agendis prudentia , firenuitato , fide,
Great , Latina, aliaruinque linguarum peritia, turn et memorial
flupenda predito, fummo Patrice ornamento, dope ea et fe optirn
merito , S. P. Q: H. gratitudinis et pietatis ergo, fumptu public.
P. 7. Natus Horace. A°. januarii die xvir. Denatus
tibidem 4°. M.DC.XV. febr. , die xxvx., quum vixisfet antas
menf. I. Hier nu volgt een grieks vierregelig. vaars, 't welk
dus in ‘ 't latijn is overgebragt:

Unus prudentem Modicum , diuzunque Paton,
Et Legum invictum robur habet tumulus;
Unain quirpe virzon, tumulus ad Afficit wins:
Sed vitas Nitres vivere dignus erat.
JOANNES FORESTUS.

Carpi inis inclytus arte,
Et Mediea felix ,
Et patrice illuflris Prcetor honore fuce ,
recubat , Tumulum venerare, Piator
BuLius
Aron alias tanti fiabis ad osfa viri.
V. DEEL,
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Bur= VVIS met een, ftalen geheugen begaafd; hij Intft het
eciaks en latijn in Holland geleerci, ea geduiende zijne
2en,de meeste levende, teen, als het hoogduits, fpaans, fransi
en italiaans. 1111 was Vhig en welfprekend, bezct verhevenefporen
gavert tot ttitoeffening der digtkonst, waar fli3
hecit: nagelaten in zijne la g:miser Puntdigten, die SWEERTILS
ve-rzekert, dit geestig, boertig ea uitmuntend zijn.
SWEERTIr, "Men.
p. 574, PHILEL.. TIMARETIS , ColMonument. p 252, „ 253. J. F. FOPPENS
Bag. pa
901. PAQiJOT , „Mem. litter. Torn. IV. p. 1 55-1 58.
BULLART (IZAAK), igeboren te Rotterdam den 5 januaril
WILEKENS. Zija
vaZier behoorde tot een, der voornaamfte gefiagten van gemoeincle- ilad , en zijne rhoeder wa& vermaagithapt aan den
inaal ENCKEVOORT die geweest is, eerst Bisfchop yam
lartaza , en vervolgens van' Utrecht , ;.:itorven te Rome itt
1534; e weike vrouw afitamcie van een aanzienlijk ge.
eulen.. flarên man omtrent het- jaar ina veiloien
flags
hebbencte,,,en den jongen I2AAK van de Hervormden
verurijcieren, stIs xnede van zodanige gezelfchappen, die zijnt
-zeden hadden kunnen bederven,,zon* dt zij hem tot het volvoe
ren van zijne eerstbeginnende ietteroefieningen mar Bourdeaux,
bij de jefult&n. In de Nederlanden te rug gekeeyd, woonde
hij te Brusfel , en, ta verloop van enige jai en , trouwde hij in
die fad, met ANNA FRANCISKA DE BRUINS oilfprorkelik nit
bet land van Gulik. In 1629, nam hij zijn veiblijf te Arras,
alwaar hij door de voorfpraak van VENCISLAS COBERGER , tot
Beflierder van den Berg van baimhartigheid (Bank van lening),
Deze COBERGER , bevriend aan BULLART
wierdt
was Stigter van dit huis en Meer gelijkfooitigen , onder de bevelen en beicherming van de Aartshertogen ALBERT en iSADELLA. In do2,e post gevestigd, verwierf BULLART de genegenheid en gunst van MAX IMILIA AN VAN BouRdaNIE , Abt
van St. Vaast , die hem met het atnbt van Groot-Bailjuw zijnes
kloosters be!chonk, wegens de graavfchap Artois. Deze pro.
159g, lift ANTHONY BULLART ,, ell MAMA
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door Frankriji, overheerd zijnde, ver8erde de ROningfn
ANNA VAN OOSTENRYK onzen BULLART Met Cie waardigheid der ridderorden van St. Michiel, den 3 apiil 1647.
AVel verre van door dit luisterrijk eerbewijs verwaand te
worden , bleef hij als naar gewoonte, een zeer eenvoudig,
matig en arbeidzaam leven leiden, tot aan zijn dood toe, die
hem verwekt wierdt door ene bioedvioeijing , gevolgd van een
felle koorts, waar onder hij bezweek, en den geest gaf op
den 17 april 1672, in het 73fte jaar zijnes 'evens. Men begroef hem bij zijne vrouw in de Parochie kerk van Sainte
Croix, en men beitelde op den fteen die hem bedekt, het
volgende graffchrift. D. 0. M. S. Hic facet' yir nobilis D.
vintie

ISAACUS BULLART

Roterodamus , qui ab aliquot Patriciis Colo-

nienfibus , allisque primariis in Hollandia viris , genus fuum
fux giorice. , Majorumque fiemmatibus , vita integritatem
fecnper pratulit, cum qua per .fecunda Pads, per adverfa Belli
tempos, illontis pletatis in A:rebatibus Pf4 Ieeturam, primum fub
Rege Catholic° , postmodum _rub Rege Christianislimo , per annos
XLIII, dignd fidtliter gesfit , folatio populi cnagis quam fuo
faau, pulcherrimam fibi esfe viercedem virtutem ipfarn juclitans.
ATAia demuin fanguinis emisfione debilitates ac febre correptus ,
iaboribusque fruElus , e vita eccesfit ipfo die Paircher rnenfis april.
die XVII, .an. M.DC.LXXII. ita ut non lam obiisfe dici,
quam refurrexicre CUM Christ° in sternum cum ii4vielurus. Vixit
P.- Amen.
XII. R.
an. LXXII. men.,
BULLART hadt veel fmaak voor de fraaije konflen en letter`
gefchiedenis. Hij biagt een fchone boekerij bijeen, en ver.
zamelde omtrent 3o jaren voor zijn dood verfcheidene gedenkfchriften over de Levens van Mannen, die door geleerdheid
en fchrandeiheid in de flaatkunde, in de fchilderkonst, architeftuur, muzijk enz. , uitgemunt hebben. Ook brags hij
vele portraitten bijZen, en onderhieldt gedurende een goed
aantal jaren twee Plaatfnijders op zijn eigen kosten. Maar
zijne bezigheden- en geftadig krukken hinderden hem grotelijks
in de voortgangen van zijnen arbeid , zo dat hij het genoepn niet heeft gehadt, om zijn werk afgedaan te zen. Hij
gaf
H2
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LTEEL, CGISLENT) RtTLTIIVIS (-JOH')

oaf het Tart z4rt art O'er in hoop- dat deze'er de , laatith
ook
i,&nd attn zotdo reggell-;, zalks, volvotrde
orde,
verkortte
de
revensfchetzen
irt
endeiverpen
ittikte de.
(t)ol Tri ten; %rater- vervalxdigct, en voegde'er nieuwe van zija
sign- xmlaet mac na hij het- te ZitilleTT ii 't licht gar,
(Thdef fir voigenden tijtef: Academie- des SCienees v eg- des- Arts,
eortPelitant lei Ties & Les Doges hijtoriques des Ifonmes

on, exce41 eircs P'rolesfions, depuis env&on Titore
, pardiver.Ps ArLtion2de iTuripe. Avec leurs Portraits , tirez fur
plitfieurs- Infertions firiObres , exin.iginaur a natu gel
de)
lei,',trs
Tombeaur, par ISAAC BILLART,
etement recoueilties
Vevlic ele t'Ordre St. Afickt. Anil. ckez !es fitiritiers de DAELZZPIER.‘ 2 Ve/. 168z. in folio: Iletzeive is, door den:
tfri'Vs,VUT opgedragen, aan Jiicoi Dnuc VAN BRIAS, , Piartsbispe,
ith ev van Ifamerik.
ISLiT,LART" onderli;eld brIerwisfeting met vete Oeleerden, er
ortlenaars, en vat de laatile klasfe, inzonderheitt, met den,
Sthitder ANDRrES Fatatsiiiv,:aan. wien hij veer voorraad heeft
verCctart, tot cleszeivs, Entretieas fur la Vie & les Ouvragez
ós pito ercellete ?dares andC12:7 et madernes gedrukt te Parijs
in /6661. In 't algetneen kan men van 't welt van BULLARD
getutgen, (tat het tatnelijk natnrkettrig Is, (loch in een flegten
itiji geld-neve-1i. De Portraitten, die hi 'er bijgexclegd heeft,,
tij.nin 4to. formaat fo ganigen dear van z:fin bijster grof,
en de andeien van ene middelbare fehoonheid. j. F.
15biTINS Bib!. Beig. p; 776, 7 7 7. PAquoT, Mem. EMI".
Tom. XVIII. p. 366—j73.

BULTEEL (GISLENUS),. van rperen gebaortig, is I3ur.
ieeser gewec../st van die ft:ad, een man van veel g-2a3
cnegtheid Hij was een velhe.ven nigtei ; ft.:0)€ omtreLt 't
jiar :6o7; ag:eilatende: Cannina ad .z21,21,,,i; 1'617 a (7.1=i
Patan:111,
i icorzon. &cocci:
1,v1V,,, god] tIt zijn, in cc
p,
369.
Bibl.
Beig.
FOPPRNS,
I.E
014. Era.
EtTE:111U1S (10114NWE'S), geboren ta Groningen In 'e
brzvo burger Ouclers STErvAns •Bmanuis en
ri*
fry)
t

JTt
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Au G.
iij maaktegebruik vat ,d0 fialidde10-aie etrt
4overvloede in ,zijne geboorteitad gevonden werden„ (4-im
die we:enfchappen .onderwezen ‘te worden-, welke hern, tot ,cle
vitoeffening van den predikdienst kosten -opleiden. Her toe
de bekwaamiwid verkregen hebbende,, wierdt hij in 1755 we!:
,allen lef tot Proponent aangenomen, en T1.1iM twee .0:en la-,
ter, als Predikant bevestigd te Halwienla in .Groningariand,
waar hij zig-kort Oraar na ,in .den iegt begaf, 'met DEB -441,11,*
tER, dogter van WiLi.iist MuusEk, Tredikant te arum mede
in •Groningeriand, 4n ALEGONDA ENGELSMA. ,Na Uri tijcivak
van .ruim z4 jaren bier hot Euangelie- re hebbon Verkoncligd.,,
teklom -hij op den 23 meij 1773, voor de eeritcmaal den
:predik(loel te ,Wirdum in Friesland, els de wettig beroepel
Leraar van die gemeente, al waar hij verbfleeF tot -in 1775,
vanneer ,hij den ,piedikdienst in de -flad Sneek -itannarcide,
daar hij door zig met zaken te hemoeljen die-hem ajs 1,.:47..111'
geliedienaar, in genet) (tele betioffen„ ,zig zelv' veel
drier n onaanonaam lie,len beefs verwekt, en daar hij vgdis
onlusten gebrouwd , zo als wij liraks nadLT zullen zign,
'0%
begaf zig
verliet Sneek, zonder afTcheid te nemen ,
Overif
een
ftad
in
het
voormalig
gewest
Hatreit
4rfoon naar
hadt llij flegts weinige weken gefleten, of hij werc4 to
Rifzurn„ een doip in Oospfriesland, beroopen.„ -en -,aldaer
-den 24 -feptember 1786 bevestigd. Ten jape 179,0 .wifrc4
liem het bercep van Workum, -in 'Friesland opgedragen, Vet.
verbleef -hij tot zijn uiteinde toe, fen hij itierf ,ruriw een j?..at
daar na, na den ouderdom wan 61 -jaren bereikt e hcbbon,
BurTriurs was in den ,ftriktften zin genoien, zitiver ,Oe.,formeerd„, en en ijverig waker voor de -regtzinnieaeid ; (jar
behoorde teffens tot zodanigte klasre van -Piedikanten,
*Ten gewijden leerffoel misbruilwn ow bet veur vala twist eii
tweedragt aan te blazen ; -en -in hunne ,plogtige -aanfpraWert
, hub Natter.
aan het Opperwezen„ op de a4nitoteliiiiil
bAgtippen
held uitboezemen, tegen Ale -in gr aatkund
verfchillem EULTHUTS maakte zig in elle ruitao
-bier aan fclitillikl"; want ingevoige vonr2 ,1s van den o vztt

S
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Friesland, in dato den 4 april 1786, werdt hij fchuldig yes%

klaard: „ op den pre iikitoel, zo in zijne redenvoeringen,
•2 als iny zijne gebeden, wanneer hij den mond des Vo!ks
behoorde te zijn, z ig te hebben uitgelaten in best tot GOD
woordingenGemeente
bss, gefchikt om daar .door aan de
•
.
i
zondere
begrippen,
omtrent
kend te maken, zijne bi
„ kundige onderwerpen , daar toe gebruikende vericheic!en
plaatzen tit Gods Woord. Biddende, voor zijne Hoogheid,
,, drukte hij zig uit : De Schutters hebben kern veel bitterheid
aangedaan, belchoten en hem gehaat ; en, wederom : de

,, ters hebben hens befchoten met pijlen in vurigen draken-venijn en
• 3vreed addereiyvergif gedoopt. Wanneer nu de Magiftraat van
, bij
„ Sneek , deswegens haar ongenoegen aan lien Leraar,
enen brieve , te verftaan gaf, met last om zodanige uit„ drukkingen en beoirdelingen, die niet alleen onaangenaam
„ waren aan de toehoorderen, maar ook nergens anders toe
„ konden -dienen, dan om tweedragt in de clad en gemeente
voort te planten, voortaan, agter wege te laten; vierde
„ hij zig, wei verre van daar aan te gehoorzamen, nog rui„ mer teugel; zeggende, daar hij zijne vooraffpraak nam
Ts. 17, 1 8. 1k het) te veel eerbied voor dit
,, EZECHIEL
fchuldig to
GOD; te veel vrees em
den
levenden
'woord van
onflerfi'ijke
141Vé
entferining
met
Bloed,
te
veel
token aan uw

›)
„ Zieien, dan eat ik niet vrijmoedig en onbqfchroornd, dat Woord,
dat GOD mij in den mond gelegd beeft, tot U zou brengen , en
)2

ugeden van GODS wegen, ernflig waarfchouwen, zonder door laffe
inenfriienvree s daar van afgefchrikt to worden, of mij aan laag
„ geplei fchuldig te maken, op dat niet anders uw Blood van ?miVervolgens, daar bij voegen• ne hand mogt geeischt worden.
„ de, de woorden van JESAIA LVIII. vs. I. Roept uit de ke:e
houdt niet in , verheft uwe ftemme als one bazuine , en ver37
kondig
mijnen Volke hare overtredingen, en den maize JAKOB'S
„
En voorts: zo handelden ook de heilige Gods,, hate zonden.
,nannen, de .Prophete n, de Apostelen order het Nieuwe TestaP/
en zij niet in de befiraf.
sy ment. Hoe w ijmoedig en getrouw war
perionen,
zie
zulks uit STEPHANUS,
van
„ f,, 2; tender aanzien

3

„ HAND,

UlaTtavis., crommizs)

gist

Wm/. VII. Die voorbeelden wensch ik van verve .za e Jare
GOD , wensch ik , zal hier toe alle nodige vijsheid :en gen44
-y) fchenken, 67; met zijnen Ifriinwedigen Geest miff onderfiefinen.
Bij herhaling, fmeekte hij : Sterk, den Prins Elf-Stadhoude

„ vnder al dies hem of finaad van ;een g5deelte (ener
„ of ontaartc Nate." Het Hof van fiiesland, verwees

ar

BULTHUIS over ,the uitdrukkingen, en bet veragten der tevelen zijner wettige Overbeid, in de boete van soo gouclgul
dens, binnen 14 dagen te betalen, alsInede in -de _kosten van
en procesfe; met 'bevel , ,om zig voortaan van ,dergelijke hu
tenrporigheden ,te onthouden, Ponder bedreiging van zwair-iler
firafFe.; ten welken einde , de Magiftraat van &leek ,gelagt
ore daar op een wakend oog te houden„ en te (Iota

/louden.
Enige dagen na hct ontvargen van dit vonnis, verkbeer.
Ds. BULTIMIS in den ewonen Kerkenraad , en verzogt„, dat tht
loofde der onlitandfghcden ogenblikkeliak ,aan hem zjjne
inislie als Predikant van Sneei rnogt gegeven warden. Maaz
dc Kerkenraad, zig niet bevoegd achtende, ,orn zglks
voorl;ennis van -den Xlarfis te doen, weigerde het waa-rop
Ds. BULTHUIS zeide: dat zo men lens zijne diinifle niet
geven, hij ze dan nam, en ,ging na =een korten zegenwenscia
de kamer uit„ berhaalde heren zeggende:: ,God zal Tins 44gun.,
. hij zig nog lien zelvden dag ,bjj den-PrerdertOok vervoegde
.
dat 131.) zijn Leraari3urgemeester, denzelven 'verklarende :
gemeente
nederleide;
"vertrekkende
voorts
,, arnbt in de. &eke/.
(den volgenden dag, en verliet de fad, zonder enige oi,de op
&ijnen predikdienst . gefteld te hebbem. Den 15ften van ,de
:zelvde maand verfcheen hij in de lilasfis,.-aan -deze veigiade
-ring communicerende, dat hij zig bij den Kerkenraad 'en Magitaan ,de
itraat van len dienst ontflagen ibebbende
Klasfis verzogt, :hem, was bet -g-cen voliedige dimisfie,tesa
Ininiten enig getuigfcbrift le willen verlenen; de Klasils zwa.
vera. igheid makende, 'om het gedane verzoek in te
zogt hem buiten te 'Ram, doch hij weigerde zu1ks lea (limittethle zig -zeiven, gaande na enen zegenwatsch, ,en bet evcrH4
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oven in gefchrifte van de redenen , die hem tot dien flap be.
wogen, uit de vergadering. Deze redenen nu kwamen hoof&
zaaklijk hier op uit: ,, dat hij, volgens zijn confcientie , niet
,) anders konde ,prediken dan hij ,gedaan hadt, en dewijl hem.
3) zulk s in 's Hofs fententie, onder bedreiging van zwaardei e
„ ftraf was verboden, het hem onm poglijk was, daar langer
,, in te continueren." De Klasfis vermerkende, dit de hardnekkigheid van dezen Man onverzettelijk was, decreteerde: „ dat zo lang Ds. BULTHUIS in dit begrip bleef volhardeji,
„ en ter tijd toe dat hij aan de Klasfis behoorlijk fatisfaEie
„ zou hebben p,egeven, hij gedeporteerd wierdt en onbekwaain
„ verklaait om voortaan het ambt van openbaar Leraar in
„ de Gereformeerde perk te bekleden."
N. Nederl.
jaarb. 1786. bl. 489. Boekz, 1786. a. bl. 447. 1791. b. bl.
182. lead. Hifi., XXXVII. D. bl. 133-135.
BUMA (HOTZE), van een zeer aanzienlijke patrice familie in Friesland, was ten jare 1570 Bevelhebber van dat
gewest; van waar hij door 's Konings Raad gebannen werdt,
met verbeurdverklaringe zijner goedeien; doch keerde, twee
jaren later, op last van SONOY , derwaards weder, met een
vaandel krijgsknegten, en kieeg het bevel over Makkum. Op
de aannadering van BILLY, verliet hij d;e plaats, en borg
zig met de vlugt. Indien HoTzE , of HORATIUS BUMA dezelvde zij met HOTZE BONGA , gelijk niet onwaarfchij;flijk is,
heeft hij ook deel gehadt in het gebemde te Bolsward. -----,
P. WINSEM. , Cliron. XVII. B. bl. 575. 578. 580. CAROLUS ,
de rebus Gasp. a Robles, pag. 123. J. W. TE WATER, Verbond
der Edelen, II. D. bl. 308.
BUMA (JOHANNES), Konstrchilder en Digter, is ter
jare 1694 geboren te Leeuwarden, nit een deftig i•urgergeflagt;
zijnde zijn varier, NIKLAAS BUMA, geweest een beroemd Apo.
the&er in gemelde clad. Deze zijnen zoon , reeds in zijn tederile jeugd met een zeer vluggen geest begaafd vindende,
beftelde hem op de latijnfe fcholen , die hi:) , alle vijf zeer
f:hielilk doorliep, ongemene, vorderin8en in het latijn en in
dtt

BOMA. (JOHANNES)
beenzelen der wetenfchappen die daar geleerd worden,
naakte; zo dat dit veld voor zijnen geest veel te bekrompen
j
fcheen, en het jammer was, dat een zo veel belovend jongeling niet Haar een Hogerfchool wierdt gezonden , om zijn
aangeboren 1 vernuft door voedzamer onderwijs verder te ontwikkelen. Maar 's vaders ontwerp zijnde, om hem in zijne
apotheek , die zeer heklant was, te doen opvolgen, plaatfte hij
den jongeling in zijnen Winkel, daar hij -hem wel haast van
zee' veel dienst was, en onontbeerlijk wierdt. -Den tijd, die
hem van het vervullen aner bezigheden overfehoot, befteedde hij , om bet digterlijk ,vnuir; dat in zijnen boezem gloeide ,
aan te wakkeren; en hij brags menig va4rsie, puntdigt enz.
te voorfchijn, waar in genie en geest doorfti aalde , doch die
meestal op. een fatijrifchen Loon geflemd waren. Vlijtig leide
hij zig teffens toe 01T1 door eigen oeffening, de fpaan e, italiaarfe en frald'e talen te daar hij zo ongcmeen in
flaagde, dat hij in zeer korten tijd in flaat was, om in die
talen gefchrevene boeken, in het vz6derduits te vertalen, war
van ook fommigen gedrukt zija.
Na zijn vaders dood, ontitonden 'er vele twisten in die fa.
milie, zo dat men, fchoon, om zaken van weinig belang,
begon te pleiten, en het ene regtsgeding volgde op 't ander.
Intusfen wierdt de,arotheek, inboedel enz. verkogt, en men
be yond, fchoon 'er vrij wat met pleiten verfpild was, dat 'er
egter nog een aanzienlijk kapitaal voor onzen' BUYLA overfchoot.
Gedurende deze voor hem verdrietige oinftandigheden, leer.
de hij in gemeenzame vriendfchapsverkering met zeker
der, NIKLAAS VERZYL genaamd, zeer beroemd wegens vele
BOeregezeIfchappen en Zeeftukjes, door hem gepenfeeld ; en,
zo door eigen lust als aanmoediging van dezen Man , oeffende
BMA zig ook in die konst, en vondt 'er zo grout genoegen
in, dat hij.naderhand, door een geftadiger oeffening, en 't
veelvuldig copieeren der landfchappen van den berugten FYNAKKER , derinaten vorderde , dat men hem met alie regt een
Meester most noemen; een menigte fchilderftukken door hem
vetH5
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Vervaardigd , eliwaar van vele, te Leeuwarden inzonc3erheid , nog
voor handen zijn, trekken tot bewijs hier van. Zijn vriend
de Schiller VERZYL, was ook een liefhebber van de muzijk,
en trakteerde de fool ongemeen delikaat; doze hadt can z::s.
ter, ANNA HELENA geraamd, die liefrelijk tong, Bui1A vers.
vaardigde forntijds enige airties voor haar, die ANTIE, dat
een
meld was, hem zo teder wist voor te neurien, dat
bij verilefde en tot zijn huisvrouw maakte, ook bij
haar ';e,IfcheiLiene kinderen vciwekte, die alle vroegtijdig geaurven 2-13n. Staande zijn egt , bekwam hij het .arnbt van
Schrijver of Solliciteur van een kompagnie voetknegten,
flaaLde ter repartitie van Friesland.
ails Wijsgeer, befchouwde BUMA het twistvuur dat zijne
familie geteisterd hadt, en hem zo veal fchade veroirzaakt,
als ene nietigheid, het maakte .geen verdrieti;en inciruk op
zija vrolijk gernoedsgeftel; integendeel, boertte hij 'er niet
zelden over. Dewiji nu de bezigheden van zijn ambtsberoep
hem. veal ledigen tijd overlieten,, befieedde hij dien in aangename werkzaarnheden en het onderzoek van nuttige taken , daarbij
een gezworen vijand van werkeloosheid zijnde, fchilderde hij
vele fraije dukken , meestal landfchappen in den trant van PIN*
AKKER; de verfchieten daar van, wist hij wonderlijk aartig
fchakeren, met watervall'en, kreupeibosies, bomen, bergen
enz., zo dat de aanfchouwer verrukt itondt op het gezigt
van derzelver juist opaste orde en verfcheidenheid. Nu en
dan heeft hij ook enige hifforieflukken vervaardigd, maar zulks
niet eigenlijk in zijne iiefhebberij vallende, ontmoet men 'er
weinig verlokkends in, dan een goede houding, vvelgeiegelde
tekening, benevens een fraaij verfchiet, en op den voo/grond
enige bomen, wier flammen hij ongemeen mtuurlijk wist te
contrefeiten. In het vertrek van zijn tuin, was een door hem
gefchilderd fchoorileenfluk, hat welk vele wonderiijke vertoningen °ph:verde, waar van hij egter de verklaring nimmer
aan6engelchakeld heeft willen opgeven doch door het geen
1113 'er aan den een en ander van verhaald heeft, was het Can
flekend fnimpichilderij, betrekkelijk de onlusten in z,j-ne fa7a,„
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irfilii VoorgeVallen. Bet ftuk, dat misfchen nog in wezen is ,
bevat in 't verfchiet, een Blinden, die een Kreupelen op zijn
fchouders draagt, te zamen over den eigendom van enen oester
twistende : een Advokaat, die nevens hun ftaat, tot fcheidsman
verzogt hebbende, flurpt den oester , en geeft aan ieder der
partijen een fchulp. Op den voorgrond ziet men ene klagende Vrouwe, wijzende op gebroken porcelein; de klagte is gerigt aan een eerwaardigen GrijsaatE, die haar al onderrigtende
fchijnt te herinneren-, dat hij haar zulks te voren hadt voorfpeld. ,Wijders ziet men , een Aap, met een pen agter zijn
oor,, die het fcbuld- of winkelboek croorbladert, hebbende de
voornaamfte zaken , of brieven van belang aan ftukken gefcheurd, Welke nevens hem liggen. Bij al dit •gehaspel zit
BUIVIA en zijn vrouw naar 't leven gefchilderd, zeer rustig
en welgemoed aan ene tafel, -als onfchuldige deelgenoten van
ten anders zotheid.
Bij was een groot begunftiger der Kruidkunde , en hadt in
zijn ruin een goeden voorraad van planten en gewasfen, zo
la- als iniandfe, die hij zelv met alle zorgvuldigheid oppaste
en voortkweekte, en een bijzondere liefhebberij hadt , an
'er den aart, de kragt en de eigenfchappen van na te fporen;
20 dat hij bij de Kruidkundigen zeer geacht, en voor een groot
Kenner gehouden wierdt, dien men dikwils kwam raadplegen.
Dit gaf hem aanleiding een werkje te fchrijven, dat ten jare
x731 in druk uitkwam, en getijteld is, Qofgebachten / waar
in poezij, natuurkunde, en ftigtelijke aanmerkingen, hand aan
hand gepaard gaan. In 175r heeft hij uitgegeven: 50racig
tierbzuhiling in d24pten / na ben boob ban 5ofepp. In dit
digtiluk blinks inzonderheid uit, 's mans grote ervarenheid zo
in de gefchiedkunde als gc4eleerdheid. Zijne lici5e boo? be
ii5eciebe Dcibeti / ten jare 1753 in druk uitgegeven, is een
werkje, dat hij op enen koddigen, doch teffens vrij hekelagtigen trans, aan de vier Elementen toewijdt; zijnde het boekje
voor 't overige ene aaneenfchakeling van zonderlinge gebre.
ken, under 't menschdom in zwang gaande, die hij niet zagties teistert. Nog een werk van hem, getijteld: Time Z?tii[oft
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loft / of bet butudijk ban . MototworisT Cu , GRIET BEE

nut geltifiebh unbige aaninerhiu geu I is eerst jam na
doordruk
den gemeen gemaakt. De rezijn dood in 1767'
zelv
dit werk bet licht niet heeft don
den dat de Autheur
zien, zal eensdees geweest zijn, ,om dat het vrij Wat be-fella?
NTing behoeilie; en ten a72deren, dat hij ontzien:heeft, ornyele
iieden, wier ze,ien en gedragingen over een juvenaalfe - lain
gefcholen worden , bij hunnen lecftijd openlijk ten Loon to
ftellen. Hoe het 'er ook merle gelegen snag 4n, het werkje
is fpot, hekeling, en geestige boerterij van voren tot agteren;
jammer is het maar, dat men 'er vele wulpfe en onbeichaafde
uitdrukkingen in ontmoet, die het vow kiesfche lezers ge.
noegzaam onbruikbaar maken.'
Een gioot aantal andere digtitukjes, op allerleije voorval.
le,n, heeft onze Bum.A, ten einde zijn' altoos werkzamen geest
voedzel te verfchaffen, van tijd tot tijd gemaakt, en aan zijn
goede vrienden medegedeeld, beitaande die in ernftige, zedi.
ge, fatijrique en koddige; doch'ieder in 'zijn eigen foort, verve
snits hij een affchuwen hadt om ftigtelijke zaken met bocrterijen te vermengen; alie deze laatstgetnelde flukjes, heeft hij
enigen tijd voor zijn dood ten vure gedoemd en verbra.nd.
BUMA was eon good Christen , meewaardig, liefderiji, me.
dedeelzaam; in zijne verkering opregt en leerzaam; en, wan
neer hij van misvattingen wierdt overtuigd, met dankbaarheid
zulks erkennende, zonder egter zijne achtbaaiheid to verliezen. Hij was gul in het onthalen van zijne vrienden, en,ont.
ving Bever bezoek dan bij anderen to gaan. In welke Bezel.
fchappen hij zig ook mogt bevinden, ontbrak het nimmer aan
ad' om to kouten, doordien hij, in vele zaken bedreven,
en met een uitnemend Ejn en fcherp oirdeel begaafd 4We,,
ten elude bet aan anderen mode to delen, zig zeer vaardig
wist uit to drukken; en dat verzeld met zo veel gezouten kod.
digheden, dat een flrenge CATO zig niet van lachgen zou heba
ben kunnen onthouden. Ook hieldt hij veel van geestige
glappen: zie 'er bier ene die hij uitvoerde, welke zeer boerti7
was, en waar door bij egter i n bedoelde oJgmert bereiktc.
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, met zes a zeven i7riery.
NJ ondelhield een weekii]ks kranFjc,
den, alle liefhebbers van weterfch3,ppen; op het te laat ko.
%len, weg blijven enz. waren bocten gefteld, die men een
Jai fang bewaarde, om die als dan op zekeren daar toe bepaalden dag door het houden van een vriendelijken maaltijd
te verteren, alwaar de -Vrouwen bij genodigd werden; men
hadt de gewoonte ingevoerd. diii na heCeindigen der maaltijd,
wanneer con guile beker gedionken :- was en men vrolijk
wierdt, met het gantfe gezelfchap ene wandeling, buiten
de cingels i tç do; dk ituitteumt.geweldig, maar daar vie'
niest op, hij moest rwel,mee doom, :hat ,.was sle gewoonte en
bij een nieuweling in , het gezelichap; doch hij narn we dege,lvocir i ofli Apar een geestip . gtap hier een einde aan
tç rnaken, Het volgend jaar , op den, bepaalden dag weder
bin zijnde, ging men de gsewone_ wandeling doen, doch
nauwelijks was men de pooit ujt, of zes jongens uit het
fads weeshuis, -van welt geftigt BtIMA tOen tdi tijck Mede-regent was, elk van een dune?) boid -en lepel voorzien, &gen
met een flatigen tied het gezelfchap voorcit, een ieder van
han het zeeist opzijn bord fLande, en hi) tusrenpozen
chorus uitroepende : 14,j teereqz ! wij tees-en! 1,V ;./ teeren! r)3(ai
was niemand van het gezelfchap, of die bemerkte taf, aaii.
tvrien zij doze poets) verauldigd Wardif;- ten maakte-fpoedig
een einde aan' dit4onderlinge conc=ërt,''rnet -aan cfe weeskin.
deren een goede fooij te geven; voorts fpoedde m6n
huts, alwaar mon hartelijk lachte over den geestigen vond, en
met eenparige ftemmen wierdt de jaarlijkre wandeling afgefchaft.
&NIA heeft den ouderdom van 62 jaren bereikt, genoegzaain alle zine natuurli:jke geestige eigenfohappen behouden,
ten tijd toe dat zij hem door een flepend9 ziekte, welke hem
in 't graf rukte, benomen zijn. Gedurende zijne bedlegering;
heeft hij zig met geene wereldfe zaken, hce genaanid, willen
bemoeijen , alleenlijk verkzaam zijnde, met het gene hem
voor eeuwig konde gelukkig maken, zijnde fteeds vol .van
warm verlargen, om het tijdelijke tegens het eeuwige te ver.
wisfelen. Hi) overfeed den 2S iuni) 1756, en ligt begraven
in

126

BUNDERJS. (JAN)

in het dorp guijum, een klein half uur van Leeuwarden, it:
i t zelvde graf waarin de beenderen van zijn egtgenote rusten,
die zeven jaren voor hem geftorven is. , zijne goederen die
unzienlijk waxen, , heeft hij alle, uitgezonder d enige weinige
legaten, gernaak t aan de n ederduitfe Gerefonneerde Diakonie
binnen Leeuwarden. Zijn Afbeeldzel , gerchilderd door den
Konitenaar R. KEYERT , is in zwarte konstplaat gebragt door
Welke. 'er de volgende digtregels heeft
J ELGERHU7S
ender geplaatst:
Hij die in Veld-gezicht een geestig Schilder was;
Die met eon vlug verfland , beklom den berg Parnas ;
Die ons in naariligheid, een voorbeeld heeft gegeven;
Die Rijni en Onrijm,.heeft tot ffichting voorgeichreven;
En in zijn boertig fchrift, niet een gebrek verfchoont;
Is.BumA, wiens gelaat zich in dees' l'rent vertoont.
Deze RIENK JELOERBUIS , thins nog in leven, een man
van een voorbeeldig zedelji; gedrag , een bijzonder
vernuftigen en vindingriji= vest. Van de jeugd of aan beoeffende hij de fchilderkonst, en heeft jaren,lang te Lemnos~
den gewoond, zig met fchilderen en ve0akken _generende;
loch zijn vlugge geese liet hem niet toe om,-zig tot ene zaak
te bepalen ; hij boogde Reeds op nieuwe uitv1ndingen ;- ea
verzuimde daar door wel eens de hoofdzaak. Ten fare 1796,
of misfchien eerder,, ging hij met zijne huisvrouw een reizend
leven, aanvaarden, tiekkende van 'tad tot clad, en een zoeten
fluiver winnende met_het vervaardigen van portraitten in cra-,
Jon, dat hij ongemeen handig, fraaij en zeer gelijkende weet
te doen. In 1797 was hij bier te Kampen, alwaar hij een
;root aantal portraitten niet alleen, maar zelvs gantfe fchflderflukken in crajon hecft vervaardigd, waar op gehele huisgezinncn in verfchillende houdingen zijn afgebeeld, zeer fraaij be.
handeld, en al die ik gezien heb, treffende gelijkend.
Voorr. aan 't hoofd der Boere Bruilo f
JIUNDERIUS (JAN), Predikheer,, of Dominikaner Mon.
nik
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te Gent , alwaar hij in 14.8r uit cen eerlijk geflagt is ge.
Wren. Hij begaf zig tot den geestelijken flaat voor het jaar
1507, en hij beoeffende de theoiogie in het klooster re Lacu..
"'en, alwaar hij zig in 1517 nog bevondt. Zijne fludien volbragt hebbeAe, beval men hem de zorg om de godgeleeid•
heid re Gent te onderwijzen , waaiin hij genoegzaarn tot aan
zijn dead toe heeft voortgevaren. Men koos hein driemalen
tot Prior van dat klooster. In het kapittel van zijne provintie
in 1540 tt3 Valenciennes- gehouden, wierdt hij tot Pi ediker ger
neraal en Inquifiteur van het bisdoo van Doornik benoemd;
en Paus PAULUS_ DE III. bevestigde hem tea jare /542 in die
taatite waardigheid. In 1.1510 wierdt hij'velkgren tat Vikaris
van de kloosters St. Wijnoksbergen en St. 'Omer. Behal,en de-,
2e verfchillende bedieningen , ram hij ook Iva a;- d van Biegt•
varier van het groot Begijnen-Hof te Gent. R,eif in deze
Itad den 8 junij 1557, in het 76fle jaar van zi_ii nen ouderdom.
BUNDERIUS was cen goed Godge,eerde en welfprekend Predikei; en hij, maakte van zijne e:e ga ea met cen
vuvigen ijver gebruik tegens de hervonning, wolhe in zijn tipd
in bet grootile gedeelte der Net-le/lane-len hegost door te lireken,
ook kan men hem niet van vervolgzwt vrij pleiten. Hij heeft
in druk uitgegeven : i. Con penning . quQrundam Mere*.
corum atque Theologorum, edition per R. P. P. JOANNE/VI 4uN-

1ERIUM a Gandavo ordinis Prcedicatprii Profecforem. In hoc' opzis•
code ventilatztr quod his diebus in qu(estionem aped nonnullos vertu.

, ex facr& Scriptur2 fonte,
fur: dececniturgite quod orthodoxum
-1 ex inconvulla Conciliorum, vetustisfiznorumque Patrum fanetitate
4c friends ifignluirl,videlicet Dioys.r sit AREOPAGME,
rOLYCARPT JRENIEI, TERTULLIANI, CYPRIANI, aliorurnque
deinceps legentcram , ? eorum antiquisfimorum DoEtorum
Dit
weikje
is zedert
8vo.
ao mcivf2stum fet. Far f. 1540.
op onderfcheidene plaatzen, en tijtels herdrukt.
nugarurn LUThERI, cum Dedaratione veritatis Catho.
;3' confutatione dogmatum LutLeranorum. Lovan.
Dic boa* kenfthetst ten duidelijkfte des Schrijvers
bitteren vervolgzieken aart: hij itch geene mindele middelan
voor,
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'voor, oin het gien hij ketterij noemt , te weren , clan 7,k't
riVaard en alverflindend vuur. 3. De vero Chrifli BaptSsmo ,

tontra MENNONIS SINIONEM Anabaptistar um princii5em; frceinai
ripe errorem elifio. Lovers. 1553. 121110. 4. Scutum fidei Orthodove adverfus verzenofa Lela JOHANNIS ANASTASII
fidem, facramen ta , ritwrique Eccl efiasticum explodere contendentif.
S ANDER. , de Cando?. erud. claris.
Gand. 1556. I 21110.
pag. 67; 68. F. SWEERTIT, Ashen. Belg. p, 40 3. VAL. ANDR.,
p. 470. J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 595. QUETIF,
Bibl.
Scriptor. ()Id. Find. Tom. II. p. 163, 161..
BUNEL (JAKOB), Konstfchilder, wet gem AThderiand'er
'mar Liij heeft zig aldaar, ingevolge getuigenis van FELIBIEN,
enigen tijd opgehouden; is geboren te Blois, en 's Koring3
Schilder geweest. Hij heeft ziin vader, FRANCOIS BUNEL, tot.
reetmeester in de konst gebadt. Hij deedt een refs. door de
Nederlawien, vertrok van daar naar Spaiije, atw‘ air hij:nveriCheigene ftukken van TITIAAN kopieerde; vervolgens 1:;ezogt hij
Rome , voigende aldaar de manier van TAIIDEO ZUCCEERO.
fchilderde hij met enen
Lerugkomst
BItEuu, in de kleine gallerij van de Louvre. In ene der kapellen van de Augustijnen verViirdigde hij 6en Cchoon ftuk, vet•
beeldende de 7zederdaling van deri H. Geest , en ene Hemelvaart,
bij de Feuillanten. EC.) fliedd onder de rep,.ei fug van Ironing
HENDRIK DEN 1V. - K. V. MANDER Leyea de„II. D. bi. 181. _dant. ().
BUNNIK (JAN VAN), Konstfcililder , is geboren te Tft,
?edit in het jaar 1654. Zijre ouders van de jeugd of ene
grate geneigdheid tot de fchilderkonst in hem befremende,
werdt hij ten jam 1668 , als leerling befleld bij den bcioem.
den HERMAN ZAGTLEVEN, bij wien hij zig zo vlijtig oeffende,
dat hij na verlQop van drie jaren zo ver in de konst was ge.
vorderd, dat hij eigen werk Borst ondernemen, 't welk hii
ook met roem ten einde bragt. Hier op ondernam hij enen
togt naar Kleefsland, ,die wel flaagde, en hem ruim den kost
verfchafte. Voor dat hij 'een verdere vlugt nom, begreep hij
mog
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nog cnig onderrigt te behoeven, reisde daarom naar huls,. en
begaf zig onder het beitier van den KonstkElder GERARD
}Torr. Doch maar korten tijd was hij bier gewest, tom
hem de leislust bekroop en hij naar Rees toog, alwaar zig
voor hem de gelegenheid opdeed om voor den Overtlen SALIS
te fchilderen. Van daar trok hij naar Duitsland, en hieldt
zig met zijn konstgenoot MERIAN enigen tijd te Frankfort op;
bet hier moede zijnde , reisde hij naar Heidelberg en voorts
naar Spiers , daar hij moor ' KAREL LODEWYK, Keurvorst van
de Paltz en zijnei Itaad jONKMANS, verfcheidene ftukken
fchilderde. Hier, na 'reisde hij over Straatsburg door Zwitzer.
land flair Zurig, van waar hij , na ‘ enigen tijd toevens, over
het Alpifclze gebergte naar Miliaan trok , en verder naar Ge.
nua , daar hij in , kennis geraakte met den braven Konstfchilder P. MOULYIV, anders Tempeest, bij wien hij enigen tijd
toefde, en ge:lurende dat tijdvak verfcheidene itukken fchil=
derde. Van bier reisde hij naar Livorno , daar hij voor den
Hollandlezz Konful enige taferelen vervaardigde; waar na hij
zijii reis voortzctte tot Rome, daar hij gekomen zijnde, wel
dia kennis inaakte met KAREL MARAT, ABRAHAM GENOELS,
PIEMONT FERDINAND VOET, ADRIAAN HONIG, gebiillflaInd

Losfenlirtder,, en den vernuftigen Plaatfnijder KORNELIS BLOM.
AART; loch hij bieef bier niet lang, maar toog naar Nape's,
daar hij vele konstitukken vervaardigd hebbende, naar Rome
te rug keerde. Van daar reisde hij in bet,volgende jaar naar
Boulo: ne, Ferrare en Venetie, alwaar hij den beroemden Konstfchilder KAREL LOTI bezogt. Ook bier toefde hij niet lang,
maar berg zig verder naar Milaan en Modena, daar hi] gelegenheid kreeg voor den Hertog FRANCISCUS II, te fchilderen,
die over zijn penieel zodanig voldaan was, dat hij hem op
een aanzienlijke jaarwedde in dienst nain. Aan dit Hof verbleef hij agt jaren, , en fchilderde 'er zo in 't paleis van dien
Vorst in de clad als op zijn buitenplaatzen, verfcheidene fchone ftukken, welke viraarfaijnelijk nog heden in wezen zijn.
De Hertog deedt in dien tijd een bedevaart naar Loretto, op
welke togt , VAN BUNNIK hem verzelde , insgelijks ook naar
V. DEEL.

Re.

„
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Rogr,, (Taw hij rnr voor de deb:reline gekomen , Ltgn dc
SchiTclabent Het huldigen,, en voor een fmulniaal de yi bent.
Irmn- van .reteltroiff verkreeg. !Con hier op met den Hertog
/mar Modena te rug gekeetd ziindey wierdt hij het reizen mace.
dat hij op zijn verzoek on-tfiag van den Hertog bc,toY1T$rs hebbende,, over Frankrific naar zijn vaderiand te rug 'refs, Doci te' Z'itrin den Konstichilder FE11157/7AIVD, VOE't
lIieitlw aanueffender , toefde hij- enigen tijd, aldaar, zig onledig
EV-tide/1de met het fchilderen van enige° treffelijke ftul.ken
%Vaar ra zil te zanlen naar Frankriijk toge7.1, en te Lijons , VAN
gAntt,- VAN BLC,LIMEN en Gruis WENIX, ontmoettem
liie maikanderen met eon gulien beker vaarwel geiionken,
fictibbetide, vertrok 0117d VAN BUNNIX met nlinINAND VoET
eii 215n broedar JAKOB BuNNIrr, die hem cloorgaans op reiT
verzeict hadt, en een goed Batailjefchilder was', naar Fan.!:,
en van daat door baband tot zijn geboortellad Utrecis. Hi
was ni rang to huts' gewtesty of wierdt aangezogt, om op
Kerftinglijk Iusthof %LOG I' verfcheidene landfchoppen te
clears dat
*olvberde f gelijk ook naderhand op het htis van
Jet left vAr4 ()JAE: te Zest
Zea 1 is mede op bet huis te Trtlorsti.
33
, .1 ware tijcir ii overlijden dozes Konstichilders is mil
tilet gebieken. ------- A. HountAkEil, Sciriourivintrg, EL D.
bl, 3:39, j- C. w EVER.MAN, LC17872 der S1iid Ill.
N. 179,
13t1NfS (101-1A.NNES), lonstrchilcier, voidt in do menItijmen van P. RIXTEt genaamd, de doorhigtige Pourtr3it.
re iiilder liousikAtEN getuigt i dat lien/ nimmer iets van zi.ine
oti ft igc penfeekverken is voorgekorrten . ;' hat fchijnt, zegt (i;e
8chrijver, dat hij oak een Beeldichiider is geweest, dooi :ilea
BfiAtiv vaarzen op twee ye' fcheiden' Verms-becidan, door
he y gthhilderd gemaakt heeft, In 't eel fte doet hij de Goliefdd dug fpreken
Wid
tidakte lif door Auxs gemaakt, te fchoon is
nib wag , ik
1i limas en Anoms,
El!

't tiretle treekt

doi maker dtig am!
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floe Buns! al weer aan 't VENUS fchild'ren?
Laat VENUS nict lay hoofd verwild'ren.
Schoon MARS heeft VENUS nooit bezint
Het fchijnt dat gij vrouw VENUS mint.
Ook ontmoet men Klinkdigten, op zijnen trjd- en konstge.
Hoot 'N. SANDERS Gemaakt , waar uit blijkt, dat hij een For.
traitichilder is geweest. HOUBRAREN Schouwb. III. D.
bl. 63, 64.
' BURCH (ADRIAAN :VAN DER) is geboren te Brugge in
Flaanckren. Zijn vader was insgelijks ADRIAAN VAN DER BURCH
genaamd, iijnde ten jare 1 547 den 1 9 april, doch ingevolge
SUFFRID. PETRI , op dell 27 feptember van gemelde jaar, tot
Prefident 's Hofs van Utrecht aangefteld, in de plaats van
REKTOR VAN HOXWIER ; dew ambtsbediening heeft hij uitge.
oeffend tot in den jare 1556, als wanneer hij tot Prefident
in den Raad van Flaander en , te Mechelen refiderende, tot Ze.
gelbewaarder wierdt aangeiteld; zijne moeder BARBARA VAN
SCHORE 3 was uit een edel en luisterrijk geflagt gefproten waar
over men kan raadplegen CARPENTIER Geneal. des
Pais-Bas. Tom. I. p. 421. en SANDERI , Flandria iihillr. Tom.
I. p. 22. Bij deze vrouwe, , verwekte de oude ADMAN
drie zoons; JAN, LAMBERT ep. ADMAN. JAN is geweest,
Prefident van den Raa4 te Mechelen en van den Geheimen
Raad-; van LAMBERT, Deken van het Kapittel van St. Marie
finks nader.
te
0H7e ADRIAAN, de jongfle zoon, wierdt omtrent het jaar
x,i r.1 rot Gi iffier 's Flofs van Utrecht aangefteld, doch ten jare
x c 86 , benevens zijnen broeder LAMBERT, en nog een aanzien 1 ijk getal van perfonen zo Geesteli.;ken als Wereidlijken,
door toedoen van den Landvoogd LEICESTER, uit de ftad verbarmen ; want op den 31 julij dezes jaars, werclt aan ieder
del zelven door een Bode eel) bfljet gezonden, door den clads
St..cr tails Gooszn vAn ,DER VOORT getekend; waar in zij ge.
last werden om binnen zonnefchijn nit de Clad Utrecht te
irertrekken , era zig voor een tijd^ te begeven in neutrale
plaat.
12

ty;

EVRCH. (LAMBERT VA1 rytt)

gaffztfie Ititeeti Ve t* Vit,niV Alit/111mi In ADRIAATei
pla'atze. tat Griffier aabgeffela, d egter dit ambt op den
OcThobei 1514 reffgneei'de', ei den 10 van de zei'vde imam!
d'oot ofizerr VAN ntri Butterf tvedef *ierdt dpgevolgl Hij is
jaka 157o gehuwd met KORIVELIA GRAPEAEus, en gator..
fe'n in 004.•
VAN DiR BURGH was -een doorgefeerd Man , en uitniuff-fend bigter; het een en ander getuigen Zijne veefvuldigd
welke zijn :
Epigrammatum Sacrorum, Centur. duce,
1ek.
89 8ThHier' heeff de SchrijVer een deide
detital ten jai e 1596 bijgevoegl /. Hortutunf pl'ecum, ad Ma.
waa.t
Ildjahur4.Farraginein piarum
Hymns
Pafchalis, bevatcende een kort vergevoegd,
Lan.' iiran het leten s den dood en de opftanding& van den Zal
maker; 4, Charetes five fylvas piorum , amour& Leilie 1595. 81/9-F.' ?Nem ac Spem i five de duabus illhl virtutibus fententias E exent=
-1b., 1571 ‘ 816. 6. Pia Diceicha , fed fententiaruns
extf'mpl*runi r centilrke trts.. Antrerp. I so. 8vo. 7. P:oritm !Texas:.
tielihn tent/11'6as In Item de modo otandi Deum te'nturians, Amy,
ac pose
8ve: fi. Pion litfus ,‘ titt qtdb'zis Ofcula
Mos' Teiftia
Funera. , Ttai. Moo: 4to: 0.. Selatia. kid. i6o.
Verfcheidene vaarzen van v. P. BiiRtn worden gevonclet
o Tom. I. Delic. Poêtar. )861 &feqq. en A. MiRiEut
b'ecivt hem, dat hij een lijkzang op IANUS DousA, die ZG
'4764 nkle"6/ aan het Roomfe geloof toebragt, heeft gedigt.
Zie
Epist. XXIV. apud MATTE: J. F. ForPEN§,
tek. p.
C. BtRmAri, Maj. end. pag. 42-46: AS
MATTI-i.; de Nobilit. p. 648; P. &JR; Nederl. Hifi. IL 11.
kti; B. hi; 121. J. VAN
Utrechts Plakaatb. I1
WATER
D. hi. top,'
BURCH , (LAMBERT VAN Dthi), kebren te Mecheltit
1
if
6ri niet te Utrecht, zo als
tli ddif 11111,MA in die dwaling !t gevoigd,
tOE tékëfi vail St 11/1drie te tftret lit
j ER LEE j'if I386; benevens ziãn btdeder AbkiA.Eqi
Lit

aa

olV11.C11. ,(LAMBER;17 v4w pr.)*

øt 'het 'land gebannen-: naderhand Coen ht gezag ran
CESTER , geen invloed meer hadt, s h te ,Utrecht te
jiornen., en41daar ‘vablevtn tot zijn ,dood
viel den d7,augustus 1617; en 'hij,wierdt begraven ,in
,St. Marie kerk , met dit graffcbrift ,op doa lifteev
peke zi)ne ,beenderen bedekt.
LAMBERTUS NAN DER BURCIIIUS, ins fixrae AO;
4),af
Vecanus, ADRIANI VAN DER BURCHII
,aurati,
flow
flandriam fenatus ,Braefidie Confilii flatus Senworis ,
giIJiCufiod4s, et 13:ARBARAE1CHORAR ,niortaiOatis manor *sin!:
'M. H.. P.
:S. NS.
Obiit anno -reparatce falutis cxadacxvn. vi <aknd. leptovbeit,
ixt arinos LXXV.4iesDelo.
LAMBERT is een doergeleerd Man geweest, gerende ),L4r,
isms 4n not. ad . VAL MAXIM. in Exefat. dit gettligqi* van„heilit
,en van zijiitn broecier ADRIAAN-: LAMBEITUS
,VAN DER BURCHII Tr jaini , vrz Claris/774i , e:c3nlium par, fraitrion , doeli .ipjfi,,& _in dodos vaide prani. En, in Ep ig . Alfa
Eyx. 42. LAMBERTUS BuEcinus, ,vir, , pi Jitetats iJ
;;Cent.
titeratos unice mut , ideoque dignus,
ab is -mice ainetur,
SWEERT1LIS , in Athen. Beg. p. 509. zegt-, dat ij was:t
judicit Anploeque
::SAIID4Rus,, ije
Fir Irjockgke ,fit 3itffr#410)4 •
Bruges. Lb. 1. :p.
En BUCRELKIS pd
42p „Fir 45440
,Inus., die dear teriaatzp opk van hetn ggtuigt, : datj .44
Ie archiven van $0.. , IVArie., ,door en doQr ,bepqffen4
Lulus FRUITERT US sichreef het ondoritaan4e yaws in bet 44;bum van . LAMB. BURCH ,
welk uie jagdc , aantreft
eilciee Foam:.
po .423,§cilicet in fcriptis .04zor inorruptms avti,eis
Delitet, atque aflimi et,Chirpgraphufn ipfi fltanyg,,,
711 ,tamen Inc, ,Bugcm, 4ki ,cups ,atque *Jeri.
, l)epltgnassge fs rams ,inesfefide73.
Ape ego ,ngnptigno
qui lihicere nitti
Rparexps o vinci turpe in Amore Itgcbc.
'314
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Dee gelcerde Man heeft gefchreven en door den druk ge•
meen gema4kt: 7. .Sabaudorutm Ducum, Principumque Hifloriae

Leid. -TCJ99.
Antv. 1609. 4t0.. 2. Pres
latina
Divain
Virgin
n. 3. 4edis D. Mariae
Rythmicas
set
Virginis in avitate UltrajeFtenfi afimirandam originem. Traj. 1617.
Van dit boeksken, worth bij MATTH. Epist. Syll. p. 156., gezegd, dat het maar van twee vellen, en vier nuanden vocr
zijn dood is in 't Licht gegeven. Hetzelve is opgedragen aan
zijne Mede-Kanunnikken van St. Marie, en vooraan pronkt
het met zijn afbeeldzel in 't koper gefneden. 4. De Vita ,

variis fuccesjibus et tristi exitu GUIDON'S Comitis Flandrice. Trai,
1615. 8vo. --- FR. SWEERTII Athen. Belg. p. sag. WITTE , Diarium Biograph. SANDERI , Flandria Tom. IL
p. 155. VAL. ANDR. Bibl. Belg. pag. 61r. J. F. FOPPENS
Bibi. Belg. p. 797. CREW', Animacliv. Philol. Pars . V. p., 25.
GOTTL. KRANTZIUS , ad Conringium. Sax. XVII. C. V. p. 218..
P. BOR, Nederl. Oorl.
C. BURMANNI, Traj. eruct. p.
II. D. XX. B. bl. 721. j. VAN DE WATER, Utr. Plakaatb.
II. D. bl. 1052.
BURG, zie BURG.
BUREN (NIKLAAS VAN), is te zirnhein, een Rid van 't
voormalig gewest Gelderland, in 1570 geboren. Agttien jaren
oud zijnde, namelijk in 1588, begaf hij zig in het genootfchap der Jefuiten. 'Tot Priester gefchoren zijnde, gaf hij zig
ten enemalen over tot het beoeffenen van alle zodanige da.
den, die tot nut van zijne natuurgenoten kosten-ftrekken. In
den ouderdom van 41 jaren, zette zig in zijne regter zijde
een pleuris flofFe, die hem voor 't overige van zijn leven
rust en eetlust benam. In dezen bekommerden toefland,
hield bij aan om zig geftadig in den biegtftoel te laten viuden,
en de ziekgn en ftervenden bij te ftaan , daar hij fomtijdt
gantre nagten door, bij bleef. Den tip, die hem na het plegen
va deze liefdewer.ken overfchoot, befleedde hij met het vertalen van de volgende illgtelijke werkjr2s , en hij overleed , waarTraitê
fghijillijk to "Intwerpo j, in I 09, cud 53 jaren.

trarTIITS, ;(PIETER 1VIONTANVS)
sla Confesfien & de la Communion, tradult fde J'espagna,
Iota ,ixt
aono. 2. tepidIrmin3he beg; ,454ceotp ,boo!
.Creattiren/ nit bet -fatjn tertofftt. Thitit. 1617. ittile.
Trai.i,-d de la frequent? -.communion. Atv. 6nui. 4. Lei
titres ,des advinistes trad. fdu latin. Av. 1,6s8. 16ino. 5. ,Traitt
„de la preffence de Dieu, ,.trail. ,de 3' espagmol. Any. a,619. la%
6. Traive cis inyfiere du-St. Sacrifice fie Mesfe, trod. die STA,
YAqtxar, Mem. liar,. To&
lien. An y. 162,0. - 16mo.
XVI.

621-4523.

BURETTUS (P1ETER MONTANUS), -200/1 van ?tem
Tkl MONT DE BURET en . van KATRINA. NEIN, is iifkomeig -sax
Peryez :een oitd _en bercemd ,vlek in ,la's Emband, alma
tlij geboren moat zijn, orntrent't chide van de XVde
43oordien zijn varier 'in rsoi geilarven„, nog di le' Aindela -,134
, Letn gehadt heeft. ,Zijn overbestevader was JAN DU iikarr.
:Schildknaap, ;leer van Buret en etreuge, u pon van WILD
gnu MOITr .? Schildknaap, Rastelein van Tuda!gar gellormi
in 1437 -011Ze , DIETER, veirigtte waarichijnerj; zijne
xaamfte 1:;,-teroeffenirTen cc Leuven., alwaar hij d .an griad van
Licentia.at in de godgeleerdheid verkteeg. In TIqg
KRISTOFFEL 'HANEUEECK , op, in :het Regentfchak ita-latt
tkellegie de Valk, en op 't ,laa.tst van 'auguitus
hij Netkpren , tot Rek,or van ',het Ilogefchool., .genoegtitZ
woort -na,7t olibreken van 't 'beteg van 1euven, ,oncternfisvn
door MARTEN'APAN ,RosSEM, BURETIUS., mot deze wandieritid
tbekleed, bciloot om zig in de orden der Eranciskanen
geven. fZijn ,vpornemen hier toe bekend gemaakt Iebbovdtv
ivierdt hii , naar !t grote klooster .der 'Rekolletton van Zgavti
uitgedost in zijn sektorale :kletling en door Iv=
voorge.gaans; aan ,de deur van het klooster lekoedeln
W
(pax
snen_, -ftelcte -hij '1-tun :de tektorale touts -ter hand
reguies
area
in
Zvi,
zenctes-:
ignarra
dat
-42.n 'hun op
werdt 'hem de zorg
ac/ di. in -het jaer
4M11 de godgeleerdheid in_hat,zelvde Idoost?,r to lerareni,

aaribield ten :rninitet2 -een ct - '41c
4

-47411

jaren.
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BURETIUS. (PIETER IVIONTAMIS)

Her na was hij Gardiaa n te Leuven en op andere plaatzen
bij bediende die viaardigheid te Antwerpen, in het jaar 1578,
toen ter gelegenheid van de Gentle bevrediging, de Gedeputeerden der Staten aan de Rekolletten van Antwerpen het afleggcn
van enen eed lieten voorflaan , waar door zij moesten beloven :
,, om den Aartshertog MATTHIAS te gehoorzamen , hem met
lijf en goed te befchermen, en met Don JAN VAN °OSTEN„ RYK, als met enen vijand te handelen.” BURETIUS gaf,
ogenblikkelijk, dit antwoord in gefchrift: „ noch ik, noch
,, mijne broeders, keuren de Gentle bevrediging niet af, noch
„ houden die ook niet voor goed, hebbende dien aangaande
geen andere clan geestelijke wapenen waar door Wij GOD
„ bidden om den vrede aan de Nederlanden te vergunnen , en
„ aan die van "Intiverpen , volflandigheid in het Roomfe geloof,
„ uitroeijing der ketterijen, en zo veel tijdelijken vooripoed,
„ als dienftig zal zijn voor hunne zaligheid." Dit was op
,den zelvden dag van het pinxterfeest; den volgenden woensdag,
zogt men ieder Geestelijken afzonderlijk over te halen , tot het
doen van dien 4ed; doch de Gardiaan zulks bij herhaling
benevens 14 van zijne medemakkers geweigerd hebbende,
plaatfte men hen op fchepen, • voerdeze naar Mechelen , en
vervolgens naar Leuven, alwaar BURETIUS aan de pest ftierf,
die toen ter tijd vreeslijke verwoestingen te Leuven aanrigtte,
op den 20 apiii 1579, in een hoog gevorderden ouderdom.
hij heeft door den druk gemeen gemaakt: I. Dominica Pas.

fionis fecund= IV Euangelifias dilucida eruditaque Enarratio, ex
Teter= orthodoxorum Comrnentariis fludiafe defumpta atque concinnata. .Antv. 1555 & 1565. 12M0. , I 5 71. nmo. 2. Eluci.
dationes in feptem Plalmos prenitentiales. Antv. 1569. 16mo.
GILLIS MONTANUS BURETIUS, oudfle broader van PIETER,
wierdt, even als
Geeselijke van de orden der Rekolletten
van Neder,Duitsland. In 1570 benoemde hem FILIPS DE
tot Bisfchop van Deventer; hij ftierf te Zwolle den 26 meij
1577, en wierdt 'in de hoofdkerk aldaar begraven.
, Acad. Loran. pag. 132. SANDERI , Chorogr. Sacra
Helga
p. 147 ,& I 57.
dB? al)ant.
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BILL Beig,
749. & Fast. 42. & 204. J. F. FOPPENS
Tom.
V.
p.
325-323.
p. 993. PAQuoT, Mere. titter.

BURG (ADRIAAN VAN DER), KonstfchilLier , is geboren
--te Dordrecht ten jare 1693. Fitj heeft de ,konst geleeid bij
ARNOLD HOUBRAKEN, wiens onderwijs enigen 'tijd genoten
hebbende, hem naar AnfIeldain verzelde, , om voorts door
zijne vriendelijke en verftandige.lesfen zijne konstiludie te voltaken. Dit naar • wenschrug, hebbende, keerde hij
naar zijne geboorteitad te rug, ten einde zig wijders naar 't
'even te oeffenen; waar in hij oak zo uitnemend is gefiaagd,
dat laij een voortreffelijk Meester is geworden , ,en een groot
aantal fatzoenlijke lieden heeft geportraitteerd. Door deze
tonftige afbeeldzels verwielf hi) zo veel roem, dat hem de
jonge Hertog van AREMBERG , ten jare 1728 , naar Brusfet
nodigde, om zijn afbeeldzel te
waar in hij bewillig e, zulks met wederzijds genoegen ten uitvoer bragt.
Te Dordrecht zijn twee ilukken van hem te zien, een in het
Rads Kinderhuis, verbeeldende de Regenten van dat huffs;
het andere op de Munt, vertonende wel 17 portraitten van
Heren die tot de Munt behoorden , alle levensgroot, en is
hetzelve geen van o de mind, ,daar die vergadergaal mede
pronkt.
Hij hadt een vloeijende .en vaardige fchilderwijze, behan.
delde bet penfeel zonder mpeite. Wanneer hvij geen 'bezigheid
met portraitten hadt, fchilderde hij aardige moderne kabinetflukies , en voerde dezelve, naar 't leven zo net en konftig
uit, in de manier van zijnen meester HOUBRAKEN, dat 'er de
liefhebbers veel achting voor hebben. Tot bewijs 'bier van,
zijn 'er twee fiukjes : het ,een verbeeldt een man die garnaat
verkoopt, en te Dordrecht bekend is met den naam van AEY
BUURMAN, benevens een jonge *meid die hij op ,een vriende,
lijke wijze wits omarmen; de weerga vertoont een dronken
vrouwsperfoon , wonderlijk natuurlijk getroffen-; deze ftukjes
fchilderde hij avoor KORNELIS VAN DER LILL , een gioot liefbobber te dier Itede, die hem zeer genegen was, ,en op eon
15

edql-
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edeimoedlge wijze daar voor betaalde, ten ,einde zijnen Ilver
en fchilderlust ware 't mooglijk aan te wakkeren; want onto
naarnigile niet, nog bedagt om een fthivertie
AMMAN was de
den
dag
van
morgen te fpaien; en , del irate verfling,eid
vot
ezeifchap,
dat hij daar veel van zijnen kosteii-j'ken tijd
'g
aan 't
bij ve,ipilde; want als hij 's morgens van zijne kroegp,asten
uirgeloLc, en zig met een filo flekkeh Het, was de
zest van den dag verleren. Toen beide deze ftakjes, na dode
van KORNELIS VAN DER Liu ten jale 1743, den 18 junij te
Dordrecht vei lcogt wierden, geraakten die in 't bezit van de
Jieren BisselloP te Rotcerdam, voor 1150 guldens.
Bet ging met onzen VAN DER Deco, zo als het gemeenl4k
met ciergeli:Tke kwanten gaat, nanle!ijk, van flimmer tot eiger,
want het fchilderen werdt hem op 't laat6t een last; hoe zeer
hij den winst, die daar van kwarn, grateliAs behoefde tot onderhoud van zijne vrou w en kinderen. Hadt hij. zijn meester
zo wel in jevenswilze als in fchildertrantigevolzd, zou hij
waarrchijnlijk nicer jaren bereikt kllebben, want de dood rukte hem weg in de ' kragt- van zijnen tijd, na dat hij ,pas 40 ja-,,
,ren geleefd bath, op deb. 3o mgij 1733, nalatende een beJOH. VAN cool.,
woide vronw en arm kinderen.
D.. bl. 2r2--21 5. ont. HORT , Naaml. van
Schoulantrg ,
H. D. bl.
BURG (ALBERT VAN DER) , Konstrehilder , is geboren
te Delft op den 16 april 1672, uit het aanzienlijk geflagt van
ADAM VAN PER BURG; zijn vader Wa\S KRISTIAAN VAN DER
BURG, en zijne moeder M AR GRIET SCHOONHAVEN, een zustets
dogter van den beroemden Schil&r DAVID BECK, wiens levee
wij in een voorgaand Deel van -dit geichetst hebben.
Dit meisje elf jalen oud zijnde , werden hair door den voior-noemden Bzetc„ negen gouden ketenen met meclailjen daar
aan , om den hall gehangen % die hij ona zijn uitmuntend fchilderen, van de voornaainfle Vorften van Europa ten efchenke
bath ontvangen, welke ketenen en penningen zo zwaar van
dat de jeugdige AIAR cRIET ham: pals daar orslex
gond
op4w4,
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west krommen. Ma van dezen eitilap tot onzen ALBER'rte rug gekeerd; meiden wi, , dat hij ten jare 1686, in zijn
gebooitenad door zijn varier, bij den Konstfchilder Jon. VER*OLJE , ter lering van de gronden der teken- en fchilderkonst
wierdt belted; bier zeven jaren doorgebragt hebbende , en
door qne vlijt en 'aangeborene naaritigheid ongemene vorderingen gemaakt hebbende , ging hij naar Rotterdam , om zig
verder onder het geleide van den beroemden Ridder ADRIAAn
VAN DER WERE', in de edefe konst te oeffenen. Na dat 14
drieNlaren bij dezen Fenix der ichilderkonst hadt -doorgebragt,
en dien tijd allernuttigst befteed, door het natekenen van ,het
seven en de beste oudheden , zo boetzeerzels als pleister,
beelden , en fchone fchilderftukken, die hem door zijn meester
bezorgd wierden. Na verloop van genoem-de drie jaren, bekroop hem de reislust; hij begost zijnen togt door Braband,
verders kruiste hij Diiitsland door. Te Dusfeldorp gekomen om
het weieldberoernde kabinet van fc'lilderijen aldaar to bezigtigen, wierdt hij buitengemeen vriendelijk door den Keurvorst ontvangen, aan wren hij als =de aan de Keurvorftin,
leder een ftukje van zijn eigen maakzel aanbood, welke met
,dankbaarheid wierden ontvangen en edelmoedig beloond ; en
bij genoot zo veelvuldige beleefdheden , aan dit Hof, dat hij
per naderhand niet genoeg op heeft weten te' roemen. zijn
reislust verzadigct zljnde, -keerde hij naar zijne geboortellad
Delft te rug, daar hij zig vestigde, en vlijtig bezig hieldt met
hiflorien, oudheden, aartige boerterijen , en ook landCchappen te fchilderen, die gretig aan den man wilden en ook ple2tze in de voornaamite Nederlandfe kabi-netten befiaan. Het
zerite flukje dat hij te Delft verkogt, verbeeldde een vogelnestje dat door jongens wierdt uitgehaald, bier voor gaf hem
de Meer REYE,R EVERTSZ. VAN BLEYSWYK , ongeeiseht 25 gouden dukaten. Wonderlijk los en ongedwongen heeft hij het
-penfeel weten te beltibren, en zijn koloriet was fchoon. Of
hij gehuwd of ongehuwd , is geitorven , ,zo min als het jaar
nu zijn overlijdan, is ons niet &ebleken; - A. HOUBRA-
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--13URG (ALBER T K OENRAAD VAN DER) , rs geweest
Burgemeester, Schepen en Raad der itad Amfleldaith. Ten
rare r624 zat rhij in de Schepens-bank, ton jposT yAN Voiv.
J EL te regt gefteld wierdt, over het fchrijven en uitgeven varA,
,tijnen Palamedes. VAN DER BURG was een der genen , die der/
Digter bier toe hadt aangemoedigd; hadt hij ook dezen
sneer anderen niet tot Regters gehadt, het zoude niet gunftig
met hem afgelopen zijn, daar hij 'er nu met ene geldboete
van 30Q gulden .af kwain. Bij de plegtige inhaling van MA*
RIA DE MEDIC'S Koninginne van FrankHjk , en ftaande het
luisterrijk verblijf dier Vorftinne te Ainfieldam , was hij eet3
van de regerende Burgerneesteren , en words in die waardigi
beid op de fraaije konstprent.van SUIDERI3OU vertoond. Docb
't gene VAN DER BURG ' t meest beroemd gemaakt heeft, is
:21jd Gezantfchap naar Murkovie4 -werwaard ?hi) ten jar
J63o, benevens JOAN VELDRIEI, {dud-Surgemeester van Dole-

Aum, wegens de Batavife Republik -vviercit, gezondcm. Met
bath deze Gezanten voorzien van: gefchenken voor
den Grootvorst, voor ziinen zoon , en voox de amornaarnito
Hovelingen. Ook werdt bun gunftig gehoof verleend ; docll
zij wierden fpoedig ontwaar, dat 21,21ks an even toeleg vatt
"den Grootvorst MICHAeL FOEDEROWITS, om Palen den oorlogAau
-te doen, en zig, daar toe, van de hulp der Staten te bedipnen, was toe te fchrijven ; ook iloten zij \in 't vsolgend jaar ecu
foort van overeenkomst, wegens den korenbandel , waar ;na zij
te rug keerden. In het jaar k647 wierdt Burgetneester BURG
andermaal .als ,Gezant naar Muskovie gezoNen, cloch kortAg
zijne aankomst overfeed hij te Novogrod., Zinn Z0011 KOENRAAD
BURG, die hem op Jels verzeld hadt volgde hem „op,
in zijne waardigheid; ,dock zag zig eerlang .genood;.laakt,
AITZEW,
L.
verrigter zake herwmd tie 'wren.
234.
WAQ,,
2
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Zaketi vai St. en Qdri.
I),

BURG. (GERARD TER}
'CIL D. bl.
#an An?. IV. St. bl. 265. V. St. bl.
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BURG (6ERARD Tell) , Konstfehaddr gebordn te
Zniolle in 't jaar IC08. Ifij is herkomftig uit een' oud, geacht
Wagt i g4 enoot een zeer goede opvoeding, en hadt veel vets•
field . ; ook laehte hem , de konstodes van jongs af ,f toe. Zijn
, en Vele jaren te Rome
Vader-, die eon vetnuftig Schilder
dd. lthhst hadt uttgeeeiretd, was d eerfte ketmeester van on,.
enter'
tijd te Haarlem getifh- Ott,ARg ; Velkoligens
uo
elgen wicket'
treest,,en zig toen in ftaat .bevindende oin
1;ekrooli limn de reislust, en hij bezogt opvolgetijk
Duitsiand , , Frankrijk , Spanje en de Nederl2ndle Provintien,
ilwaar hij overdl blijkeh van zijn penfeAkonst heeft agtergelaten. Ten jare 1643 toog hij naar Munfler,, tenvijI de , vredehandcling daar wierdt gehoudenj flier maakte hij terftond
kennis met den Schilder van den Graav PIGINGRANDO; deze,
- aati wien de faam reeds hadt verkondigd, dat hij een groot
14 ^cAer was, bewecs hem vriendichap, en zulks zo veel te
hartelijker, doordien hij een fchilderituk onder handen hadt
Ardor zijn =ester, verbeeldende de kruidiging Tan den Zaligmaket daar hij naar zijn zin niet best made koste flagen, des hij
tan TER BUIG verzogt, hem daar aan de behulpzame hand
te bie,ien, , 't wtlk deze geredetijk deed, Het ituk voltooid

.iijnde, Het hij het den Graav zien, die 'er groot behagen in
fchepte; doch eel Kenner zijnde, terftond vermerkte, dat
dit Been weft was alieen door zijnen Schildtr .vervaardigd;
hield hem zulks voor, en, /la vele omwegen, moest het
Imge wobrd 'cr ten laatflen nit, 'en hij beleed dat een vreetnd
Meester hem hadt geholpen. De Graav belastte hem, lien
ftraks bij hem te brengen, en hoe ongaarne ook, rnoest hij
g el gehooramen; TER BURG kwarn, en de Graav verzogt
hem zijn portrait te willen fchilderen ; dat hij ogenblikkelijk
inwilligde, voorziende, dat tulks tot eon trap voor zijn fortuity 2oti ktinnen verftrekkeri, TER BURG hadt voor ene geWoonte, dat wanneer hij aan werk zat en zulks Orel wilde

142BURG. (GERARD TER)
viotten, tat hl) met zijn moat 't een of ander-deuntje fluitte
fit deedt hij ook toen de Graav de eerftemaal voor hem
arisaav:n, die ftatig was, nam d
om gefchilderd to woiden
e kleinachting , wieic
euvel op , inerkte zulks;adane G
itond
van
zijn
ftoel
op
en
Wilde
been gaan. TER BUR
boos,
velmethe zijn misflag, bad om veigeying, e:
bragt tot zijne verontfchuldiging bij : „ dat hij gewoon
,, za1kS cc doen zorder dat hij 't zelv' wilt, wanneer 't wer.
„ wit le viotcen, en naar zijn zin voortging." Hier op b(
daarde de Graav, ging weer zitten, en zeide al lachgend,
tegens 1-em : jiuit don maar voort.
Dit portrait, dat hij met een warmen liver hadt g-efchilderd
viel ke trlijk uit, en rnaakte, dat hij vie r alleen nog vet
feheidet,e anderen voor den Graav fchilderde , maar ool
Van alle de Gezarten , die op den vredetiandel aanwezif
waren. Deze prtraitten verwierven veel-roem, en bebaag
den een ieder ongemeen; de Graav inzonderheid hadt 'er zc
'reel genoegen in, dat hij 'wizen Schilder door beloften var
grote voordelen bewoog, pm met hem mar Spanje over tt
fteken. Te Ma c/rid gekomen, fchilderde hij den Do ping et
vele Grandes van het Hof, ook vele Hofdames en an det e lie
den van het eerfte aanzien ; ja , hij bekoorde door zijn pen.
feel zodanig den Koning, dat hij hem tot Ridder veihief, er,
een gouden keten en medallje, waar op deszelvs beeldtenis,
benevens een fraaije degen en een paar zilveten fporen, ten
geichenke gaf. Men wierdt zodanig op zijn vleijend penfeel
verflingerd , . 3 at hij bier voor altoos zijne gelukszori zou
hebben gevonden , ware het niet, dat hij 7. in de ogen det
Spanjaarts , die van aart minijverig zijn, zig al te diep in de
gunst der fchone fexe bath weten te , dringen ; hij wiet dt d7n
oncler de hand gewaarfchouwd, dat, indien hij zijn lever lief
hadt, hij wel zou doen zijre btezen pakken; hij, die Been
lust hadt om door een dock of vergif naar de andere wereld te
reizen, vertrok in aller iji naar Engeland, daar hij met zijn
penfeelkonst buitengemeen ilaagde , gunst trok en, veel geld
won; 2o dat hij naar Frankrijk willende oveiftelign, en weten.
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sok, eat, voigens de e;ten van Engeland, de Kommire q op
glen uitvcer van t geld loeren , 't zijne in de laaizen itc,rto,
welke hii met voordagt beflikt en ongezien hack, op dat het
cog 'er Let op vallen zou; en dus tyragt hij zijn geld veilig

cJr
Ge2,-;ende zijn verbirif in ?rankrijk , fchiIdede hij vele
portiaitten van aanzienlijke lieden, ook edge kabinetftukjes.
Dus netteizen enige jaien doorgebragt hebbeLde, keeide hij
naar Overjsfel te rug, en zette \zig te Deventer ter neer , al
war hij" aan ene nigt' van hem huwde, daar hij egter geen
kindeicn bij heeft verwekt. Door zijn .aanrninn g karakter
2edig gediag, gevoegd, bij ajne overheerlijke penreelkonst,
tick hi) de achtirg van gi got en Mein tot zig; ook is hij
vele jaien lid van de Gezworen rvleente of Vroedichap te De
venter geweest, cii Tusks tot zijn elide toe, zijIscle geflorven
in het jaar 1681, toen hij 73 jaien beleikt hadt. Zija lijk
werdt naar Zroi:e gievocid, en aldaar met een 1ui5ter1ljhe
tie begraven.
TER BURG is Cell grO5t Konf}enaar geweest. Hij vy.!st door
2'130 panfeel, Plet afleon de vaste wezenstiekk.en
ge ; ijhende te treffen, en den ga.ntien zwier en bonding van
jn oligineel levendig TM te bootfen, maar was ook inzondeiheid konftlg orn de kledingen en - bijzondere ftoffen naar
derzelver atirt, en bovela al wit fatijn zo natuurlijk , to dun, en
zo koriftig te fchilderen, dat het waarlijk fatijn geleek, en
dikwils Let oog bedroog; col; maakte hij veelvuldig gebr_ik
van dcze begaafdheid , en men ontinoet weinige portraitten
van hem, of het via fatijn maakt een gedeelte der kleding
daar van ult.
Onder het groot aantal der urtroerige portraitten door hem
dat van KORN2LTA 13nt.
geCchildeld, niunt inzondeiheid
een zeer fchone Duffer in hare jeugd, en die met een
Ijitmuntend verftand was begaafd, De Digter JAN Vos maakte dit vierregelig vaars op haar afbeeldzel door TER 1311/16
gerchi Wert

Das

3 44

BURG: (GERMtfl Ttir)

Dies toont TERBURG de fchets van 't puikflaal der KORNELIEN?
/bar aanzicht is geciezt met bloetkraal, root' en lelien.
in Naar jet)gt, door zijn bezielde theeken.
Zoo blinkt

Wie dat hatr 'ou'd Wit zic a', die stnoet haar itooren fprecken.
Poch onder alle de bcrugte penfeelwerken, die deze gra.
to Meester heeft voortgebragt, blinkt gene luisterrijker uit,
gewrogt tafereel van de Munfterfe Vredehandeling
dan
bier in zijn a'le
beeldtenisfen der aanwezigen, die bij het
fluiten en bee,ngen van died vie3e tegenswooldig waxen , naar
j t levee da Hij heeft zig zelven daar in onder de toekijkeis afge . naa'd, 't geen hem ooK trefl -end gelijkt. Voor idit
konstauk eischte hlj 6000 guldens; en, dooldien hij 'er dozen
prijs niet voor koste bedl, gen. been hij het voor zig zelven gehouden , erg het is, na z1 een dood , in eigendom overgegaan, aan
den Rentemeestei TER FURL te Deventer. Van dit fluk gnat
een konftige pent in 't koper gefneden, uit, die bij, de beminmars in. waarde wordt gehouden , even als zijne uitmuntende
i'childerilukken, die men in de beroemdile kabinetten van Hot.
land aantreft.
Dat GERARD TER BURG ongemeen vele, retione kabinetfluk.
jes heeft gerchilderd, behalven een gantfe menigte van par.
traitten , is bekend; en dat zijne penfeelkonsc bij de liefhebbers altoos in giote acliting is gebleven, blijkt uit de voigende piljzen, die enigen derzelven op publij,,e velkopingen ge1. Op de verkop,r,g van JAN FRANC.
golden hebben.
D' ORVILLF. te , den 15 illDij 170. Len Honde,
Tloijertje. 14.0 guld. 2. Buigemeester Jon. V. D. HULK, te
Dordrecht, 23 april 1 7 20. Len verliefde, Qfficier uit 't Leger konende , 245 guld. 3. Jon. VAN SCHUYLEItEURG , in 's Hage ,
20 fepternber 1735. Len Gezelfehap van Heren en 7uffrouwen
op een collation 375 guld. 4. H OSBERT DE NEUF VILLE te
Leijden, 15 rnaait 1736. Len corps de Guarde, bekend voor
bet Trompettertje. Too guld. 5. Veit. te o6.1a.
ber 1738. Een Officier met een Yuffer mqiicerende , benevens
de wederga , zijnde een dito Gezeifehap. 340 guld. 6. Mr.
26 april 1742.
NIXLAAS KORNELIS HASSELAAR, te
Het
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7 , petottis
sires zeer- bekende flukje met Brie Bee!den. 67o guld.
Een
yuffertje
en
twee
JRABBE, te Leijden I april 1743.
Mans..
perfonen mujiurende. 305 guld. 8. HENDR. VAN DER VUGT, te
Anfieldam , 27 api ii 1745. Een Offieier hij een ayulfer,, die Naar
een groot fluk goud aanbiedt , daar zij zedig na kijkt ; en tot een
weerga, een Dame aan vie een brief wordt gebragt , met een Hee,
agter Naar. 695 guid. 9. DAVID JETSWAART te ilmfieldam, 22
april 1749. Een binnenkanzer, daar getnuficeerd wordt met Heren
en Dames. 405 guld. GERRET BRAAMICAMP te Amfieldam,
31 julij 1771. Vier, ftukken. Een Dame triet een Muzijkmeester.
Soo guld. Een Officier die een brief fchriift. moo guld. Len
Dame voor een tafel zittende. x Boo guld. Twee Dames en een
Peer Welke op de kaart fpelen. 305 guld. ARN. HOUBRA•
KEN, Schouwburg , III. D. bl. 34-4o. G. HOET, Naaml. van
Schilder. I. D. bl. 83.. 249. 451 . 459. 556. II. D. bl.51.0.8.75.
157. 240. Notitie der Schildereen van G. BRAAMICAMP bl.
BURGERSDYK (FRANK), Hoogleraar te Leijden, is geboren te Lier,, een dorp twee uren ten zuidoosten van Delft
gelegen , alwaar hij den 3 meij 1590 het eerfte levenslicht
Zijn vader was PIETER BURGERSDYK, en zijne moeder
KATRY1VA N., ere moederlijke nigt van Huoo BLOOT, eertijds
Bibli9thekaris van Keizer RUDOLF DEN II. Zijn vader, die
gebrekkig het latijn verftond , volgde den raad van zijnen
reef AR NOLD KORNELII Predikant te Delft, en zondt den
jongen BURGERSDYK naar hetifchool van ifinersfoort , toen hij 14
jaren oud was , om aldaar in de eerfte beginzelen der litteratuur onder opzigt van JAN GESSELIUS onderwezen te worden,
daar hij in het ,tijdvak van twee jaren goede vorderingen in
het latijn en grieks maakte; en, gedurende een verblijf van,vier jaren te Delft, 't welk bier op volgde, breidde hij vender zijne kundigheden uit, onder het opzigt van JAKoB LAssoN
en DANIEL PLANCIUS. Van daar begaf hij zig naar Leijden,
alwaar hij, gedurende een zelvde getal van jaren, de lesfen
over de wijsbegeerte hoorde van GILBERT JAMMU'S , over
het grieks van DANIEL FIE/NSIUS , over de Romeinfe oudheden
V. Dr B.L.

AK

en
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rn gerchiedenisvan DOMINFICUS —AVD/V9 en PIETEx CUIVEUg;
vat/ jonAlatts 'PoL yADIDER over de godgeleerdheid. Van
flied:Meg Bing MI naar Frankrijk, met voornemen om over Duitt.
te keren ; rear zig als Akademie-burger te
land naar
does infchriiven en een half jaar in die
hebbende
:Cantu?*
hebbende,
fad gewoond
wierdt hij door FILIPS D'E MORNAI
flea vgri Plesjis-Merli, en de beitierders van het Hogefchool
mIdAdti oVerhaald orn in die Clad te blijven , met hem tot HoogJetaar n dc wijsbegeerte te bevorderen. Gedurende ijf jaren
bait hijdeze ambtsbediening waar zonder egter de beoeffening
der godgeicerdheid, dat zijn voorname doel was, te verwaariozen; hij bath zig zelvs verhonden om nog cen jaar aldaar
te blijven, toen zijne Milan* vrienden hem wisten te beweigen, orb rear Leyerz te rug te keren. Men liet hem van
Saiwtut veittekken, met vrijheid om na verloop van een jaar
zri n post weder te hervatten; waar de Curiteuren van het
I.7oge1chool te- Leijden bepaalden hem tot blijven, met hem
terSt tot floogleraa'r In de redeneerkunde en vervolgens in de
7eAtklifide aan teltellen, weike post hij met de eersttenoemde
tithied tot tip den dood van Guinn. JAccimus; als toen be.
tfankte h13 zijn e profesfie over de 2edeleer,, die hem weinig
tcel-roorders verfchafte, en aanvaardde die over de natuurkuntie!, die hi benevens de redeneerkuude leraarde tot in 1629,
tvanneer de dood hem daar van afloste in het 39fie jaar
Ouderdorns. Stervende liet hij twee kinderen na, nit
ti
ijfi htiwelijk verwekt met de dogter van JAIcoa VERROOM
vtrCcheidenmaten turgemeester te Leijden is geweest. Al
geed door hem in 't licht is gegeven, heeft betrekking tot
de wijsbegeerte: kende ingevolge de gewoonte van dien
ffid geene andere dan die van ARISTOTELBS en zogt die
'or 20)0 Murders verflaanbaar te maken, met ze van die
treemde ultdrukkingen te 2uiveren, waar made de meeste
UitlOgOr, die cdrder in verlvarring gebragt , dan opgeheld'erd hebben. De waken door hem in druk uitgegeven, die
vttr Inge Met meer gelezen warden, zijn : z. Idea Phi
nattralist

Zat 1626. I. 16s2.

z6tne. 2. Idea Philof0-
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lb. 1629. I Gino. 3. Injiitutiones
Logicce. Lzigd. 1626. Ib. I 63 5. 12m0. 4. Collegium Phyficuin
Disputationilius XXXII abfolutum. Lugd. 1637 . 127120. 5 . Ilfii
Metaph)ficarum , Libri II. Opus posthumum. Lvgd, 164o.-tuionm
1653.
I 6mo. 6. Idea Oeconomicce doEtrina. Opus
lb.
pesthumum. Lugd. 1654. 24mo. Het XXfte hoofdituk handelt

fophlex moralis. Lvd. 1626.

over den godsdienst; de Sehrijver, zonder Prins M !WRITS te
noemen , hekelt vrij vinnig zijne handelwijze met de Remon'
ftranten gehouden. Het afbeeldzel van , BURGERSDYK vindt
men in de Athena &tam van MEURSItS 339. ----- P.
CUNIEI Oratiotzes Edit I. p. 227-239. J: F. FOPPENS Bibl.
Belg. p. 312. PAQUOT Mein. MC. Tom. IL p. 240-244.
BLEISWYK Befchrijv: van Delft, IA. 809_, 810.
• BURGGRAAF (DANIEL) , cen Flaming van gebooPte,
hadt zig in de XVIde eeuw te Utrecht nedergezet. Ten jare 1586, maakte hij met JAK013 REINGOUD, een doorflepen,
huichelaar, en GERARD VAN PROUNINK, een driemanfchap uit,
die in genoemde ftad een aanha_g maakten van vleijers van
LEICESTER en misnoegden op de Staten, welken men, federt,
&ingoudisten genoemd heeft. BURGGRAAF hadt zig, door zijti
laag kruipen en het bevorderen van zijne belangen door al.
lerleije wegen en middelen, zo diet in de gunst van den
Lanivoogd weten te dringen, dat hij diem eerst tot Auditedr
der geldmiddelen aanftelde, en vervolgens tot buitengewoon
Gztheirnfthrijver van 'den Raad van State bevorderde, zeer tem
gen zin en genoegen der Staten, die mdt reden de ten knaap
grotelijks verdagt hielden. REYD , Ned. Gefch.- V. B.
bl. 75, 76. HOOFT, Ned. Gefch. V. B. bl. 1049, 1050.
BURGIUS (MATTHEUS) , Pre riikant van Zevenhuifen,
werdt ten jare 1619, voor ene Regtbank uit de Zuidhoilandfe
Sijnode famengeiteld, lefchUldigd: dat hij hadt gelasterd,
„ noemende den Catechismus een vieesfelijken arm; en zeg„ gende, dat men daar door den Predikanten de tong zogt
„ uit te fnijden, om te zien, of daar gort op lag; dat de Pre„ dikanten van Amileldatn, niet waardig waren om-Christenes
E: 2

fl ge'
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de Nederlandie Con;
hadt
hij ze eer regt very
„ festie eerder zou hebben gefteid,
itaaa; dat hij een lasterlijk boeksken tegens CALVINUS hadt
• elpen
i nitellen enz•" Ter zake nu van deze befchuldih
gingen wierdt hi) afgezet, en 't gebruik van 't Avondmaal
aan hem verboden; voorts aan hem bevolen van wegen de
'loge Overheid, om na 't overleveren van 't Kerkenboek, het
(imp Zevenhuifen en het begrip van 't gantle Math's binnen
tweemaal 24 men te verlaten ; en daar zonder verlof van den
Hove, niet weder te komen, op pcene van arbitrale correecie.
Voor het Sijnode gedaagd zijnde, weigerde hij te verfchijnen;
• zulks toen als ene wederfpannigheid aangemerkt wordende,
verklaarden deze befchrevene Vaders : „ dat hij niet alleen
„ zou gehouden worden voor een afgezet Kerkendienaar
„ maar dat men, zo hij hardnekkig bleef, aan hem de ker„ kelijke cenfure zoude oeffenen, en komeni 7tot de excommu„ nicatie.” - G. BRANDT, HO. der ,Reform. III. D. bi.

• genaamd te 'warden , dat hry zig tegens

:143 . 387. 736..737. 887.
BURGUNDUS (NIKLAAS), zie BOURGONDIEN
KLAAS VAN).
VURIDAN (JAN), geboren in Artois voor het einde van
de XIIIde eeuw, volvoerde zijne letteroeffeningen te Parijs,
alwaar men denkt dat hij den beroemden Minderbroeder
LEM OCWAM tot leermeester heeft gehadt. Hij lei zig inzonderheid op de verfchillende , delen der wijsbegeerte van lien
(...1ci nit, en wel voornamentlijk op de logics, en maakte 'er
zig buitengerneen ervaren in. In 't vervolg wierdt hij Hoagleraar in de wijsbegeerte van de Natie van Pkardien aan die
zelvde Hogeichool; en hij werdt verfcheidene malen met de
waardigheid van Rektor bekleed , inzonderheid in 1320 en
1327. BuRIDAN wierdt ook veifcheiden malen tot Prokureur
en Ontvanger van zijne Natie verkoren. Ten laatften wierdt
hij vereerd met de hoedanigheid van Gedeputeerden van het
Hogefchool, aan het Hof van Rome; en, het fchijnt dat hij dat
gezantfchap tot vol genoegen van zijne zenders volvoerde.
Hij

BURMAN. (FRANS)
j beoefrende nog ,de wijsbegeerte in den tijd Coen de veietflag
van Cresfij in 134.6 voorviel, en men denkt, dat hij in ex1).e,
cliening daar van voortgegaan is tot aan zijn , dood toe. Den
5 augustus 1348 , verzogten de Beftierders van het Hoge.
fchool voor hem, ,aan FouLQuEs, Bisfcbop van Parijs .de bediening van Pastoor der kapelle van St. Andre des Arcs, door
JAN 'AN THELU geftigt. De tijd wanneer r_BuRrnAn is gar'.
yen, blijkt nergens; maar zeker is het, / at hij in 1438 ite
Farijs monde, en teen ten minften 70 jaren oud was.. W4
hebben van dien' Wijsgeer: Cotimentarius in Logic= ,eiri
Jonoc. BADIUS Ascis.
-tells. Met de beide volgenden;
en
met
een voorredeia aei
uitgegeven,
fol.
sites, /518.
Quzstiones
i9C fibres Etbicortim
JAN
DULLAART.
2.
isoofd, van
riflotelis. Herdrukt te Oxfort 1637. Dit weak wordt gmtelijks door GAGUINUS geroemd. 3. , Qucestiones Metaphyficales,
AVENTINu s zegt,, dat men te Wexen ene verklaring bewaut
door de hand van BURIDAN gefchreven i PTOLOMZEI Afircm.
-- ROB. GAGUINUS , edit. 152,8. lib.
verf. SIMLERI , 4 Epitome Gesnffi , edit. 1555. fol. -92..

Bibi. Beig., ,ex j. DULLARDI Prcefatione ,ad Logi.
tam Buridani, 471. Du BOULAT, Hift..univerfat. Tom.
W. p. mar , 212. 302 -30S. 996, , 997.t BA:YL,E
VAIL
EAQUOT;) Mem.
1,730. Tom. , L p.
VAL. ANDR.,

'BURMAN r,(FRANS)„ Floogleraai in de ,godgeleeradd toi

Utrecht, is ,uit een aanzienlijk geflagt Ivan _Kaden .afkomitig,
daar z.11Ine vooy ouders koophandel dreven en ook. Regerings,
Radon geweest zijn. 1-lij is geboren to Leijden in het jaar
1628; en tdus 'te verwonderen, Oat n liejDZOOD KAEYER
ikonfg ter iverekl
BURMAN , in TrajeELum
teerdelijk ,opgeeft ten jare z63,2, daar -GaEvivs zijne
tedevoming op den dood van -onzen FRANS, bl. 333 .
suet uitdrukkelijke woorden fchrijft: PRIM. Teperit FILANCIS-,
CUM ,sofirum, nno thzius jeculi duode-trigOmit. 2412 Bader.*
FJ.ETER geheten, benevens zijne moeder, josm SAME * Tat
,een.
IC 3

x so
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een oud Patois gentle herkoniftig, waren ten tide dat het
coal in Duitsland op bet hevigfte aan 't ioeden Was, naar
Frankenthal in de Paltz geweken,-daar zij ene veiiige wijkplaats
tegens de vervolginge n der wiede Spanjaarts dagten te =lien
vinden. In de volkplanting welke door uitgewekene Neder.
Landers aldaar gevestigd was-, oeffende Firma het piedikambt;
doch bier van daan , wierden zij door de komst der Spanjaarts
ook genoodzaakt te vlugten en naar Holland de wijk te nemen,
wordende PIETER van bier beroepen tot Predikant te Ernmerik ,
in welke bediening hij ook is geflorven; waar na zijne weduwe
zig met haren noon, weder naar Leijden begaf, om denzelven
finder het opzigt van FESTUS Hommius te doen opkween,
die hem ook van zijn twaalfde jaar of aan beflierd heeft en
ene plaats in het Staten-kollegie bezorgd, alwaar hij zig za
ijverig in de godgeleerdheid heeft geoeffend, dat hij nauwlijks
23 jaren oud zijnde, tot Predikant in de nteuwe gemeente
van Hanau wierdt beroepen.. Doch hler verbleef hij mar
kort, wordende aangefteld tot Onder7 Regent van het Staten.
kollegie te Leijden. Dan . deze bediening nauwelijks een jaar
waargenomen hebbende , wierdt hij tot rioogleraar aan het
HOgefchool en tot Predikant der ftad Utrecht beroepen ; hier
verbleef hij tot aan zijn einde toe , zijnde geftorven den 12
november 1679. Hi) is getrouwd geweest met MARIA , dog.'
ter van den vermaarden ABRAHAM HEIDANUS , weduwe van
DIONYS CRUCIUS , Predikant te Nijmegen. Vier kinderen heeft
hij bij Naar vertvekt , als ene dogter en drie zoons, waar
van de ene, ABRAHAM genaamd, benevens MARIA de dogter I,
I.. . zijn
min overleden, en alleen PIETER en FRANS, heat
hebben toverieefd , waar van bier beneden nailer.
Qnze Hoogleraar was van een best karakter, godvrugtig,
vredelievend , doch. !tilt* op zijn ftuk flaande, 't welk hem
meermalen in dispuitfchi then , tegens zijn zin, heeft gewikkeld ; hij was daarbij buitengemeen welkzaam, en beeft
door den druk, gemeen gemaakt de volgende ftukken, welke
genoegzaarn alle oirfprohkelijk in het' latijn zi .in gerchreven,
en nude/hand ve4t-aatd :_ r. Dal-I-faring Our Dc V, A Ozifc
L'ilti
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ZVI

iestibgeittrb,
ten 025encrig: tat Otber / 5 eten in Mu
eebebocring
obrt
triD/ 2 efett. ?Ma 1740. go. 3 .
erbeeionticte 'Eolfe2iett. Ago. 4. Ober tie oaligtelylle tar.,
4t0. 5. Ober Da berb;tifite 4eberlantt. 4ta. 6. Wile r.,One
(Drain/. 4t0. 6. -sabot het lijben ban iirbziftuf. 4to. .1. 00

MaiGn. ..Bibilotheca ret.
Traj.
erudit. Fag. so-54. Cod.
Nov. voc.
1121.
C. SAX!, 'Otani. lira,
Vol.
IL
p.
BUNAV. Tom. I.
bl. *36.
Poiz#
P. V. p. 71, 72. 59s. VOLLEDIEOVE,

fiber tin/ ,abbatt. I2mo.

GASP. BURMAN

BURMAN (FRANS), Hoogleraar te *Teat., 2002:1 ita
44571, taz
den vorigen, is 'geboren te Utrecht den meij
agt
jaren
zijnde,,
van
het
opzigt
zilnes vaders
Nvierdt'nauwelij ks
hadt
bereikt
,om
met vrugt de
ieroofd. Zo baast hij de jaren .
.eerfte jeugdige Ietteraeffeningen te kunnen heginnen, wieittt
hij aan het opzigt van N. *5 URENDQNIC,, toen tentijd -Rektor der
fchole te Utrecht overgegeven. Wanneer due
naar Amfleldam vertrok, wierdt BURMADI naar het fchoc1 vat&
41kmaar gezonden, onder de vleugele4 van VESALTUS VIGRAcmus , welke 'er th dien tijd Rektor was. Bier zig ong,e.
3neen vlijtig in de latijnfe en griekfe Galen geoeffend hebbe4.
keerde hij naar 'Utrecht te „rug, ten .ei,nde zig ender de*
GRAVIUS in de letterkunde ,en
iviidvermaarden j.
iden verder te oeffenen., en bij *Lew fhij -zo -grotel.ijks
.derd is ,in het fchrijven van ,fierlijk latijn, , dat bij de liereet1j4ite 'Godgeleerden , welke in 2ijn tijdvak leaden, daar in teeft
fte boven geftreefd. Bier ,.op ging 'hij naar Leijden, ten eh*
de wijsgerige ,en wiskundige ,lesfen .van Profesfor aVemse.
Deze taak wederom afgedaan ,zilnde , hegar
te
„zig op nieuw naar Utrecht, alwaar ;hij ig nu in de theolpgi.e.,
zijn eigenlijk doe, ,bijzonderlijk ,oefeude, „en le dien
de lesfen van de -voornarne Mannen BERK. Wrrsivs en ammo
VAN BALEN -boorde ; 4.1,1nde laatstgemelde Boogleraar, -400,t
een - nauwen band van vriendfaap Met ,RUEMANS Tader vgrboa.
toen bij in zijn vaderftaa
Zen geweest; deze zried
11.T.anc.n -voorrazd van gocizelee.rde kundightden bait PpzeiLek.,
Z. 4
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orn ook de betvemde Mannen in -die wetenfchap aan de andere geikrlandfe fcholen, te gaan horen. Hij deed zu1ks, en bezogt 't eerst Hawker , alw,aar toen KAMPEG. VITRINGA, de
D. WAEYE N en HERM. 4 ALEXAND. ROel, , op
Oude , JOH.
deze alien hoorda-'hij en genoot derzeltiefigite
bioeiden;
't
ver vriendfcbap. De gronden der hebreeuwfe taal hadt hi)
zig door eigen vlijt in zijn ledige uren eigen gemaakt : dit
kwam hem hier wel te ftade, bij het verder beoefrenen Bier
tale, als merle het firi:ch, clialdeeuws en rabbijns, onder den
geleerden JAKOB RHENFERD. Van hier ging hij naar Groningen,
om den wijch ermaarden BRAUNIUS te horen ; en verders , ten
zelvden einde, naar Dordrecht, om zijn voordeel met de lesfen
van SALQM. VAN Tn, te doen, die te dien tijde nog Hoog.
leraar aan die fthool was. Hier enigen tijd getoefd hebbende,
ging hij den beroemden Redenaar PETRUS FRAIICIUS een be.
zoek te Ainfleklam geven. Kort hier op, wierdt hij nog Student zijnde, tot Predikant te Koudum in Friesland beroepen.
In den dienst aldaar bevestigd zijnde, voldeedt hij met ijver
aan alle de pligten van een getrouw Leraar ; en ten einde
zijne kundigheden al verder nit te breiden, ontbood hij een
geleerden Rabbi van Amfieldam, dien hij enigen tijd op zijne
kosten onderhield, ten einde door zijn middel in bet binnenfie merg der heilige talen te dringen, om nit de Joodfe Schrijvers zelven te verftaan, wat zij orntrent de meeste plegtighe.
den en kerkzeden van hunnen godsdienst gevoelden; lerende
voort's door eigen oefFenin de arab/1ft fpraak. Omtrent drie
iaren te Koudum geitaan hebbende, wierdt hij in den Briel beroepen, en deeds aldaar den 12 oitober 1698 zijne intrede.
Nog. in den Briel ftaande, verzelde hij ten jare 1 702 als Hofprediker de Staatfe Gezanten naar Engeland , ten einde Koningin ANNA te begroeten over hare komst tot den troon,
en vertrok den . 25 meij derwaard. Na het overlijden van
den Neer VAN DYKVELD, een der Gezanten, bezogt hij vele
Geleerden, voorname*Biatiotheken en de Hogefcholen te Cambridge en Oxfort; vervolgens wederom naar den Briel te rug
kerencle., NauwelVs was hij te huis gaol= of hem Wier
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den zelvden tijd de beroepen van Nijmegen en E„k.
opgedragen
; zijne keuze bepaalde zig tot laatstgemeide
huizen
plaatze , alwaar hij den 6 julij 1 703 werdt bevestigd. Ter
nauwer flood twee jaren hier verbeid hebbende, wierdt hij
aIs Leraar in de voorname gemeente van Anfieldam begeerd,

:den op

alwaar hij den io meij 1705 zijne intrede predikte. Omtrent
tien jaren aihier het Euangelium verkondigd hebbende, hood
men hem het Hoogleraars-ambt in de godgeleerdheid te Utrecht aan, 't,welk hij op den 26 februarij 1715, met ene plegtj,ge redevoering aanvaardde. Zijnen dienst alwaar met ongemene naaritigheid, het korte tijdvak van flegts vier jaren en
omtrent zeven maanden waargenomen hebbende , is hij na
ene korte ziekte, den 22 feptember 1719, in den ouderdoin
van 48 jaren; door den flood van zijnen post afgelost.
Men vindt van onzen Hoogleraar getuigd, dat hij voorbe.eldig naarftig was, en in aanhoudende werkzaamheid, ook
de voetftappen van zijnen vacler drukte; ja zeidzaam verraste
hem de zon op zijn legerfiede. Voorts was hij fchrander,
vrolijk; en levendig van geest, vriendelijk in zijnen omgang
en dagelijkfe verkerIng, daarbij aangenaain in gezel cchap ,
maar teffens ook ernsthaftig , waar zulks vereischt wierdt;
een getrouw vriend, en een waar liefhebber van geleerdheid
ep deug1.
Te Enkhuizen als Predikant ftaande, huwde hij met Emzho
BETH THIERENS uit een oud geflag te Delft geboren, en verwekte bij Naar vier zoons, wordende van den ouditen, JOHAN.vas genaamd, beneden gefproken; insgelijks van FRANS , den.
tweeden zoon ; ABRAHAM de derde zoon, heeft koophandel
te Anlfieldam gedreven , en de vierde, PIETER, volgt op zijn
plaats. Zijn broeder, de Leijdfe Profesfor PIETER BURMAN,
Leeft op een' zilveren Penning, ter gedagtenis van hem, dit
iiflichon of tweeregelig vaars does ihijden.

Doeirinis aequandus aye, pietati parenti,
Nec meritis , aevi fed brevitate , minor.
Onze
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BurmannOruin pieta: gratiesna brae, parentis menet), C4Milififit'
InutuIf PH11.1P1I LIMBURGI & FRAN.
C15CI BQRMANNI Epistoke. Traj. 1701, 8vo. 2. Zhr pinorig-lt,
T.

?offline exhibita, adikitintur

ten booti e goat / bergclefien nut ben t2enitt op aarbz imn F.
. - 4- ucl.. 3. I:Li:lb:101e titjtriocir.CA
VAN LEENHOF. enm. I7n
boo; Ova c'.:3;icben aan FRED. vim L gebaan / mn 5is
te piperen ban ;tie 1.1incifi§tcrije / of, on/ baar ban Durd
tuigt / ban bc3elbe opregtcljh af tc :aan / cn ban ban nut ern
Lqief beatitthco,t / en ban be fyinb gcbccfcn. 6,3b. 1705. gba.
4. Ve Qarnionie of to obcrectificnimingc be y bier Q. ebanocr.
Often. Muff. 1713. 4to. 5 Theologus , five de iis , quce ad

verzim & conjunzmatunz Theologunz re)7iiruntur,, Oratio inaugziralis. Maj. 1715. go. ' 6. Orctio de ofecut:one Diacietiani, ejus.
que exitu gloriofisfimo. Traj. 1719. 4to. --, Series Profesforum
Academice TrajeEtine e, aan het flot van DRAKEND?RCHS Oratie
in natalera SLecul. Academia, n. LIX. Catal. /BIN. &MAI/.
Tom. I. Vol. II. p. 1122. Bibl. Bremenf Clasf. Ill. Fast.- I.
p. 161. II. p. 378. 380. d. BURMANNI , Traj. erudit. p. 54-.
$6. C. SAXI # Onom. liter. Pars VI. p. 12.
BURMAN (FRANS), de oudite zoon van

deit
begat zig,
na in de gronden der fraaije letteren onderwezen te zijn, tot
den krijgsdienst, .alwaar hij door zijn goed gedrag ten laatften
tot Luitenant-Kollonel wierdt bevorderd. Hij was een geleerd
roan , die een vast geheugen en veel kundigheid be gat, sea
zijnen latijnfen HORATIUS van buiten kende. In zijn klimmende jaren gepenfi.oneerd zijnde, en te Utrecht wonende, waar
hij, zo ik Kneen, oak geftorven is, had hij veel liefhebbe.
iij V001* het cud Frans, en heeft, daar uit, vele -1V2derduitfe
woQrden en oudheden opgehelderd , en dezelve in 't Bat
gegeven onder den tijtel van: dcnige laiimerkingcn be Other,
buttrebe Zaal aangaanbc; en ciiigc Pictlitie Wannurliingeni
Ire ileberbuitfte (Cut en berfebeiben (1.31ibbeben aaugaanbei
too! F. B. L. C. (FRANS BURMAN , Luitenant Calionel) H eCr;
ifil / iitrett 1757-1761. in. 3,13a. Ook heat. hij (ken denk- '

cerflen van lien naam, en van
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ten , doch niet in 't licht gegeven :
nteTtert VW:0E111U
AHASUEROS, bie ESTHER ter 1));ottilie fteeft Eebielf. 8130.
D. bl.
Maandelijkfe Bijdragen tot opbouw van Taal- en Dichtk.
221.
3. 1 1. II. D. bl.
BURMAN (JOHANNES), een broeder van den laatstgenoemden FRANS , Medici.* Doktor , wierdt ten jare 1728
Hoogleraar in de kruidkunde te ilmfieldam. Na het uitge.
ftrekte tijdvak van ruim , sr jaren, onderwijs in deze wetenfchap gegeven te hebben, en met een gadeloaen ijver, de kra4t,
hoedanigheden en eigenfchappen , van een onteibaar aantal
Kruiden en Planten, zo uit- als inheemre, onderzogt te, heb.
ben, is hid op den 20 januarij 1779 te Anfteldam overleden.
Het is, door zijne bezorging, s dat de kosL bare Hortus illalabaricus van RUMPHIUS , het pragtig Kruidkundig werk van
WEY1VIAN , en dat van PLUMIER alle in folio, bet licht zien;
ook is men aan hem verfchuldigd den Thefaurus Zeylanicus , he.
vattende 125 Planten naar 't 'even afgebeeld, die bij de andere Schrijvers of niet daidelijk , of in 't geheel bij n errand
ooit uitgebeeld of beichreven zijn geworden gedrukt te
field= 1737. gr. 4to. JOHANNES is gehuwd geweest aan ADRIANA VAN 'BUTEN uit een atnzienlijk geflagt gefproten,
en heeft bij Naar een zoon verwekt, NIKLAAS LAURENS BUR.
MAN genaamd, waar van hier onder nailer.
BURMAN (KASPER) , een zoon van PIETER BURMAN,
den Ouden, en EVA. CLOTTERBOOKE , is van zijne jeugd of
aan onder het verftandig beftier van zijnen geleerden varier,
tot de letteroeffeningen opgeleid, waar in hij ook uitinuntende vorderingen heeft gemaakt , en zig inzonderheid op het
vak der gefchiedenisfen toegelegd , en wel bepaaldelijk tot
dien tak, Welke de oudheden en gebeurteniSfen van zijn vaderland ten onderwerpe heeft. Dcordien hij n'u door gunst en
genegenbeid van zijn vaders goede vrienden , gevoegd bij zijne
verdienften en bekwaamheid, tot Raad in de Vroedfchap der
fad Utrecht wierdt aangeteld, verkreeg hij daar door gelegen.
beid, om alle de hoeken van het . fladsbuis te Utrecht, en alle
de
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4tatMAN, (KASPER)

de fthrirten welke daar zedett 'let Jaz. Lsoo tot hedei toe
overgebleven zijn, te doorfntiffelen : want die van vroeger
tijden, zijn door onvoorziene toevallen vernield of in het onLerede gerzakt. Dezen las hij naarftig , en verzamelde , 'er
uit, al wat voor lierndienstbaar was, om de zeden en 't ge.
bruik der tijden op *Le heideren, ten einde, aan den Nazaat
de v.erdienfien en 't voorbeeld van verrnaarde Mannen, aan
te prijzen en als een welgeichakeerd tafereel voor te houden.
Welke vrugten nu deze zijne letterarbeid heeft voortge.
bragt, zullen wij zo aanftonds melden; na vooraf te hebben
aangetekend, slat hij in II= bewerl;en zijner levensbefairivingen van Utrechts geleerde Mannen, netzeldzaam afgetrokken
wierdt, door de hinderpalen die hij op zulk een bobbeligen
weg ontmoette, en hij zou ongetwijffeld "er older bezweken
lip, wale het Diet dat zijn varier om hem aan te moedigen,
hem ene grote menigte daar toe nodige boeken, uit zijne talrijke
verzameling bij genet, en over zwarigheden, waar uit bij gem
leans zagf om door te worfielen, door zijne hulp halt doen
zegevieren. Ook heeft KASPER meermalen het ambt van Scliepen in zijn vaderftad waargenbmen4 en is wegens de Vroedfcbap verrcheidene malen lid van bun Hoog Mogenden en andere Generaliteits kollegien geweest.
011Ze BURMAN is gehuwd geweest Ran ANNA MARIA DE LA
TIASSECOUR, kleindogter van ABRAHAM FABRICIUS, in 1690 gef1orven ,als Predikant te Kampen. Bij deze uitniuntende en
deugdrijke vrouwe, heeft hij vier kinderen verwela; twee dog
ter s, namelijk, EVA MARIA .en ANGELINA ; en twee zoons,
waar van, de oudfte, JAKOB FABRICIUS , is geweest Raadsheer
in het Hof van Braband, en de ander, Ontvanger van tie
Gravelijke inkomften. Na dos het genoegen gefmaakt te hebr
ben, van zijne zoons wel geplaatst te zien, maakte de dood
een einde aan het werkzaam level van onzen KASPER, in het
is aar 1757.
De werken, die hij door den druk gemeen gemaakt heeft,
HADRIANUS VL Sire .elnaleila hiltorica de Hadrian° Sextv
zijn:
Dit boek be.
TrafeElino , Papa Romano &c.
1727.
vat ,
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vat, vooreerst, de korte fchets van het Leven van genoeumciee j
Paus door GER. MORINGIUS ; waar op volgt 't geen de Pasf lin
ke Geichiedfchrijver PAUL. JOVIUS, daar van heeft opgetekend ;
waar na men de gefchiedenis van het Conclave van ADRIAAN
ontmoet; vervolgens, Itinerarium HADRIANI VI, au Ilifpania
Romani usque , ac ipfius Pontificatus eventus, per BLASIUM ORTrzrum; en dan , Apocalypfis, five vifie rnirabilis, fuper Iniferabiti

flaw inatris Ecclefia , & de lumina fpe ejus reparandce cv inopinata proinotione Yen. D. , D, ADRIANI, Trajeffenfis IiiThanfaruin
Archiepiscopi fec. Adore CORNELIO AURELIO GtUDANO. Voorts
flog enige andereftukjei. Welk den en wider verVolgens
gehelderd wordt door een goed getal aantekeningen van onzen
Schrijver. 2. TrajeElum eruditum , Virorum do arina iniufirium ,

gui in urbe Trajeao , (' regime Trailtenji lzati flint, five ibf
habitarunt ; vitas, fate fcripta exhibens &e. of. 1738. 4to.
3. litrerbtre gaarboehen ban be XVbe eetitu/ berbattenbe bey
werhinaarbige in Yet Oeftietity eu boomarneroh in be ! ^ t,kib
recbt / Pert ben lave 1402 en berbofqeno boozgetiatien. III
Vela/. Utr. 1750-1754 / in gr. 811o. 4. Heeft hij aan 't hoofd
van den nieuwen druk van den PETRONIUS zijnes vaders,
Arnft. 1743. in 4to. else Voorreden geplaatst. – Nova AEla
Erud. 1742. Aug. F. 45 1 -453 . 770. Novemb. pang. 625-527,;'
C. Saxi, Onom. liter: Pars VI. p. 731.
BURMAN (IKLAAS LAURENS), die geweest is I*
dicijne Doktor en Hoogleraar in de kruidkunde aan het Athe,
num Illuftre to Ainfieldain, was de noon van JOHANNE.S - BURMAN, hier boven befchreven en ADRIANA VAN BUUREN; is
geboren in genoemde flail ten jare 1734. Hij lei de eerfte
gronden 'zijner letteroeffeningen in de openbare latijnfe fcholen zijner vaderftad, onder den geleerden Rektor OTTo ARNTZENIUS , en die der plantkunde, onder zijnen voorbeeldigert
vader, terwiji de rijke kruidtuin van Amfleldam , hem daar
toe het fchoonffe oefrenperk aanboodt; verlatende hij de voorgemeide lage fcholen, met het doen ener, voor den toeko.
menden Geneesheer niet ongepaste Orzio in Agyrtas, CO-
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arum Siigias. pus wet toegerust , begaf hij zig, in 175 I,
naar het Hogerchoo1 te Leijden , oeffende zig aldaar in de naden groten MUSSCHENBROEK , en in de onder.
tuurkunde onder
eidene
takken
der geneeskunde onder de uitmiintende
fel
G AUBIUS , F.
Hoogleraren, BER. en iiB. S. ALBINUS , H. D.
VAN
ROYEN
,
bij
welke beide laatften hij
WINTER, A. en D.
in bijzondeie gunst opgenomen, en zedert dien tijd, tot aan
zijner dood, een boezemvriend werdt van den Heer A. VAN
GERWEN.

Ged,rende zijn verblijf te Leijden, won hij elks achting,
door ere beffiaarde icefwijze en v i ijtige boekoeffeningen, afgewisfeld, door kruicikundige wandelingen , ter vordeling en
volma 1,,g zijner kennis en veizaideling der Neder Ian* ge.
wasfen. Bij het verlaten der Hogeichool, in 1759, gaf de
jonge kruidkundige Geneesheer ene proef zijner bekwaamheld en onderzoe l :ende plentkennts, dienstbaai gemaakt aan
de geneeskonst, door ene akaci emife Veihandeling, over het,
door de grootfte Kruidkundigen nog duister gerekend, en nog
niet uitgewerkt, bloemrijk geilagt der Q.:rania.
* De_ noctiging van den onfterfelijkdn LINNEUS , .die, gedu.
rende zijn verblijf in Holland zo lang de vi fend en .disgenoot
ziin's vaders geweest was, fpoorde hem aan , ten jare 1760,
na den dood zijner moeder, ene reize over Denemarken naar
Sweden te ondernemen , wanneer hij over al door de geleerde
vrienden van zijn huffs, met veel genoegerrontvangeb wierdt,
en,, zig gedurende enige maanden te Upfal ophoudende, door
ene gemeenzame en leerzame verkering, met den Hervormer
der natuurkennis, zig deszelven nieuw Kruidkundig kerfielzel
geheel eigen, maakte.
Hadt te voren zijn arbeidzame vader zig een onvervelkbaren lof yerworven, door de uitgaven van verfcheiden fcho
ne werken, en door zijne befchrijvingen en afbeeldingen van
Afrikaanfe en Ceilonfe planten, door HALLER met zo veel erken.
tenis en hoogachting opgeteld; onze NIKLA AS , door zulk een
voorbeeld aangevuurd, gaf na zijne terugreize, in I761, een
doorflaand blijk zijner werkzaamheid , door het bearbeiden
zij-

nuRMAN. (NIRLAAS LAUREN'S')
rter Flora Indica, mar het door hem aangenornen leerftet.
tel. van LINNIEUS geranglchikt. Na zulk een lotnvijs van mari.
Dike kluidkunde, en zig vervolgens aan de oeffening der ge,
neeskonst hebbende overgegeven, werdt hij, in 1769, door
Burgemeest2ren en I3ezorgers der doorlugtige fchoole van Ain.
ft el dam , zijnen Nader toegevoegd, en tot Piofesfor in de Kruidkunde aangeiteld.
Zedert zijne egtverbintenis met ANNA MARIA Viuurout,
ten jare 1770, en. vader; geworden van een talrijk kroost,
offerde hij voef de rvielVaatt der zijnen , ene van tijd tot tijd
wankelende gezondheid; tot hi.) na herhaalae danvallen
jig- en kolijkpijnen , 'zotlant v'erzwikie, : dat zilre konstvrien.
cien voor s zijn behoud begonden te viezen. Het jaar 1793,
*as ook het laatfte zijn's nuttig doorgebragten !evens, want
zig aan den dringenden rand zijner familie en vrienden overgevende , om enige uitfpanning en de verkwikking der buitenluclit i tot herftelling zijner gezondheid te genieten , werdt
bij met den fchijn van beterfchap te huis gekeerd zijnde, des
anderendaags van ene beroerte overvallen, en gar nog aan
ziji:en fpoedig ter hulpe geroepen en toegefchoten vriend, den
Geneesheer OOSTERDYK , met tegenwoordigheii en bedaardheld van geest, te-kennen : dat hij zijnen toeftand voor het begin
tiler flaapziekte hieldt ; waar op hij het fpraakvermogen en de
kennis verloor ; en, na alle vrugteloze aangewende huiptnid.
itelen'tdt zijne redding, op den xr reptember 1793, in den
ouderdom van ruim 59 jaren, overleed. Zijn lijk wierdt den
x7den daar aan volgende, naar Leijden gevoerd, en aldaar,
in het graf zijner voorouderen, in de Hogelandre kerk bijgezet.
Van den beginne zijner praktijk af aan, bewandelde hij het
geueeskunclig voetfpoor zijnes waardigen vaders; ook waien
de inlandie kruiden en gewasfen, zijne meest gewaardeerde
geneesmiddelen; terwiji hij, bij de aan- zijne zorgen toeberrouwde lijderen, in het gast- en verbandhuis, en andere
de-gefligten binnen Amfleldam, de dagelare gelegenheid vondt,
txn zig een' eenvoudige geneeswijze te bevlijtigen en uit te
oef.
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oefFenen. Van den jare 1781 af, in het opzigt van het gene
de Inedicifnets en phafmacie in "finfieldain betrof, als Infpeetor
Collegii Medici delende; weikte hij niet weinig mede, tot
bet voltoijen der zedert e nige jaren uitgegevene Pharmacopoea
ilteekdamenfis nova; waar van- de lijst der natuurlijke voort' iddelen dienen, met de
brengzeien , die tat genees- en heehn
nieuwele
.),.eflagten
f
oortbenamingen
van LIN.:
jEgue:ov
wbij
e git'ille eerderd wierdt ; en die, ware zijn wensch vervuld,
voorlang van ene gehe:e veifchikking van den geneeskundigen
Kruidtuin ter Bier ftede, zoude zijn voorafgegaan, of eerIang
gevolgd g2.worden.
Hoe zeer am de bovengenoemde redenen ener oveihoopte
geneeskoi st-oeffening , de Hoogleraar bij enige zijner landen kons,genoten iniskend werdt , was zijne achting des te
meerder gevestigd bij de eerae en aanzienlijkite buitenlandfe
Kruidkenneren. Getuigen daar van, de voor handen zijnde
briefwisielingen met het puik der Kruidkundigei LINNEUS
met den beroemden PALLAS en EULER , te Petersburg.; THUMURG te Upfal ; RQTHaOLL, MULLER en VAHL , te Koppenha.
gem; jAcQuizz, te_ Weenen ; GLEDITH, te Berlijn ; SCHREBER,
te Erlangen ; GmEL1, te Tubingen; ScHrvz, te Zurich ; en
niet minder met, ALLIorn, te Turin; HILL, BANES en MILLER, te London ; L'HERITIER te Parifs; de geleerde rerzigers
DE ROHR, MAsse, en anderen. Zo vele vriendichap , achting en verpiigting, gevoegd bij het loffelijk getuigenis van
den geleerden THUMBERG, waar mede dezeive , in de ' voorrede zijner Flora gaponica , onzen BURMAN, als zijnen minzamen en gastviijen begunfliger en bevorderaar zijner oogmer.
ken en reizen roemde, drukken het zegel op 's mans kruid.
kundige waarde; ,waar van de beroeinde SCHMIEDEL bij de
hartelijkfte gelukwenfehing tot zijne bevordering als Artz, de
blijde hope voedde, en daar van de uitkomst voorfpelde.
De lof zijner verdienflen drong niet minder door tot de
aanzienlijkite Maatfchappijen van geleerde Mannen, die het
zig ene ere rekenden, hem onder hare leden te mogen
len. De Keizerlijke Akademie . der Natuuronclerzoekeren ,:in
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nuitsland , benoemde hem , in 1768, tot lid ; waar rra hij aan
dezelve , in 177o, ene vermeerderde Flora Coifica , tot ge+
ineenmakirge toezond. In 1770 boodt de Genees:,undige
Societeit te Londen ; gelijk in 1779, het Gezelfchap der Natuuronderzc ekeren te Berlin, hem de zelvde eer aan ; die
hem nadelhand ook door de Koninglijke Maatichapplj van
wetenfchappen te Madrid; en, in 179r, door het Geneeskundig Genootfchap te Philadelphia werdt bewczen. In 1769
wierdt hij even :ens lid van bet Zeeuws Genootfchap te
gen ; in 1,773 van de ,Hollandfe MaatIchappij der wetenfchappen te Haarlem;' in 1784 Lid Confident van het Bataafs Genootfchap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam;
en in T 786 , lid van het paovintiaal Genootfchap van konften
en wetenfchappen te Utrecht. Dan , aan het oogmerk Bier
veieerende aanflellingen te beantwoorden, werdt voor onzen,
anderzints wel daar toe gezinden Hoogleraar des te onrnooglijker , dau zijne geneeskundige praktijk hem geene ogenblikken oveiliet, om daaiomtrent zijnen wens en erkende verpligting te vervullen.
De karakteilchets van onzen BURMAN, fchildert een allerbevalligst tafereel van zedelijke en gezellige, deugden. Hij
was zeer matig in zijne levenswijze; een tederlievend
genoot, ell zorgvuldig vader voor 4r1 kroost; meewaardig bij
zijne hiders, die,hij met de grootite genegenheid, en ijver bediende. Hij fcheen wel enigzins firoef in zijn voorkomen,
bij onbekenden, doch bij die genen, waar mede hij ene gemeenzarne veikering onderhield, en zijne konsthulpe of vriendfchap, genoten, was hij allerminzaamst.
THUMBERO
Fora yaponica , in Pi cefat. Medeged. Berigten.
D. bl, 96--Ioo.
Laterbode ,

Kanst- ca

BURMAN (PIETER) , Hoogleraar in de gefchiedkunde,
fi aije letteren en digtkonst te Leif den , is een der uitmuntendfie geweest, welke in zijn vak de XVllde eeuW
heeft voortgebragt. Hij is geboien te Utrecht den 6 julij
668. Zijn vader, Bien hij, nog maar elf jaren oud zijnde, verloon,
L
V. DEEL.
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lour, Wits 'RAN Biamtal,- de eerile van lien naanf, en zljno
moeder, MARTA Zijn eerfte tetterpeik, doorliep
hij aan de latijnfe fcholen van zijne geboofteitad, daar toen ter
gd de bCkWarlie SURENDONIC Rektor van was; op zijn dertiende jaar ten einde dezer loopbane geitreeft zijnde, fchuclda
hij het flof der triviale fcholen af, en wierdt met zeer veel
lof naar de Akademie bevorderd, alwaar hij onder het opzigt
van den verrnaarden Hoogleraar J0HAN G EOP,G GR/Evius,
wiens lesfen hij verftheidene jaren met de ijverigite leer..
2aantheid aanhoorde , zo verve vordeide , dat hij zijne
jorigelingichap nauvilijks ten einde gefneld zijnde, met ene
het lati3n fchreef en fprak, dat niet alleen
verhevene welfprckendheid van zijnen leermeester GRX.
vans, rnaar van CICERO zelven in alle zijne fchriften en ge.
7egderi ten klaarften docribaaide. Vervolgens begat hij zig
*tot het beoeffenen der regtsgeleerdheid, en genoot het onder.
wijs in die wetenfchap, van de Hoogleraren LUKAS VAN DE
POLL, GERARD ISTOODT , JOHAN VAN MUYDEN, en HENDRIK
Cocajus. 1113 maakte hier in binnen kort zulke aanzienlijke
vorderingen, dat hij wel (Ira onder voorzitting van J. vAx
MUYDEN , een zijner leermeesteren , opentlijk verdedigde,
ene Disputatio yuri clic a , ad Legal; yuliam de vicejima HcereditarImm, gedrukt te Utrecht 1687. in 4t0.
Ten dezen tide deed hij een overflap naar Leijden, en vet.toefde aldaar een jam. , in Welk tijdvak hij zijn nut decd met
de wijsgerige lesfen van den kundigen BuRcx. DE VOLDER,
teffens cm zig vender te bekwamen in de fpraak der Gthken
en Latijnen benevens derzelver gefchiedenisfen en oudheen,
vlijtig de kollegien van den vermaaiden THEOD. RYCKITJ S Etj.
woonde, d,e toen ter trici bezig was met KoRN. TACITUS to
verklaren, en uit wiens ondeiwijs onze toenmalige Stu,
dent, zedeit menigmalen betuigd heat, .ongeineen veel nut
te hebben getrokken. Insgelijks uit de lesfen van den be.
roemden JAC. GAONOVIUS 3 1 daar hi) dingen hoorde, Welke hij
verzekort bij andoren to vergeefs te zulien hebben gezogt,
73;1ti wel toenerust en cen )N1 fchat v gn rs eleerdbefd opge.
ciao
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daan hebbencle, verliet hij het Le Udje Hogerchool, en kwam
tot Utrecht te rug , om zig op nieuw aan het onderwijs van
GR/EVIUS toe te wijden,_
den hem zo zeer
Ten jare T688, het twintigfte zijnesLouderdoms, maakte
hij een einde aan zijnen akademifchen loop, en .erlangde in
maart de tijtels en eertekenen van Leraar in beide de regten,
na alvorens een Disputatio juridica inaug. de TransaEtionibus,
gefchieven en in 't openbaar verdedigd te hebben. Zijne
kundigheden al verder zoekende uit te breiden, bekroop hem
de reislust, ten einde ook in andere landen met de beroemd.
ite Geleerden in zijn vak kennis\te maken; hij doorliep tot
begunftiging van dit oogmerk, verfcheidene delen van Duits...
land en Zwitzertand, en genoot zo vele genoegens op dezen
togt, dat zig dien altooT met vervoering van blijdfchap heeft
berinnerd. In zijn vaderifad te rug gekeerd, begaf hij zig
tot de beocffning van de regtsgeleerde praktijk, bezogt yaj•
tig de pleitzaal, en Verdedi'gde verfcheidene zaken , met ene
kragt van weliprekendheid en regtkunde, dat groot en Idea
zijne voortreffelijke gaven roemden en bewonderden.
Den 1 december 1691 wierdt onze BURMAN door de Staten
van 'Utrecht tot Ontvanger der Bisfchoppelijke of ,Geestelijkci
tienden aangefteld, latende hem de bezigheden aan dit ambt
veiknogt, ruimen tijd over, om zijne aangeborene leerlust,
in het beoeffenen der oude_en latere Schrijivers, digtkonst,
en verdere wetenfchappen den ruimen teugel te vieren; die
hem ook in that ftelden om na verloop van tijd zulke fchone
vrugten daar van aan de geleerde wereld merle te delen,
als wij ftraks zullen melden.
Het was omtrent dezen tijd, dat hij z i g in 't huwelijk be.
gaf, met EVA CLOTTERBOOKE , dogter van KASPER CLOTTER°
soma, Raad in de Vroedfchap en Oud.Burgemeester der ftad
Bride, en van EVA VAN KOUWENHOVEN, wiens vader WILLEM
VAN KOUWENIIOVEN Burgemeester te Rotterdam is geweest.
Bij deze vrouwe heeft hi) den kinderen verwekt, van welke
'er agt vroegtijdig zijn geftorven, en alleen twee zoons, FRAN;
en Kura, hem. overleefd hebben; zijnde de oudfte, na
de
Lz
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eerfie loopinan,der lecteioeffenin,N,n ten einde gerneTt tC
ziiin tot den krijgsdiens t over4e',aan, en heeft daar trapswrize
zanzienlijke ve,rderin gen in gemaakt. Hier boven is van heni
efproken. 'Van KASPER den tweeden zoon, zie ook op des.
zelvs naam.
Ten jare 1696, wierdt BURMAN door Rurgemeesteren en
Verzorgers der Hogelchool te Utrecht , tot Profesior der wel.
frq ckendheid en digtkonst aangeffeld, daar na ook der griekfe
Vie, en vervolgens der geibhiedenis en flaatkuncle. Eerst.
gernelde post aanvaardde hij met het doen ener redevoering:
D2, Eloquentia F3 Peace. De vacantie van het jaar 1714 nam
hi te baat, am ene ieis naar Parijs te cloen, alwaar hij den
tijd van zes weken, dien hij 'er doorbragt, meiendeels befteed.
tie met het doorfnuffelen van de beroemdfie boekerijen , en zo
wel gedrukte als ongedrukte boeken en fchriften onderzogt,
cn 'er ten zijnen nutte aantekeningen uit maakte , met die
ranwkeurigheid en fijn oide1 , welke hem 20 eigenaartig was;
ja hij verzamelde zig aldaar niet alleen een rijken fchat van
vcel geleerdheid, 'maar maakte ook kennis met de aanzien.
tijkfie Geleerden ', en drong zig in de gunst van den oudheid.
kundigen Benediktijner B. DE MONTFAUCON wiens vrtend.
cchap zedert, altoos op een hogen peil bij hem heeft geflaan.
',Fe Utrecht te rug gekeerd, hadt hij het genoegen ene talrijke
jongelingen aan te treffen , uit velerlelje oorden famen.
gevloeit om zijne lesfen te horen, en zig kundig te maken in
ee verrcheidere takken van wetenfchappen, die hij leraarde.
De geleerde JAKOB PERIZONIUS in het jaar 1715 overle.
den zijnde , wierdt tot herttelling dier breuke aan Leijdens Ho.
gerchool , door de Bezorgeien daar van, aan onzen BURMAN
het Pofesforaat in de gefchiedenisfen , werprekendbeid en
griekfe talen opgedragen; welke waarcUe,he:d hij den 2 julij
van gemelden jare aanvaardde, met het doen ener ledevoe.

publici humanioris disciplince Profesforis proprlo Officio
Munere. ,Vavolgens wierdt nog bij zijne taak gevoegd,
bet onderwijs in de Vaderla”dre gefchiedenisfen en dat der
digtkonsts Na den dood van den beroemden WOLFERDUS S ar
GUZ:111)
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tfran, VerkitCg hij bet opzigt °vet deiikadernie-bibli6f1ietki,
relke post hem bijzonder aangenaam was , en die hij ten jaTe
1725 met het doen van ene plegtige redevoering aanvagrade
de BibliotheciY pubiicis -eartanque PrcefeCtis. Tweemalen is BuR-=
au AN met de ,aanzienlijke waardigbeld van bet Oppeteftier
der Leijdfe Hogefthool verercl getipee4ti leggendt bet-zelve
voor de eerftemaal neder ten fare i72o, et ene geleer-de,
fierlijice en icherpzinnige *rede'voering': fl rizatanitatk Stada;
en ten twedeninale ih 1735:: pce Littera:Wilms atignitnatiat.
Zehalven :chit is Ill' driematen .Geheimfchrijver van 41iǹ .;Akade*
anifchen Raad geweest;
BURMAN was vast, clerk en zeer 'vlug van lighaam, vai
een middelmatige ilatuar, doorgaans zecr gezondt, welken .gunItigen toeitand hij lange door ene;goede levens*ijte cingerchon4ien bewaard heat. Zijrr,wezen was vrolijk , azingerragn,
ene guile blijhcid gepaart met deftigheid, 'was 'het 'karakteTisitijke van zijne trekken. Br.] zijne vrieriden .was tij -baettelis.
zezind, openhaitiE,, , nirnmer veinzende, altoos de waarheit
Sprekende, hebbende een innigen anal ik voor alle leugen en
svleijerije, daze openhartigheid, verzekert men , was rel cans
.airzaak, dat hij d daden van ,fomthigen in , een al -te ongra.
fig daglicht tberchouwde, en: in het , beoirdelen &sr, van zo
met pen als monde niet bedagt was zelv ' eet monsehtte
.dat is aan feileti en gebTeken onderhevig. Dus ieefde tie
svermaarde 'Man tot weinige jaren voor zijn tiood, tot op zijmen ouderdom toe genoegzzam ills en .gezond, tot dat thij ten
dele wegens zijne 'hoog klimmende jaren, ten dele-wegetisal
.to grate ingefpannenheid van -geest, de vlugheid . van zijn
baam allengshens begon te verliezen, terwiil evenwel de kragt
'van zijnen geest nog altijd even Iris, levendig enwerkzaam
bleef. Dc fcheurbuit nameli:Tk, een volkziekte in deze
den , tastte zijn lighaam zo geweidig aan, dat het hem duizelingen in bet ho-pfd, vermoeitheid in ,de Jeden en vieesfell.
e pijnen, inzonderheid aan dc fchenkels veroirzaakt,
sneer 'en nicer taenemende, zos geweidig ann 't woeden
dat 'er ene zehele" verftoring der zentivven en Tezera,, 3:13E
rape
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env verfterving Pan don regter voet op Volgde. Door arid
welke bitters fa:erten, die hij wel eens met klagten en fom.
tijds tranen to kennen gaf, hij evenwel niet tot vertwijffeling
vervoerd werd, maar zijn gemoed dcor die reden onderfteunde, en inzonderheid die vertroostingen, welke het gemoed
tot de ware ruste wedeibrengen, in het heilige Bijbelwoord
gezogt en gevonden heeft, zo als niet alleen aari den Hoog.
leraar HERM. OOSTERDYK SCHACHT, maar ook aan deszelvs
ambtgenoot JOHAN VAN DEN HONERT gebleken is; even welke
beide nit eenparigen monde het getuigenis hebben gegeven,
dat hij niet lange voor zijnen dood , niemand hem daar toe
aanzettende, van zelven, zijn gevoelen.ten aanzien van het
Opperwezen , 's werelds Heiland den enigen Verlosfer der
menfchen, ten aanzien ook van de bekering der menfchen
tot GOD, de hope des eeu.wigen levens, alleen door GODS
goedertierenheid en de verdienflen, van jists . to verkriken-,
als mode ten aanzien van 't ftuk van berouw en- loedwezen
over zonden, met ene fierke, klare, en voor zo verre zijne
zwakheid toeliet, onderftheidenlijke ftemme voortgebragt,
en zijne zaligheid op gestic:, andere gronden to hopen en to
verwagten, betuigd heeft; waar in hij ook is werkzaam go.
bleven , tot dat de zwakheid van zijn item en kragten, de
verdere pogingen daar toe onderdrukten. Door doze hope
opgebeurd, door dit vertrouwen verfferkt, heeft hij den ow,.
rigen tijd van zijnen vegen toeftand, met een ftil en geruse
gemoed doorgeworfteld, tot dat hij eindelijk den 31 maart
1741 's morgens oin half Lien uren, den jongiten 'evens.
fnik , en zijne ziele aan GOD zijnen Schepper , overgaf.
Zijn afbeeldzel gnat verfcheidene malen in prent nit, men
vindt het ook aan 't hoofd zijner uitgaven van PRIEDRUS Fabelen
en VALERIUS FLACCUS ; in een klein rondeel door de faam op
ten wolk getorst, op de tijtelplaat aan het hoofd van zijne
Pottnata.

De Hof van dezen groten Man, wierdt door de Digtera
van zijnen tijd, zo wenn nederduitfe als latijnfe vaarfen toe-
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juithend ge2ongen. Dan het margelde 'hem tek n teebt
vijanden, die men wil, dat hij zig -door zijn bek-elend feri
,Cchimpend fchrilven en fpreken op den baize hadt geladen;
-cok Het hij geene gelegenheid voorbij gaan, ,om de •GeesteliSk.
heid dikwils vrij vinnig te gispen ; en hij maakte van die idzi.s.
niet weinig knorrig op hem, door het vitfpreken en 1ate4
drukken van zijne Oratio pro Comp edia iz aiJjiciis Acacktnicarust

recitationum, qwibus Terenii Fabulte .explicatitur, TIM Praelatira;
lyelke Kok lepoedig ten nederduits kited .werdt aangetrokken,
cinder aCT1 lijtel van : PIETER BURNIAIIS, ettimeritig Vom-bg
'Coniebie in- 't openimar pmeat bj ben nanban ;Oa Vox
temifebe lepTen / ober -ben ZenteiDigter :ERENTrus. Iltritb*
a7I T. in 4to. Men winch aangetekend, dat dit ftuk hem niet
-minder dan 'dertien fchimp- ,en - rchotithilften ,op ,den b-ais
hackie. ,Zijne rune met den geleerden JAN LE CLERC is VelTO.
.
hoe twee Manner',
gaande ge-xecst, en het is onbee ,ripelijk,
beide met zulk een uittnuntend velfland en geleerdheid be.
-gaafd , ilebben flonnen goedvinden, -or?, maikancleren veer-:2ijds in, , openbaren drnk mct de vnigile rcheldnamen ,te
,groeten-; waar van leugenaar niet 'een van sde -ergfte Iraq, ze
als blijkt nit de treS Dialogi ;inter SpcDAIU-1(4
;2onder ,melding van -plaats moth jaar fin 4to.'gedrukt-; :als me.
de Prafatio ad Einendationes in MtNANDRI PHITzmorns reS•
luaas ex nupera 'editions JOASNIS 'CLEtIcr, -ettiStore PRFLELLIIT•
Abe&
f , '(dat is 'RICHARD BEETLET)
THERO
a 710. 8vo. ; en le Gazettier vnenteur„ eu Monfr. 'LE CLEW ea
'conmineu de nenfonge et de ealonnie par PIERRt BURVAN, 2Z -Utrecht 1710. '27110. Finks fchoot '-er een vriend van 'LE 'CVERC,
niets
onbekend wie hij was, toe-, welke -aan
dig bleef.; ten in 't nederduits .nitgaf: PirraREURZIAN tuber,
legt; of JAN , LE -CLERC turbibigt tegeng be fawn en 14terinc
tcn ban ben fogenftramer vebgniit / 1714. 721110. Nog vier&
nze PIETER BISMIN met yen fnerpende Toede gekastijd,
een frans boekje dat tha.ns imgemen geldzaara is, en tot
clwetiain e, zddresj1;
tilt?) heeft: Eilay de arretlim frcbtervile
Itibellts
4 ,PT F:PRE BURMAN-, convaion .-4 fhlar
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moires troffenfer avec des injures et calorimies egaernent fau fie,
et grosfieres , la reputation des perfonnes de tout tat ct particu
lierement de ce livre Par Mr. PIERRE DE LA FaNTAINE WICART ,
itriprime au. depens tie 11 dlutheur. Zonder 'bijgevoegcle melding
van piaats en jaar.
Dat deze en weer andere flukies van den ,elvdcn flempel ,
anzen Hoogleraar in geen violijken iuim hebben gebragt , is
gemakkelijk te begiijpen; doch het was niet met al in vergelijking van de gebeurtenis die hem in i7o8 te Utrecht wedervoer, en hoe onfchuldig ook misfchien aan de daad die Iera
daar bij te laste wierdt gelegd, noodzaaklijk van die uitwer.
king moeste zijn , om zijn goeden naam, ten minften voor cen
tijd, te bezwalken. Wij zouden niets hier van gemeld hebben, ware het niet dat de procedures daar van zijn gedrukt
en opentlijk veikogt. Zie bier het geval: zekere DMA VAN
WOUDENBERG, een dienstmaagd in 's Hag e wonende, kornt
op de kermis te Utrecht, ten einde bij hare moeder die aldaar
woonde een bezoek of te Ieggen; geeft voor , datze door een
koperflagersvronw aan haar huis is gelokt, alwaar zij den
Profesfor P. BURMAN ontmoette, die alleen bij haar wetende
te haar na verfcheidene liefkozingen, trapswijze zo
zakelijic: halt gecarresfeert, dat zij 'er zwanger van zoude zijn
geraakt. Zij verkondigde deze mare aan den Profesfor,, ddch
van dezen mar haar zin geen voldoend antwoord bekomende,
vervoegt zij zig benevens haar moeder bij een Regtsgeleerden,
die de zaak van zodanigen aart vondt, dat 'er een proces nit
ontilond, en DINA VAN SPANGEN , wed. van JAN VAN WouDENBERG als moeder en mombersfe over hare onmondige
dogter DINA V.AN WOUDENBERG, l\ r. P.TRIJS BURMANNUS voor
den Hove van Utrecht aanfpreekt in cas van defIcratie; doende verders den eisch; ,, dat de Profesfor mogt worsen ge.
)5 condenmeett , .aan Jmpetranten wegens defloiatie aan de
,, tweede Impeti ante DINA begaan, op te lcggen en te,
„ talen een fomnia van 3000 guldens, verders voor kraam„ kosten 30© guldens, en daar te boven nog het popperD
du DINA ftoncl.t tc voorfc„laijn te been ,en, te ondeihouderl
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integaan van den geboortedag af, tot dat het knanpje tneisje
den kost zou konnen winnen , wekeiiiks to': ene fomma van.
„ (hie guldens, edoch in cas van twee kinderen, weReqjks zes
„ gui cklis &c." Het antwoori van den Profesibr behels,:le
hoofdzakelijk : „ dat der Impetranten requeste continet,Ide god.
„ Ioze veifierfelen en gee, cogiteerde onwaarheden, die DI.1,7A
7,
haar moecler, met behulp van hare medebelpers
„ uit de liicht hadden geraapt, Ginnie ware 't doenlijk hem.
Profesfor, op het uiterfte te verongelijken. Dat der Impee
tranten conclufie daar op berust , dat de Gedaagde op
woensdag , geweest zijnde den i i julij 1708, des nademiddags omtrent twee men zoude zijn gekomen ten huize
van den Koperilager N. Kox in de bakkeritheg, en dat de
„ Gedaagde met DINA de tweede Impetrante, naar boven op
„ een karner zoude wezen gegaan; en dat hetzelve nooit zijn„ de gebeurd, zo is de Gedaagde ten volien gerust, dat
„ de Impetranten hare voorichie‘ere pofitiven nimmer
„ lea verifiL'elen. Dat de eerfte impetiallte DINA VAN SPANGEN als een arme is begiftigd ; en dat zo wel zij ^-)is haar
„ dogter DINA VAN WirounENBERG, voor iigtveerdig 1.1kend
flaan; dewelke dan op-, hope van winst geen zwarigbeid
„ hebben gemaikt, om hem Nofesfor in dezen Gedaagde, met
„ zulke godloze lasteringen te bez9ren. Dat de Gedaagi;
, de wel weet, dat- hij ongehouden is, om op de voorfchre„ yen pofitiven ' te antwoorden; maar dat hij eater met een
,, blank gemoed, aanbiedt, onder folemnelen Cede te verkla.
,, ien, dat het onwaar is, dat hij op woenscjag den ir julij
„ /708, des naarnoens, de tweede Impetrante ip de huifirge
„ of op de kamer van den Koperflager Kox vieesfelijk heeft
,, bekend. Gelijk dan ook de Gedaagde en zijne huis.
„ vrouw, gevoegde in dezen, aanbieden met e d e te veikla„ ren: dat zij op den toorkhreven ii _lull.) 1708 , mot deal
,, anderen des middags aan ,haar huis liebben gerd, en
• vooits te zanien van daar naar den hof aan de maiiebaan
„ zijn gegaan, van waar zij wederom gezamentlijk naar
zijn gekeerd; zonder dat de Gedaagde middelerwiji elders
L5
5) is
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• si ge nest dtc. " In het Replijk van Rrnmvs, bediende
van de Impetranten, welk gefchrift met injurieufe aantijgin.
hoe zoude
gen is opgevul d ; wordt onder anderen gezegt:
eveblefitnfekieenn
dat
de
Impetranten
zeclan;ge
godte
t
a
,, hite
Nzvoe:len'
n
kunnen
produceren
en
ge
coP.132
• teerde onwaarheden bedenken jegens den Gedaagden? ten
zij de Impetranton den Gedaagden gelijk waren , die met
• zijne vaarfen en anderzints , Koningen, Plinfen , Potenta„ ten , Kollegien en Partikulieren , met geOxcogiteerde on.
2, waaihedcn heeft befrnet; als mede zig niet ontzien heeft,
Leraren van dien te bekiadden.
5, den Predikfloel ende
Wien
aangaande
zig
den
Gedaagden
niaar beho:Kt te hei
„
inneren
wat
hem
van
den
Here
3
'Las
, en andere eerlijke
•
,, lieden deswegens is voorgekomeni, Neen , fir Clarisfime
„ (vervolgt Romus) met deze zaken woidt dusdanig Diet
„ gefpot ; het zal bier wat felieufer gaan ; en het vuur zal
u wat nader Ran de fchenen worden gezegt, &c." Ui-t bet
bovenflaande zal men zig een denkbeeld van dit hatelijk
twistgeding kunnen vormen, dat voor den Neer BURIVIAN ZO
veel te verdrietiger was, doordien 'er nog •een proses van-in.
jurie uit voortvloeide met den Med. Doktor DAN. Vorl', die,
wilde hij zijne zo grievend geraonden eer he 'riteld zien, we)
in de noodzaak was van het to ondernemen. Hoe deze prone.
duren afgelopen zijn is mij niet gebleken, doordien de vonnisfen bij het gedrukte boekje niet zijn gevoeg,d, dat tot tijtel
beeft INoc0/ gebentifeert boo? ben cab. dote ban titre*
ttiffen DINA VAN SPANGEN, 11.13C. bail JAN VAN WOVDENBERG,
iat limber 'en inonterge ober pare znrnonbige bezt:r DINA
VAN WOUDZNBERG animal-nen / in ha# ban befforatie ;
tontra ben Peer en Mr. P ETRUS BURMANNUS,p efegiN in be
habenne 4141erl eicbaactx. rictterbanz qebnifit h i HER A•
NUS HUTS, 1709. 4tc. Het regende intusfen fchotfchriften
en paskwillen over deze zaak; waar van de meest gerugt ge.
Indakt hebbende -de volgende zijn : T. APOLLONII VEI*•
C'ataleEla - Petrulliana five Paanata feleaa , Leau jucun.,

tkfima.,
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Integer vitae , jecelerisque .purus,
Aron eget Maori jaculis , nu arcu,
Arec venenatis gravida fagittis,
Fula, Pharctra.
HORAT.

Anilelaedivni ex Of Gina MENANDR1. dinn0 1710. BYO. 2. ee
gethaanbe Webub3enaar met bet beipo4en Utrm011inb Zi4r.
hl d in 4t0.
(pet / in III qt.; elsn beflaande te zarren igw __a_z.
3. Catalogue ban en* mare Zoehen eninanufcripten neo
- Et-RUS BURMANNUS.
beng, berfcbefjbe fraa0e liaritt4ten ban P
4to . 4. Vlontaarb g anftige -aanippaft tot ;On tritiurniati
it aarb. 4t0. 5.ielltiefifier of Uictiabenfpocl boot P ETRUS
BURMANNUS ober bc,0;elb s§ miObai. go. 6. Cen betlarttrnti
r-;:affie op be fniarte101ie tuonbe ban PIETER BURMAN. Zie
over alle deze zeldzaain voorkomende en teffens zo verregaande beledigende boekjes voor onzen Hoogleraar: M. AUG.

Memorice Hiflorico-Critice Librorum rariorwn. Dresde
Lipfie 1734. 8vo. p. 52 en 53.

BEYERI,

Veelvuldig is de letterarbeid van dezen geleerden en beroemden Hoogleraar', dien hij door den druk heeft gemeen geinaakt; want behalven de reeds vermelde Oratien, heat hij
'er nog een aantal, vraar onder de Llk-Oratien op de Heren

EVERARD DE WEEDE HERMAN VAN HALEN JOH. GFORG.
GREVIUS en JOH. VAN BROERBUIZEN , over verfchillende onderwerpen vervaardigd en uitgefproken, die alle verzameld
zijn, en met een bijgevoegde Voorreden in 't licht gegeven
door den fchranderen Regtsgeleerden NIKLAAS BONDT , welke
colle&ie hij nog met een aanhangzel van losfe vaarzen van
ionzen BURMAN heeft verrijkt, en in 's Hage ten fare 1759
in 4to. doen"drukken, De uitgave van des Hoogleraars overige digtftukken, heeft men aan zijn broederszoon te danken,
die dezelve ter persfe heeft avergegeven , onder den tijtel
van: PETRI BURMANNI, Poematum Libri IV. Nunc primum

lucem editi. Curante PETRO BURMANNO 7uniore. 27n,g. 1745.
i. GUDIt
4to. De voornaamfte zijner overige werken
SARRAVII EIVolce. Ultr. 13/4597. 4t0. lb. Lugdb. I 711. Of.

&
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Hager Coiniturw.171 4= itto." 2. PiliEDRI zEduIarton Xfopict;
cum ,itsegris Comment, n GuDtt.& aliorum, it.
rum Libri
P. BuimANktr. 1698. andermaal in 1718. en ten derdenmale Lugdbat. 1 745 . 8vo. 3. R.. HoRATaus FLACCUS CUM
JANI

RuTGERSIT Leclionibus

Venufinis, Trajai Fatal.

1211^0.

4. \ zeff; gaTedi A dril k; five .7upiter Fuigurator, Raj, Rhni. It.
Suerini a Clamoribus Epiflola ad Amicum
734 4to..
eid . 1.
La
moriZ7us THwurx CRENII ElaceilentisAnzi
de Rita,
t. 1706. 4to. 6. Prcefatio JANI GRIP*
Polyllifior!s , Aiif
TER Infcriptiones , iterum editas 1707. folio. 7. PETRONTI Satyricon , cvm integris do7crum l'irorum Com7nentariis Traj. Rhea.
Anzfleiced. 1743. 4to. 8. Antiquitatum Romana1709. 4to.
rnm brevis defcriptio. Traj. Rhezz. 1711. meermalen herdrukt.
habuit cuu
9. Jo. GEORGII GRIEVII Orationes , pas
Frcefat. P. BURMANNI , Lugdb. 1717. 8vo. io. VELLETI PA*
TERCULT quce fuperfunt „cum integris doetorum virorum fclioliis
curante, PETRO BURMANNO Lugdbat. 17'9. 8vo. andermaal
lb. 1 744. 8vo. 1 Y. PHIEDRI Fabularum IEfopiarum Lib. 1/..
(fonder' aantekentngeri) Ilagee Comitum. 1719. 12M9.
QUINCTILIANT de Inflitutione Oratoria Libri, cum Dectamationibus. II Vol. Lugdb. 172o. 4to. 13. junuNus cum folic variam.

tibus Lea ionibus Prcefatione, Lugdbat. 1722. 127;zo. • 14.
VALERII FLACCI Argonautica. Leidce 1724. 4t0. 15. Sylloge
Epijiolarum a viris illufiribus LIPSIO , HEINSIO , GRONOVIO
fcriptarum, V Vol. Leida 1724. 4to. 16. GEORGII BUCI1ANAM
Opeia omnia. II. Vol. Lugdbat. 1725. 40. 17. Catalogus rar;sfimorum & pi altantisfimorum Librorum , qui in Thepuris
Romano, Grceco , ItaliLo
Siculo continentur , aultore P. BURMANN() s cum Prafatione , Leidce 1 7 2 5. 8vo. 48. PETRI CUMEI
dofforum virorum ad eumdem •ocedit °ratio in obitum
BONAVENTURIE Vulcanii. Lugt bat. 1725. 8VO. 19. PHJEDRI Fabularum ./Efopiarum Libri V, 171,713 novo Commentario P. BURANNI Leidce 1727. 4to,
Pette Ladd minores. GRATIS
FALTSCUS NEMESIANUS CALPURNIUS , RUTILIUS NUMATIANUS
alii ,
Vol. Leidy 1731. 4te. 21.

SERENUS SAMONICUS,

C. SUETONIUS TRANQUILLUS Cih511 7201-ZS integris wiromm
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rum , curante PETRO BURY' NNO , qui et ftias
cit , x 736. 4to. 22. M. ANN/EI LUCA ;I Phar.17:-:,7, ruin
Coininfnt6rio PETRI BURMANNI Lei& 1740. 4t0. 2 3. P. VIR•
GHAT MARoNrs Opera, CUM integris Ej emendatioiibus Comnen-

tads Serrii etc. interrupt= editio yzis curam fujcegt et a :`ornavit
PETRUS BURM ANNUS junior , Atnft. r7 46. 4t0. ' 24. CL. CLAUDIANI Opera , cum notis integris virorum dofforum inprimis N.
PETRI BURMA,NNI IL Vol. "IV. 1760. 4t0. Ook
heeft onze Hoogleraar fommige delen van den T!iefauruc
Ttalice et Sicilic, met zijne geleerde Voorredens veriijkt; en
behalven dat, zijn 'er nog verfcheidene kleine ftukjes, over
verichillende onderwerpen van hem in 't licht, die nauwkeu.
rig door den Hoogleraar C. SAXE , in deszeivs door OM bier
bene_len aapgehaalde, werk, opgenoemd worden. Oes.

Oratio fun. in obitum PETR. BURMANNT.
NDURI , Ikrztinmarla, n. CLII. p. 128. Jo. FABRICIr
Hifior. Biblioth. Part. III. pag. 464, 465. G. STOLLIUS , ad
HEUMANN. ConipeEum , pug. 51 1. 9.)4.. 1023. 1029 , 1030.
J. L. MOSHEMII et- j011. MATTH. GESNF.P, T Epifislo .47170TERTMC SCHACHT ,

larvae , Lipf. I 7 7 t. 8 vo. pag. 140.

JER FM. 1VIC. EYR1NGII,

GESNERI , in GESNERI Biographia
Defcriptio Operum J.
Academica, Gott. 1769. 8vo. Vol.
pag. 419. 422 , 423.
Ada Erudit. 1695. p. 178. 179r. p. 36. A. BEYERT , Atetnorim rariorum, p. 52. Obfirv. Torn.' V. p.
129-156, Tom. VI. pag. 227-268. Tom. VIII. pag. 8r--g6.
Cats!. Bibl. BUNAV. Tom. II. p. 1122. DA V. RUHNKENIUS
in 1-3, xfat. ad Velleiwn. * * , 2. opiflogr. alwaai hij zegt, acumine Critics minus valuisfr fcimus. E. L. VRIEMOET , Ahem
p. 829. die hem aldaar noemt: Criticorurn princePs. c.
SAX' , 071,011i. liter. Pars V. p. 466-476.

BURMAN (PIETER), een bieders noon van den poor.
gaanden PIETER, is eerst -geweest Hoogleraar in de welfprelcendheid, geichiedenisfen, en 'digtkunde te Franeer,, vervolgens In die zelvde vakken .en talen te Amfieldarn. Hij Is ge.
Boren in laatstgenoemde Rad in bet jaar 1714; z'jnde zijn
va.
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irader geweest FRANs BURMAN, de tweede van dien naam , en
kzie inoeder azzABE TH T MERENS. Zijne jeugdige ietteroefAniNen vervuide bij aan de latijnfe fcholen van zijn.ge.
boorteftad, bezogt vervoigens beurtelings de Hogefcholen van
tUtrecht en Le dent, alwaar hij op het voetfpoor van zijn oom
' inzondeiheid de fraaije letteren en regtsge .
en Daallige'w
leerdheid beocifende. In deze loopbaan heeft hij vooral
geen minder local verworven dan gemelde zijn oom. Hij
wierdt ten joie 1734 tot Doktor in de regten bevorderd, ver•
de,Igende ter dier gee:,-e,-)hetd in 't openbaar, ene letterkum.
dige regtsgeleerde ver;-ialideling, de y ure aureoritm annulorum.
wierdt hij door Curateuren van
In 1735, in de maand
Frieslantis , in plaats van den geleerden PETRU$
WESSELIING, Viers ieeiftoel naar UtlecTt was verplaatst, tot
Hoogleraar in de wciipre endheid en gefchiedenisfen te Franeer a3rigefteid, doende ter dier gelegenheid in maart van
het volgende jaar, ene redevoer41g, pro Criticis. In 1741,
wierdt once Hoogleraar met den tijtel van Profesfor in de
digtkunde vereerd; en in 1742 was hij de op. volger van JAKoz
FILIP D'OR,VILLE, die zijn post hadt nedergelegd, a1s Hoogleraar in de wetiprekendheid en talen te doende
bij deze gelegenheid ene redevoering , de Enthufiarmo Poetico. In 1744 voegden Burgemeesteren en Verzorgei s van
het doorlugtig fchool den tijtel van digtkunde bij zijn vorige
profesfie, fielden hem in 1752 aan tot Beftierder van de
gads Boekerij, en in 1753 tot Opziender van het Gijmne-dium.
Na deze zijne onderfcheiden posters met veel ijver en nut
voor de fluclerende jeugd, het tijdvak van 34 jaren te hebben waargenomen, overleed hij in het 65tle jaar zijnes ouderdoms„ den 24 junij 1778 , op zijn buitenplaats Zandhorst,
bij Wasfenaar,, na dat hij een jaar te voien zijn profesforaat
hadt neergelegd; en wierdt, om zijne uitmurrtende geleerd.
heid, door alle voorflanders van letterkunde betreurd.
Uit enen bundel van lijkvaarfen blijkt het mij, dat onze
Hoogleraar BURMAN is gehuwd geweest aan MARIA ELIZABETH
VAN DER STRENG,
ene aanzietlijke burgerfamilie te
don
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jam gefproten; Welke jeugdige egtvriendin hij in het Moe'.
jendile van hare jaren op den 8 maart 1745, in den ouder.
don van flegts 22 jaren en ruim drie maanden in het kraam.
betide verloor; en op Welk allerfmertendst fterfgeval, FRANS
iE HAAS het volgend graffchrift beeft vervaardigd:
Hier rust het flerflijk deel van BURMANS twee a;, ziel',
atom geeert door hare deugd en gaven,
Wie 't fterflot in haar jeugd en kraembed overvicl,
Bejanimeit door haer Gae , en andre letterbraven.
Zij trichtte in ftervensuur, nog bogende op haer kind,
(Onkundig van zijn dood) haer weetheIft' troost to geven,
Die fprak : 't is reeds bij GOD. Zij zuchtte, en vloog..
gezwind
Haer lieve zoontje na in 't, nimmer eindend leven.

MARIE ,

Eij mangel van voidoenc.:e en oripartij4e berigten, zullen
wij de letteitwisten , die c:-,ze BURMAN met fcmmige Geieerden, en inzondeiheid met den verdienitelijken Z.,Tc(ecjarlen Hoogleraar CHRIST. SAXE heeft, onaangeloeid laten; bij
doze gelegenheid egter. aan dien braven thijsaart hartgrondig
toewenfchende, dat hij tot nut der geleerdheid. , den uiterflen
grenspaai van 's menfehen levensperk mag hereiken Nu blijft
vog ter vervulling van onze tack over, een berigt to geven
van de weiken, die de geleerde BURMAN heeft uitgegeven,
of door zijne vlijt ter drukpersfe, bezorgd. Het zijn de volgenden: I. Ana. HEN. VALESII , Emendationum et de Critica
libros, qr,Tiv edidit , cum Praffat. et No is. 4mft. 1740. 40. 2. _Pm-

fatio et Commentarius de vita NIC. HEINSII, hujus Adyetrariis
prafixa, Hirlingx 1742. 4to. 3. Specimen nova editionis Athalogiee Latina, a Animadvellionum ad Epigrammata et Cataleeta
Vet. Poet-arum iatinorum Prodramus. danfl• 1 747 . 4t0. 4 . P"fatio et ./Votre ad PETRI LOTICHII fecundi Po!mata,
II
41912ftt 2754. 40. 5. Prcefatio ad editionem , quart;
procuravit , operum Vutonz, cutif &hails et variorum Notis , ae
prCeCiPUe ineditis
IlErnsn, Patruique fui Pi EVRIVANNI.
Anthologit! vcterum Lltinorz;rEaptii;
voi, Air. 1746. 410,

17 6
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gratnnzatum et Pamatu m , five CataleEta Poetarum Latinorum, etc.

II Vol. Amjq . 17 5 9-1 773' 4t0. 7. ARISTOPHANIS Conga;Ce un

decitn, grace et latine, cum nova octo Conmediarum interpretatione
iatina , et notis ad fingulas ineditis STEPHANI BERGLERI , ?20C non
CAROL I ANDREIE DUKERI , etc. Lugtbat. 1760. 4t0. 8. CLAM
Ini CLAUD:A/V: Opera, a PETRO ejus Patruo , recognita , cum
I-LIDT331 et ArdnotatSonibus P. 138RMANNI fear
curls fcc,7u,;,):,;°
176x). 4t 0. 9 . CicERozzis Rh etorkorzan ad Herein;
Aniniac;reilionibus
IV. etc. cbm
GEoRG,
GR,PEvii et Er: A NC. Ou p s,-;1_-)o'sir, et Parfation? et torts de auctore
,-(7.6,7t. 1761. 8i.o. io. plc. PHIL.
.
.Rhetoric6;z1;,z ad iferc;?
° veteris rudcra, additis a,:tiqu':qz,!btc,
D'ORviLLE
Elegia 671
7. 1764. folio.
taLtnz tabuils klujIran.,,ur,,
ter:zit-10P. 241121t. r 765.
Eruditimis nejlectu et luxe

t7,i u

41

feu liN,:atis Batavre fecularia alters.
Lugdbat.
5. Commentarius perpetuus SEXTI AURELII PROPERTII Elegiarum Libros
O. 12. 13 REDERODILTS ,

y. 1765. 4to. 13. dlnalecta 13,elgica ,
I77 2. 8vo. 14. Poenzata. Lugdbat. 1774. 4to.

441n

Iv. zijnde dit werk door het overlijden van omen Hoogieraar
onvolkomen blijven liggeti, loch vervolgens to Utrecht in
17 8 0 in 4to. in 't licht gegeven,, na dat dboi den geleerdun en el waren=

LAURENS VAN SANTEN was opgevat en ge.
vo:voerd; en-die met dankbaarheid nan *cm Leer-

meester en Vriend gedenkende, in den aanvang der vooiredon dcor hem aan het hoofd van dit week geplaatst , duz
van hem fpreekt: Magnum dolorem Boni onznes, et verse Eruditiwzis fludiofi, ex BURMANNI SECUNDI ?none, quae ante duos
Rime an; ion accid:t , ceperttnt. Qianzvis eniin vii', exellenti et
doctrina abnitclans , jam quintum et fexagtfimunz aetatis an417171Z attigisfet ; tamer ejus obitus immaturus et acerbus existi gnandus est , good, quorum ingeniis immortalia opera parantur,, eorurn
1, itl ultra mortalitatis terminos producenda videatur. autem,
("pod fine cujusquanz conturnelia dixerinz.) tot tam praeclaris operibus haec hurnanitatis fludia auxit et ornavit? quis non juvenum
farm, fed etiam viroruno animos tanto CUM eruditionis , tum patriae
atno.c,
unquani par repertus est in ingeniis
ad
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magna quaevis et gloriofa excitandis? Vera me pra3dtcare, fej.,
it , 11:ti Amf
w
ielodamenfiunz ditl;enaeo, per fex et tri..
ginta ani!t? S BURMANNI nomine illuftrato , animofe docentein mecum
audivern,t quorzw cznati, azit patriae Urbis regimini admoti, aut
guarunivis
doctrinam profesfi, fe nuns quoque fub BURMAN.
NIANA disciplina animus excoluisfe gaudent. Novi, quos BURMANNUS tiro verbo ad literarum amorem fie incenderit, eum non nift
cum vita deponerent. Sed BURMANNI dotes et merita recenfere mea.
1:ain non est prawn, praefertiui aliis hoc licio jam rite defunctis.
6. Behalven de reeds gemelden, heeft BURMAN nog de vol.
gende Redevoeringen door den druk gemeen , geinaakt: Oratit
in obitunz Cl. CORN. SIEBEN, 7urisprild. Profesforis. .4772,11. 1743.
4to. et Ciar. JAC. PHIL. D ' ORVILLE, Eloq. et Linguarum
Frofesforis. Ibid. 1751. 4to. Voorts : Oratio de iticecenatibus
doctis, vnlidisfirzis Warunz preefidiis. "hilt. 1763. 4to. Ten
laatilen, de Gedigten van zijnen oom, onder den tijtel: PE-

Majoris, Poemzum, Libri IV...elnifi. 1 745 . 4to.
Athen. F' J . p. 829. THEOPH. CHRIS.
TOPE HARLESIUS , in Vitis Philologoruin nofira . (fate Clarisfiino.
ruin. Vol. I. p. 95-170. Nova Act. Erudit. 1748. Part. I. p.
122--132. lb. 1755. Part. I. p. 111-1I3. 117. 1 759. Part. II.
TRI BURMANNI,

-

E. L.

VRIEIVIOET

1760. Part.
p, 553-564. Ib. 17&r. Part.
p. 673-7o3.
I. p. 10 - 167. M. 1765. Part. IL p. 338-393. et 1766. Part.
I. p. 36-40. Bibliotheca : Critica, Vol, Part. III. p, 139.,
p. 133. C. SAXI Onorn. liter. Pars VI. p.,
et Vol. IL
533-537. C. A. KLOTZ , ifc'ta Liter. Vol. I. p. 62. JOH.
oct# qurova l V. Zj. fe,
CHRIST. STRODTMAN,
BURMANIA, is de naam van een zeer oud. en adelijk ge.
flagt in Friesland, mar van de affiammelingen tot op de remlutie, ten jare 1795 voorgevallen, de„ luisterrijkfte flaats- en
krijgsambten nimens slat gewest bekleed hebben. Reeds in
de XIde eeuw worden tJuo en RIENK VAN BURMANIA gemeld, bij liViNsz/aus Chron,Iv. Boek, bl. 124. In de
eeuwe komt voor, Damn VAN 13,URMANIA door, Koning B41.puINus to yerzfaletro tot Ridder van den H. Gees; gcnagep,,
V. D E
1\11_

;IS74URMANI.i3
Emmzus„ Rerton Ft*. pig. 114. verb. M. M.M.CONIL75
ellustribus , pag. 114. Men vindt de
rebusque
frarptijst yin dit geflagt, gedeeltelijk bij VRIEMOET ,
Frij: pag. 55, 5 6. 94/, 95. g8. in. en volledigcr in 't 14(a,
pentoek van FERwERDA. g idders_ uit dit geflagt wai en ,
TJAARD VAN BURMAN/A , van wien in HOYNCK VAN PArEN-_
VRF.CHT .final. Belg. Part. I. pag. 62 63 ; RiENK VAN BUR.,_
volgens HAMCONIUS 1, C. pag. 102 ; TJAARD en DouVT VAN BURMANIA, door Keizer KAREL DEN V; te Keulen in
jaar 1521; tot den Ridderfiand verheven, waar van hetDiploma nog voor handen is. Zij waren corn en oudeom,
vader et grootvader van GEMME en Upxo. Genoernde TJAARD,
van KEMPO VAN MARTENA
-06h
1C.Ornt meermaleh in 't La17 d
70pr,, als lid van den Furften-Raad van Keizer KAREL, en Os
fl Ijkgraav van de Leppe, Sildweijrdt, en den Hem ; ook was,
bij een der Zegelaars van, den Confirinatie-Brief der overdragt
tusfen KAREL DEN Ve, en de Landen van Friesland, den 20
eember 1524 gedagtekend .. De grootvader van GEMME was,
RIENK tr AN BuRATANiA, gefforven in 1494, en , vermeld door
FAmArus ,
pag. 439, en SCHOTANUs, Gefchiede van,
Priest.,
366:- 392. liet vijt zonen na van welken
twee Raden der riertogen VAN SAXEN waren, en, naderhand
van Keizer KAREL; een Keizerlijke Raad; 'een Grietman van
bfemvarckradeel , voorkomende bij Emmus, 1. c. pag. 946--p53,
en andere Friesfe Gefchiedrchrijvers. DOUWE , RIENKS tweede
70on , Grietman van Leeuwarderadeel , was de vader van onzen
G .FmmE; als ook van HERO, die den Koning en den Roomfen
g,dsciienst -b1;:ef aaabangen, doch te gelijlc ijverde tegens ge.
tvernschranr.,-, en voor 's Lands vrijheden. Men. zie P. WIN.
Ifift. Lib. I. p. 35..4 IL p. 129. III, p. 173. IV. p.
27O; OABBEMA Verhaal van. Leeuwarden, bi. 477. GrAmip.
VAN BUBlvlAhA was cerft getrouwd met JOUKE HAARDA, zuster
'van. PiE9; nadeiband met JEL, GELLIA of JULIANA VAN AYLVA.
Onder zijne kinders waren, DOMINIKUS en RIENK , gemeld in
Frifia Nobilis , pag. 2a, 29; waar ook pag. 153, 154. onze
Moog geroemd wordt, door GELuus SplEcANus, die
Lem
;iris

a
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la wn optelt 'ander de handhavers van 's Lands vrijheid en -v,n
den zuiveren godsdienst; hij flied op yuwesma-State to Fer.
'art, den 28 november 1602; en ligt, aldaar,, begraven. BeJangende Upxo VAN BURMANIA, dient bier nog aangeinerkt,
dat hij vader was van negen kinderen, waar toe ook behoor•
den, die in de Genealogic van FERWERDA, verkeerdeiijk wore
den toegekend aan GEORG , kinderloos gefforven,te St. Qyentin.
Zijn zoon SYBRAND, was niet Kommarxieur van 's Hertogen:.
&sat, macr Houtvester van Friesland. In 't latijnfe handfchrift
van UPK0 itadt: Przfaus fylvar. duc. wren, waar voor men-,
SCHWARZ*
kwalijk, gelezen heeft: Pr.vfeaus fylva ducis.
152.
ZENBERG Charterb. van Friesland, II. D. bl. 77. go.
I 55. I 76. 1 82. 84. J. W. TE WATER, ver b. der Edelen, Lt.
D. bl. 31o. aant. (*).
BURMANIA (DOUWE BOTHNIA -vAlq), oirfpronkelijk
uit 112t Invenflaande geflagt, is een zoon geweest van GEMME
VAN BURMANIA, eerst Dijkgraav over 1Pijmbritzeradeel met de
fleltn Sneek en Flit, daar pa Holtphester en Pluimgraav van
laiLd ; en FOECK EYSINGA. Hij leefde in het laatile
deelte van de XVIIde en eerfte gedeelte van de ,x,yuido
eeuw ; en was een Man, ervaren in vele wetenichappe, die
zig inzonderheid op de velfchijnzelen der Natuur, toeleide;
en wel bepaaldelijk wat de luchtgefteldheid betreft. , Men
kan van hem getuigen, dat hij door ene ondervinding van ve•
le jaren zo verre in deze wetenfchap is gevordert, dat hij_alle
lachtsveranderingen, en het weer, dat zij veroirzaken op enen
vasten grond poste vcOrzeggen, gelijk hij door ontelbare proe.
y en aangetoond heeft. Ontwijffelbaar beeft hij enen °niterfelijken ioem verdient door het uitoeffenen van zulk eene nut.
tige wetenichap, en bet algemeen kan dien groten Man ook
geese dankbaai heid bewijzen, welke de treffelijke befplege•
lingen, welke hi) het edel ppo:dig beet medegedeeld , even-cart. Hij is nimmer gehuwd geweest, en ilia in 1726. Het
werk , dat de vrugten behelst, , welke deze arbeid heeft opgele.
veld, beflaat uit twee Platen op groat mediaan rchrijfpapier
M2
ge
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met ene befthriiving die tot tijtet heeft: Octave
tlanter en onteriteffintm obey Weer / met ten hoge aanittptiat
tti uitlegginge ver ahe bienentre. 9Eteutuarben ft FRANC. HAI:
IKA, 1715, hi Prano. Reeds twee }aren te voren hadt hij
vitgegeven Epigota ad- a RUARDUM ANDALA ; de mctiiodo ra.
tiodi zandi. de more coeli dubio & quidem maxime pro fitu ac cli.
rate , qua Aeris rotas annuus , p reccipme mutation urn caufa
ac prognostica,' breviter indicantur., fecundum quam , & pro omni
gC(Irtikt,

1us aliis Regionibus, kcis ac cliinatibus , judicium ferri poteft:
rAblillcanda & prcedifcenda Caqi phenomena; ut & ad notitialn
rifrm, di Barometri , tit plurirnam conducens : occalione. Capfulc
Tabacifiernmato.ril, cujus Operculum precipuarn Hypothelis parten
cchillekt, micfty ac donate,e , conicripta. Leov. 1713. 4t0. Aai
het hoofd van welken Brief de volg,f,nde zeven iegels zijn ge
plaatst«
Quaniam, livra mihi Ef" rigui-placent iz vallibus canna,
t natuim Author, Os koninum' fublitne dedit Celulnque tuer.
Hine prius ignotain ferro quam. fcindimus cequor
prediftere Morem ,
'lentos ae varium
Cara fuik..- Et quia
:Dora fruStra fir; °rum. obitus fpecutamur,, J ortus ;
Neque defeaus Soils -varios Lutueque tabores.
BURMANIA (GEMME vAN); daar reeds hier boven var
is .,,,,eiproken; was, wegens den Friesfen Adel, tegenwoor4
ij den eed en hulde van Ironing FILIPS, te Brusfel , in 't jaa,
1555; xvanneer de Friefen flaande deden, 't gene door ancle
re:n' knielende gefchiedde. Schoon zijn broeder , HERO, he
Staanle gebied bleef aankleven , heeft hij egter heeds ; me
1:ezadigdhe:d zijn afkeer van dwingelandije doen blijken
yericheiden Staatsvergaderingen bijwonende, waar in, mei
vrijmoedigheid en ernst , geklaa;gd werdt over de inbred
yan 's lands vooriegten, de vertrappinge van de vrijkizid, en
over den gewetensdwang. 1-14 toonde zig onafhangelijk van
Hofs gunst en haat, (ire hem minder ter harte gingen, dan
44e ruste van ziin geweten, en 's lands weivaart. Zij-ne denkwiA•
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wgze -gaf aan ALVA aanleidinge -, 'o/n hem in
paar Antwerpen ter verantwoordinge te dagen, (en 'kort
zijn vaderlarrd te doen ruirnen. Iiij fchijnt 'zig met zijne
JEL of GELLIA VAN AYLVA , Welk ook- ten vrijheidlieven4.
hart bezat, te Keulen te hebben opgelipuden;in welke titad
'be et, `be.
' hij, met ALBADA en andere Friesfe ballingetr,
besreik der .Nederlandfe bloedplakaten tras ,, en 'over
te nut kon iaadplegen. Hij ;al 'egter, kort daairfa ,, in 'z-ijh
logen touderchoiir,..
vaderland wedergekeerd zijn`; Naar
gefforven is ;- 'verfcheiden 'kinderen talatendi van '.itielke:n14,
uit wen alte_ de ' nog overblijvende Sea Ad
zijn. zoon
afilammen-, -Overleefde. – P. WINSE14., 110. Litt,
I. p. 7 , 8. Lib. II. p. 72, 73. 114 .. Lib. V. p. 396. 1. W.
D. 1)1. ,309-312.
TE WATER, 'Verb. der Edelen ,
LURMANIA (GEMME ONUPH'RIUS VAN), p een zooft
van IDzARD VAN BURMANIA, eerst Grietman van Itameerdera.
:hem %eKvolgens van Fenverderadeel; en van ANNA DOEDIE
VAN SCHWARTZENB ERG ; is gewee q , Generaal van d6.1n1I-Jate`ri:re die,,st der Verenigde Nederlanden. Ten jam 1738;
'wieidt 'GEMME doer Pri 8 WILLEM PEN IV toed ter ,tiXt
tvaar yin hij lOpperfkdislieettCx
Stadhouder van hieslond
was-, n'2ar • Zeeland,..gezondem,. ten 'eitrde uit 's-Voxften
Met de Staten diens igewests„ 'over -het Markgraavfchap van Vere
.131.71MANIA toefde enigen tijd
en tri' l i,niwn -te
ZeeZ

Mat men -zijne Hoogheid lierfteide
vorderde-:
egter,
1iezit van het Markgraasvichai), /anemia

, r,
: an c
,„ en zeik-T, van nu

tegen behoorlijke fchadeloosftelling", alló
toegeeflijkheid voor de Staten -gebruikeni

af, het Markgraavfchap aan ( Staten af.
st; -ftaan', in-geval hij vinder kinderen overleedt; 'zonder eni
ge -vergoeding Veer 2ijr3e ' eligenitneri 're vaderen , of, 2o
'tegen behoorlijke
hi) alleenlijk 'ene of ineir dogters
vergoeding in Add, 'ten behaeve deter 'dogtefen.;'
nagti-gclen der Staten nierkeen dp deter. 'voorflag aan':
Wrkgraivfchai3' viertInt
7f, ‘h,:t te rug seven
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,, tegen'tlet befluiCviln- den fire T7 3' 2, waar van zij niet ge&last-wit-en of te gaall.;') voorts vragende, in Welke opzigten,
de- Prins -den Staten zou willen genoegen geven? BURMANIA
dat zulks zou beftaan, in het afftaan van enig:,,
Verkiaard
,,4 hec jijke regten , de Markgraven toebehoord. hebbende.
Dcich'a/zo hij niet afgaan kon van de te rugvordering des
Wittikgrgavichaps, bleven de onderhandelingen opgefchoi t. De
Staten van Holland vermaanden, middelerwiji , die van
land, bij vericheiden' brieven , dat zij zig flipt moesten-hou.
den aan het beflait van den faze 1732; en men verklaaide
hun , eerlan'g, dat men geene gezindheid altoos hadt , cia
bier- van in 't minfle of te wijken. BURMANIA , ondertusien
den nide- gel-prawn ' hebbende, kwam, in 't begin des jaars
I739, wederom te Middelburg loch Goes en Nolen vei fton.
, den toen, dat men de handeling niet behoorde te hervatten:
„ dan votr zo ver zi} de fchadelootilelling,_ van ale de He„ ren reg,ten zou afftaan, mids men hen de voordelige
,; -ring van s leen (Dotninium wile) alleenlijk behouden liete.”
Doch deze voorflag,- die nag -al aanliep tegen het befluit van
den jars 1732, tehaagele filet aan de meesten. En alzo men,
wederzijds , betuigd hadt , niet verder to kunnen komen,
werdt de handeling, door de meeste leden, in julij, verklaard
voor afgebroken. Vlisfingen hadt alleenlijk gezeid, her op
ongelast te zijn, en Pere, 't advijs van Vlisfingen te zullen afwagten. Middelerwij1 bleven de Staten van Zeeland, of ei,
gentlijk de twee fteden Vlisfingen en Vere in 't bezit van allo
regten des Markgraa ys,.ingevolge van een oktroij der Staten,
van den 20 augustus /733, tot op de merkwaardige omwente•
ling des jaars 1747; wanneer WILLEM DE IV, in 't vol ge.
not van zijn erfgoed gelled werdt.
GEMME is den 12 augustus 1759 overleden, en zijne wa•
penfchilden zijn in de kerk to Anjzon opgehangen, welke al.
daar rustig verbleven zijn tot op de revolutie van 1795, wan.
neer zo wel in Friesland als elders, eon aigemene wapenafne.
mini hecft plaats gevonden. Een bijzondere eigenfchap hadt
ten iaanzien van onzen BUI1MANIA plaats: men verhaalt na;

avamANIA. (Ufa() vim)
10':$
van nern, dat hij fomtijds zo afgetrokken van geclatun
oste zijn , dat hij genoegzaam Diets hoorde, 'nlets zag;
'een dezer luiinen zou hij ten hove op de antichambre iekomen
zijn, met eon hoed op zijn hoofd en een °rider den ann.
Waaili3k ene hoedanighgid ten aanzien Van 'een Legerh'oofd
die hem, ware hij in de gele,*beid geittest, w el cans fia,
BYlViERSIL , 041. Iiir„
ters hadt kunnen doen begaan.
Publ. Libr. U. cap. XV. p. 294. WAO.,Vari. LW. XIX.

pl. 133 135. MedeE. Berigten.
-

BURMANIA (UPKO;. 1 VAN), won van HERO en Emit;
- s, -zig in 't Verbond der Edelen begeven hebbende, iverdt
GLEN2
door ALVA', in t jaar 1368', .naar , Antwerpen gedaagdf, 'en hiet
‘verfchijnende gebannem . In Friesland wedetgeke'erd , 'verfcheen hij , van tijd tot tijd, 'in de 'vergadering der Staten; è;
was , .wegens de Volthagen van Oosteri 'benound
fl,sfing van een' zwaren twist, in dat 'gevkiest ontitaari. Hoe.
wel zijn vader, ' en andere bloedverwanten, den Roonfin'
dienst aanhingen, ichijnt hij egter daar van ' afgeweken te zja3.
Men gaf hem in 't begin der Nederlandfe beroerten, vo1ge'14
ene overleveringe, in zijn geflagt den naanl van LitZt datij
Geusken ; 't zij dat bij niet groat was; ,'t
de van 'zijne jonge jaret llij:ovezleedt in 't jagr
Stiens beg*
ligt met zijné taisvreitiwe, RUNTS; ROORDA
*cn; ftaande op de grafzerk die bun bedekt te

Ric cz(bat ad festas VPCO BURMANIA lucrs
Et lociata fuo RitsKIA, RooRDA virO.
X.TPxo worth; nevens zijn' broeder SYliRAND, geroemd,
ten verdediger van 't zuivere EuanOlitnii en 's 1aid vrijheid
en ook wegens zijni geleerdheid. sflij was -niet aileen
voor zutkeir, 'die 's lands iefchiledenisfeh pdogden op t6
deren , may flOig 'oOk zery li_anden faan 't work. Veteigen
Virftati,
bier van ziji deszelven nog ongedrukte Werken:

OeflacbtiOten btvpeeriti Ii tio4
ILnb I Ultt .111.111e 44btetletOriti
'44
1\1 it,

befing arc bait ?Md.

ban
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berbanbeling ober be (noire en bar•
4.
es cDtregi§tell ber abeiljhe flawbeeling baillrijeglintr
SurFRID. PETRI , de Scriptoribus
then -infier Dec. IX. Op. 8. &c. Fliftia Nobilis, pag. 55. 6c. WINsimius, Chranivie van Friesi.-bl. 8 5 8 8 59. J. W. TB WATER ,
verbond .cler Edel. II. D. bI. 312-314'.
REL DEN GROOVY.

BURNET (GILBERT) , Bisichop van &Us/Jury, fchboh
een &hot van geboorte, heeft zo veer deer gehadt in de om•
wenteling, die WILLED.1 DEN III. op den troon van de diie
Britfe rijken plaatfle, dat 'wij niet vombij kunnen , onl hick.
een levensichetS van hem merle te delen. Hij is den 18 fep.
tember 1643, in Ederiburg de hoofdilad van Sthotland geboren,
afflammende nit een zeer oud gellagt , afkomitig van het
tiaavfchap Aberdeen. Zijn vader, de jongfte zoon van het
ffamhuis Leijes , was een ervaren Regtsgeleerde, wierdt
na de herfielling van KAREL 1)EIV IL , ten trone . van Eng-eland,
Lord de id' Sesfion ;f onder
benaining-van, Lord CROMONT,
welke , witirdigheld veer oveieenkonlit- haft met een Rigteis
anibt- in -Engeland.
ijne huisvrouw, de mdeder van onzen
GILBERT, was de zuster van ARCHIBALD joHNSTON , ook Lord
tie la Sesfion, bekend onder den naam van Lord WARRISTON,
inede een hoofd der Presbijterianen. Doordien nu zijn vader
een tegenftrever der partij van KROMWEL was, en dus
teloos, hadt hij tijd om zijnen zoon tot leermeester te ver=
firekken, en zulks,met zodanig een gewensten uitflag, dat de
jongeling in zijn tiende ,jaar reeds in flaat was cm naar het
Hogelchool van Aberdeen te worden gezonden, alwaar 14 jaren
bereikt hebbende, hij reeds tot Master in de wijsbegeerte
wierdt aangefleld. Schoon zijn vader hem gaarne den gees..
telijken hand hadt zien omhelzen , viel egter aijne keuze op
de regtsgeleerdheid; doch gedurende een jaar zig in deze wetenfeliap geoeffend hebbende, bekroop hem nit eigen beweging de lust om in de theologie te fluderen; :en hij vorderde
20 ongetneen in dien tak van geleerdheid, dat hij reeds in zijn
zSde jaar den piedikitoel bekloni, en zo veer genoegen gaF,
(Lilt
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Edenburg werdt cpgedragen Waal
voor hij egter bedankte. Zijn vader inmidde.s overleden zijn.
de , ging hij aan 't reizen , trok eerst mar Engel and , alwaar
hij met de vermaardite IVIaLinen van dien tijd in kennis ge.
raakte; vervolgens ftak hij naar Holland over, en leeree te
Anfieldarn het hebreeuws van enen Joodfen Rabbi ; voorts
maakte hij kennis met vele Geleeiden van allerleije geYind.
heid, doordien hij voor een regel hield 5 dat men met alle
brave lieden , van welke godsdienftitte levoblens ook 5 in
vriendfchap moest leven. Hier een geruimen tijd doorgebragt'
hebbende, trok hij naar Frankrijk en van daar naar Londm,
alwaar hij tot lid van het Konings kollegie wierdt aargeno,
men. In Scl7otland te rug gekeeid, liet hij zig in 1665 ordenen, en nam bezit van het predikambt te 7'aulton, dat hem
reeds voor zijn vertrek was opgelragen. Deze bediening nam
bij met ene nauwgezette zoigvuldigheid waar, en vermerkende dat vele Schotfe Bisfchoppen hunne aanbevolene kudden
verwaarloosden, gaf hij een gefchrift in 't licht, waar bij hij
dezelven met alien crust tot hun pligt vermaande. antient
dezen tijd tastte hem een luirn van afzondering aan, hij ontweek alle gezelfchappen en ieefde eenzaam als een kluizenaar,
teffens niet dan dweepzugtige boeken lezende; deze levenswijs knakte zijne gezonheid, took bemerkte hij 'er 't fchade.
lijke van , wierp de mijstieke .boeken aan een leant, ontwaat
-wordende 'dat de itellingen die zij beheIsden, met de gezonde
reden ftrijdig waren, en zeer gefchikt om haat tegens 4/le
natuurgenoten in te boezemen. In 1669 w-eidt BURNET tot
Hoogleraar te Glascow aangefteld, in ivelken post hij ruim vier
faren met zeer veel ijver volhardde. Ten fare 1672 trouwde
hij met de dogter ‘ des Graven VAN CASSIUS ') en weigerde , een
bisdom dat hem opgedragen wierdt; 1.intusl'en vernomenbeb=
bende dat het Hof geneigd was om den Roomfen godsdienst in
te voererti liet hij gene gelegenheid voorbi1gaan .om zijn afkeurend gevoelen .bier over te uiten , waar door hij in onge=
rmade van den Koning Vek-Vi&, ook bedankte hij voor zijnen
post als Hoogleraar te Glascow., 'mike plaats bij verliet, doordien
M5
lac heni het beroep van
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dien geTvaarichouwt wierdt-, dat-men hem in verzekáring
de nemen. iij vegrok naar Londen, huisvestte aldaar biJ een
r naa
ne, wierdt hij tot den precn..
goad vriend, :eil nlec eliaiengbehrioeo
In weerwil dt,33
dienst in t1:3 Rolls-KaP
boezenw
in
riendfchap
met den-,Ricider LITTFlier 'gelaakte h ij
d.e etwn ongemeen vernuft -en diepdenkend, oirdeel
diem Ontwaar wordende, hem dikwils ra adpleegde, waar door
hij grote kandigheid in ftiatszaken verkreeg. Ook mengde
hij zig ten dezen tijde in theologire geichillen en redetwisten,
benevens Dr. STILLiNGFLEET tegens den berugten COLEMAN.
Met lang 'hier na wierdt hem cpgedragen om de gefchiedenis
2er Reforinatic in Engeland te belehrijven, tot vervulling van
Welke tank Dr. LLOYD, Eisichdp van lVorchefler en Dr. Tu.,110TS017 hem de, behuipzame hand boden. Tot een beloning
bier vodr, wierdt hem door°den Konirg het bisdorn van Chi.
chef aangeboden, waar' Voot hij bedankte.
Toen de Lords Essa; en RbssEi. iils Staatsgevirigenen naar
den Tolvr Wierden geionden, `dazt een leder dat bet BURNET
400k ioucie gelden .,-en dat hij een deelgenoot van hun lot itondt
te N:vorden , doordien hij hun 'gemeenzame- vriend was
'ditch .zijne herhaalde betuigingen, dat het- niet, geoirlooft was
lets tegen zijnen wettigen Vorst te ondernemen, twit die Henn. tot zija geluk wederhouden, om hem lets van hunne geheime aanflagen te vertrouwen. Terwiji hij bezig was , met
lust en getrouwheid zijne ambtsb-ezigheden in the Rolls-Kapelle
waar te nemen, wierdt hem ten jare 1685 namens het Hof
bet verder beklimmen Van den predikftoel' verboden; doorclien
men hem verdagt hieldt van de hand geleend te hebben in het
2ogenaamd Protestants verraad, en in de ondernemingen van
MONMOUTH en ARGYLE , kort nit Engeland geweken.
Ilti verliet hier op het Britfe rijk na dat Ironing KAREL DE IL
overleden was, en begaf zig het zelvde jaar aan 't reizen-,
toog naar Frankrijk , van daar naar Italie , vervolgens over
Zwitzerland en zo den rhijnftroom of door Duitsianckniar Holland, van tins orn gig in Friesland of te Groningen neder te
vhar?etten. Dock to Utrecht vondt hi) brieven
's
1:
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bij men hem riedt, vooral, een leer derwaarts re deem,
den Prins en hit-Iles VAN ORANJE te b:groeten. 1.1.1j deedi
zulks, en hunne Hoogheden tiaden teiftorl met hen in een
openhaitig gerprek, over den toefland der zaken in Enge;:a72c1;
wear van wij hier, meest met zijne tigene woorden, nit Cea
Hiltoriefclnijver WAGENAAR door ons ontleend, verf:Pg zuflen
doen. De Prins," fchrijft hij, „ fchoon nit der aart koel ea
,, agterhoudend, ontdeedt zig, ten mijnen opzigte Van eeri.
,, groat gedeelte dezer hoedanigheden. Hij fcheen zeer on„ voldaan over 's Konings handelwijze. Hij was bedugt,,
„ dat zijne Majefleit zulk een argwaan tegen zig zelven ver,, wekken zou , en zo veel agterdogt opvatten tegen zijn
„ yolk, dat hij, de Franfe maatregels voigende, wanhopige
„ befluiten zou uitvoeren, waar van de gevolzen , niet dan.
„ door geweldige middelen, zouden konnen gefruit worden,”
BURNET was zeer getroffen, door de deftigheid van 's Prinfcn
voiorkomen. Hij fcheen naar 't verhaal van den Doktor, wel,
zorg te dragen voor zig zelven, en geen Vermoeden al.
toos te hebben dat men 't op zijn perfoon gemunt
Doch BURNET was onderrigt van den aanflag van zakeren
Savojaard , die, een moord in zijn vadeiland gedaan hebbentde, naar 't land van Geneve gevlugt was; van waar hij den
Heer Louvors te Parijs gerchreven . hadt: „ hoe hij kans
„ om den . Prins‘ VAN ORANJE van firand van Scheveningen;
,, te ligten, en t naar Franierijk te voeren', zo men hem allem.
,, lijk, een Mein vaartuig, voorzien van,20 ftukken gefchuts,
„ bezorgen wilde." En fcheen deze toeleg zo vreemd inlet
bedagt, om dat ,zijne Hoogheid gewoon was, zig i . dikwils,
met een' koets, naar Scheveningen te laten rijden, om zig te
verlustigen; zonder van meer dan een' Heer -in 't rijtuig, en
De- Savojaard
een of twee Paadjes agterop verzeld te
was voornemens, een ftuk wegs van 't ftrand, op 's Prinfea
komst te blijven wagten; en, wanneer hij hem vernam,
ene boot, met zeven perfonen, verzeld, naar, land te roeijen,
den Prins te overvallen, aan boord te voeren, en terftond
met hem under zeil te gaan, naar Frankrijk. Louvoxs fcheen
gin
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zin te hebben in de onderileitiing. ImnIers , lij anthoodt
4'avojaard naar Parijr, en fchikte hem Teisgeld toe. Doch
verkuischt met zulk een eer, vertoonde Lotvois brief en
een affcl-frift van den zijnen aan verfcheiden' lieden, en on.
der anderen 'aan den beroernden Wiskonftenaar F.ATIO ,
wiens vadels huis hij zijn verblijf gehadt hadt. FATio hadt
kennis van gegeven , en bevestigde het verhaali
de , in den Hage , daar ilij zig ter Bier tijd onthieldt. 131.711NE'it
verzuimde niet hunne Hoogheden hier van te onderrigten;
(loch de Plins fcheen gig 't verhaai luttel aan te tiekken; de
Prinfes tooncle meer vreze. Op haar verzoek, fprak 'er Bur,.
VET van met den Raadpcnfionaris FAGEL en met enigen der
Staten , aan welken de aanflag niet onuitvoerlijk voorkwam.
Men verzogt aan den Prinfe, dat liij nitnmer zonder lijfwagt.
Wilde uitrijden; waar toe hij, niet zonder enige moeite , werdt
9vergehaald. BURNET dagt, dat zijn geloof aan de Goddelijke
Voorberchikking hem onbezorgder maakte clan noodzakeliik
was. Maar als men hem zulks voorhieldt: antwoordde hij
„ dat 'hij vastelijk geloctfde in ene Voorzienigheid, en dat hij
zijnen antitn 'godsdienst haast kwijt zijn nzou , zo hij cu
geloof varen Het; took kon hij niet zien, hoe de Voolz:e.„ nigheid zeker zijn kon, zo
-niet gebeurde, volgens een
„ volftlekt befluit van GODS wil." Doch BURNET oirdeelde:,
„ dat zij, Wien de zoig voor 's Prinfen opvoeding aanbevo„ len geweest was, hun weak meer gethaakt hadden, om hem
„ de Kalvinistilche bevattirgen van GODS volftrekte beflutten
„ in te drukken, dean em hem te Wapenen, tegen de verkeer.
„, de uitweikzels, die deze gevoelens op het ,gedrag konden
hebben. Want,” voegt hij 'er bij; ,, in Holland drukkert
,„ de Predikanten den leden hunner gemeenten niets flerker
,„ dan even diepen afkeer van de yirminiaanfe lure, die
,, aldaar zo veel veld wint, dat de .agterdogt, Welke zij 'er
0 over opvatten, hen meer doer zorgen voor het fluiten deze
„ lere , thin Veer, het voortplanten der gewigtigile waarhe;,, den-0"
13vitNET geeft, der hij het verder gehandelde met den Prinfin
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reelt, ene korte bee'cl-nijving: van
fe en de Plinfc'sfe to
den aatt hunner Huo311e:en: „ 's Prinfen opvoodinp,
fchri.:ft 11 .1): „ zcer Crtvaailocsd. Zijn Eantle leven door,
„ halt 1'13 den hood ::.a v,eerzin in bedwang. Hij fprak
„ nig. H j gel et zig, fomtijds, als of hi zig ergens op toedoc% hij haatte allerlei bezigheid, zonder uitzonde.
"
„ ling. Van kouten hadt hij een' fierken afkeer; nog groter
„ van 't fpel ; dit dee.dt hem zig gedurig ophouden met de
}agt, waar aan hij sneer overgegeven was, dan iemant dien
„ ik immer kende; doch ik merkte zijn jagen altoos aan, als
„ een ontvlieden van gezelfchap en van bezigheid. Frankrek
„ Kleiner te niaken was de heerichende zugt_ van zijn gantCe
„ leven. Hij hadt rnaar een ondeugd , welke hij egter, zeer
„ zorgvuldig, zogt te veibergen. Zi j're howling kwam den
„ 11,11alderen bevallig en verpligtend voor; doch hij kon zig
„ niet voegen naar den cart der Engeffen, met welken zijne
„ kale en lome geestgefteltenis niet oveieenkwarn." Wat de
Pi iniesle bete eft; BURNET ptijst hare uit- en inwendige hoe„ e:3e Vorfledanigheden zeer hoog. „ Zij hadt," zegt
lake
houding
,
ene
grote
kennis,
eeii
gezond
veziland,
ene
„
deftige bevalligheid van fpraak. Zij beftpedde veel gelds in
„ liefdadige giften, fcboon de Koning, haar vader, haar geen
„ inkomen toeleide, waar van zij, naar Karen ftaat, leven
kon; gelijk hij, meent BURNET, behoorde gedian te hebben, zo hij zijn Wang wel begrepen hadt. Want," vervolgt de Doktor, „ het toeleggen van een aanzienlijk inko.
„ men, aan haar en aan den Prinfe, zou de Eng,elfen hebben
,, dean vermoeden, dat 'er goed verftand en geheim vertrou.
wen was. , tusfen den Koning en Prins en Prinfesfe, en het
• yolk zou z - g zo ligt fiat op hunne Hoogheden veriaten
„ hebben , als het naderhand deedt." Voorts fchrijft hij:
„ dat bare Koninglijke Hoogheid zeer belezen was in de his,
„ torien en in_ godgeleerde fehriften ; doch dat zij zig ook,
„ met veal lust, aan enig h\Andwerk bezig hieldt, als zeker
„ ongemak aan 't gezigt haar 't lezen belettede." Doch van
den flaat der Engelfe Taken en van de ftreken van 't Hof wist
zij
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zij weinig, voor dat BuRNET verlof kreeg, am haar daar over
te onderhouden. Zij vraagde hem, onder anderen, bij zekeree
gelegenheid, waarom de Koning, haar vader; zo gebeten was
pp JURIEU, een beken d Frans Schrijver van dien tijd ? Hij antfchei
i eri peen:
and
woordde : ,, dat zulks vo orliamelijk aan urtiE
wijten
wale
,
hebbende hij,j onder
te
pij
fchri
onbetaaralijk gel-pram van MARIA, Koninginne van
tland
; waq r door hij een blaam gebrag,t hadt over alien,
r
i
zo
Z:e
"
9, S
" die exit doze Volflinne gelliroten waren." Doch de Printer
hervatte : „ dat JURTEU nie, te befchuldigen was , indien
• 't geen hij van Koningin MARIA geichreven hadt, oveieen„ kwam met de waarheid.” 'Go," vervolgde zij : ,, de Vors„ ten kwaad willen doen , moeten zij vei wagten , dat de we„ reld zig wreken zal op hunne nagedagtenis, wanLeer
zijn , en dit is maar
„ ne perionen buiten haar
,, geringe alert , in vergelijking van het iced, 'welk (zij ande.
„ ran hebben doen verdragen.”
De hi p s, voorhebbende zig van BURNET te bedienen,
thans, fchrijft
kleye, alwaar
begeerde, dat hij in 's
de Doktor,geene Engelfe _balling= onthleiden. riedt
hem ook, vertrouwelijk om te gaan met den Raadpellfi011arig
FAGEL , den Here VAN DYIIvRLD en den Raadsheer TFERESTEIN”
VAN HALEWYN , met welken zijne Hoog,held, voornaarnlip,
raadpleegdo. Doch BURNET vondt Het ge,ia_en, z'g in to
wikkelen met den Piinie, voor hij det, zelvs begrippen, om.
trent Commige punten, wat nailer getoetst hadt. FICI was be.
dugt, dat 's Prinfen verfchil met die van den Lo-v3,1th?fen
aanhang, gelijk menze noemde, hem enen argwaan van de
Vrijheid en van ene vrije Regeringe mogt ingebezemd he hbe;-.
Doch zijne Hoogheid verzekerde hem , van het iegte regentui`aat,
deel: „ ene vrije Regering alleen was," zeidc
„ om enen magtigen vijand tegen te flaan, en zo vcei
„ op te brengen, als vereist wordt otn enen langiurigen oor„ log, to voeren.” Voorts, verklaarde de Piins: „ dat hem.
„ de dienst en gebruiken der 4ngelfe Kerke wel aanflonden,.
„ doch dat hij 't veroirdelen van andere Kerken afkeurde;
,, 't welt
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Welk BURNET insgelijks deedt." De Prins was, zo hij
Verklaarde, cok niet van zin cm de Kalvinife Ingr;ppen
de Goddelijke befluiten in Engeland re doen vastacilen ;
J4eenlijk wenste hij , dat zij 'er mog:.-eft verdragen wordcn;
ook zou i3 j gaarne zien, dat men enige uiterlijke plegtigheden
win kicin gcwigt aan ene zijde ftede in de Engelire Kerke.
Wijders, herinnerde BURNET hem, dat het nodig was, tot
bev_ordci-ing van zijnen dienst, dat de vloot der Staten in ge•
reeiheid gebragt werdt. Ook werdt bier eerlang toe beuloten
ter algemene Staatsvergade,ringe. 't . Gefprek, wait in alle
deze Bingen verhandeld werden, duurde verfcheiden uren.
4ij ene apdere gelegenheid; vraagde BURNET de Prinfes alleers , wat zij dagt , dat de Prins zijn zou , wanneer zij eens
Koningin van .Engeland werdt ? en hij biagt haar ligtelijk tot
het benuit: „ dat zij zig vergenoegen zou met den naam van
Koninginne ; dat zij den Pride den naam en 't gezag van
enen, Koning .zou doen opdragen, en dat zij, volgens de,
lesfen, der Schrifture, hem, als Karen man, in alles ge„ hoorzaam zou zijn; zo hij haar, als zijne vrouw, benzin.
„ nen wilde." De Prins was zees in zijn fchik met dit besuit, welk de Pi infes hem, in BURNET'S tegenwoordigheid,
yerklaarde: ,, Hij was ," zeide hij, naderh-and, tegens
mand:, „ nu negen Laren getrouwd geweest, zonder Bat hid:
't hart gehad hadt, om de Prinfes tC brengen op een flak,
welk BURNET, in enen dag, hadwieten of te handelen."
Koning JAKOB DE midlerwijl, onderrigt van 13uRisrnes
gemeenzaamheid bij den Prins en Prinfes VAN ORANJE, fchep.
te, hier nit, zo veel argwaan, dat hij . in 't najaar van dit
zeivcie jaar 1686, den Kwaker WILLIAM PENN, naar 's .Inge
zondt, ten einde zijn Hoogheid, te bewegen, dat hij 's Korsirgs maatregelen goedkeurde , en zig openlijk verklaarde,
voor bet verdragen van allerld gezindheden. De Prins halt
zig bier over meermalen verklaard, en `men verrpreidde reeds
eens was met den Koning; ook her.
in Engeland, dat hiij
haalde hij deze verklaring van zijn gêvoelen, nogmaais tegens
N betuigende, zelvs van Veritand te zlin, dat men de
,t

Rooms-
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Roomsgezinden behoorde to dulden , Zo 't Parrement 'er top
i zulke, verklaringen ,
bewill igen ton. ffoch ,_ onaan gezen
tusfen den Koning en den Prinfe.
bleef 'er groot
voorwendzel van de vere Koning
ggezcl
zigntd'bendaemnelitiek'
verdragen,
de Test-Akre te doen
,
en
,
ev
e
g
hinyieentid
tr
daar door, de Roomsgezinden, tot het bekleden
van aller tei ambten, bekwaani te maken. De Prins verilondt,
daarentegen, dat het verniedgen dezer 4kte de ondergang zijn
zou vin den Protestai tfen Godsd!enst. PENN deedt zijne Hoogr
heid, uit Konings naam, allerlei beloften , am hem van
begrip te doen veranderen; dan 'het mogt niet baten ; de Pi ins
bleef beftenclig bij zijne mening, en PENN keerde onveirigter
take, naar Engeland , alwaar hij zedeit, zijn best deedt, om
't vertrouwen tusfen den Koning en den Prinfe te herIntusfen begreep Koning JAKOB, dat het van zijn belang
was,. om , ten miniten vooreerst en uiterlijk, goed Veritand to
h.ouden met de Staten en den Prins zijnen fchoonzoon : ten
einde dit to bevorderen, ontboodt hij SKELTON, die hem in
Holland luttel dienst deedt, en zig de ongunst van zijne Hoagheid op den hals seladen hadt, in 't najaar uit 's Hage te rugi,
en floeg,zedert, het oog op zekereneen Iersman,,
die , onze B URNET , lang een verfpieder der Spaanfem
in Engeland geweest zijade, bij mangel der voldoeninge zijner
wedde , den tijtel van 0 Markgraav van ALBYVILLE , in de
plaats van geld, van bun verkregen hadt. Deez' kwain , in
januarij 1687, in Holland, met de waardigheid bekleed , van
buitengewonen Gezant des Konings van Groot-Britanje , en Ve3i ■
zekerde de Staten, in zijn eerfte gehoor, dat de Koning, zijn
meester , de geiloten verdragen heiliglijk dagt te houden ,
hebbende zijne uitrustingen ter zee geen ander oogmerk, dan
het laten bewaien van den vrede, en klaagde tefrens , dat de
Regering van Anfieldain, de wederfpannelingen , dip door 4n-,
geland opgedischt waren , gedurig ontfnappen liet. Zij veidedigde zig zo„ goed als zij kon ; dock het klagen hieldt aan, in
Engeland ,, en werdt meermalen vernieuwd door p'ALBEvILLE,
die
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zelvs met den Prins en Prinfesfe van ORANJE. , n iet in
pnderhandeling begderde te treden, voor dat home Hooghe.
ten 13floofd hadden , BURNET niet meer te zullen zien. Kort
Mier n,a werdt den Doktor, openlijk, ingedaagd, door dent
Koning, om zig wegens ene beiciluldigini van hoog verraad to
,verantwoorden. Doch haj verwierf, zedert, bet hurgerfchap
van ilinfieldam , fchoon hij zig meest in 's Rage bleef ophoup
den. ALBEVILLE vi.el den algemene Staten, eeriang, klagtig„
over ene verdediging tegen de indaging, welke BURNET bier
hadt , doen drukken, en wagr in hij beweerde, dat men hem
om den Godsdienst vervolgde; 't welk de Gezant ontkende.
BURNET was zodanig gebaat van 't Engelfe Hof, dat de Koning
hem befchreef als fnoder dan FERGUSON, en als den grootfleni
verrader,, dien En eland linmer hadt voortgebragt; te gelijk vend
klarende , niet te zullen rusten, voor dat hij hem Hollanci
hadt doen ruimen. Ook deeds hij, in 't begin des jaars 7688,
nog ernitelijk aanhouden bij de Staten van Holland, dat men
BURNET firafte , of 't land deeds ruimen, doch zijn verzoek
vondt geen ingang.
De Prins VAN ORANJE bath kort na den dood van FREDRI1C
WILLEM, Keurvorst van Brandenburg, den Heel. BENT= naar
't Iof van Berliin gezonden, om den nieuwen Keurvorst, Fat,
mix DEN III, in vertrouwen, kennis te geven, van zijn oog-inerk op England , en deszelvs bijitand te verzoeken. Ten
zelv4en einde handelde hij ook met de Hextogen van Lune*,
burg-Zelle en Wurtemberg , erg met den Landgrave van Hesfei.
Deze Brie Mogendheden , en de Keurvorst van Branditnburg
beloofden den Prinfe onderitand, in geval d9 Republijk, gedurende zijnen togt naar Engeland , of ter oirzake van den
zelven , mogten beoorloogd worden. Elsa AUGUST, Hertog van Hanover , hadt , ten dezen tijde, nog enige verbindtenisren met het Franfe Hof; doch alzo hij in 't jaar 1658,
gehuwd was met de rrinfesfe JosL*, dogter van den Palm.
grave FREDERIK DEN V, 'en van ene dogter van JAKOB DEN I,
Koning van Groot-Brim* ; vain BURNET, altoos ijverig in het
behartigen der belangen van den Oral fe Vont , de vxijheid,
V. DEER.
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egt akti emeick,n partzgraav, door middei zijne* gemalinne,
atikrvett der Prinfesfen van °Yank ej van Deneniar4
tiV mast* xegt hadt tot de troop, van Groo-Brittanje
taiv konis van de onderneming op Neland te later] toeko.t
* tk Dq Hertogin hadt gzoot behagen in den toeleg, doch
dolottog halt 'er kleine verwagting van hoewel hij, naderm
band, van gedagten verandcrde. BURNET zeide den rxinfe,
frige dagen daar na, wat hij gedaari bath. Zijne Hoogheid
M gt 't hem niet kwalijk, om dat hij, uit zijnen eigen,—en
iiit uit 'S Prinfen naarn, hadt gefproken: „ 't Mogt ons ,
kwaad doen in Engeland ; en fommigen
vc)egde hi 'er
doen denken , dat ik mij reeds zo verre meester dagt te
zijn van 't R13k dat ik al ontwerpen maakte, omtrent do
, opvolging tOt de kroon."
Toen. WILLEM DE HI, den ri november INS, met de
vioot ten tweedenralen in zee ftak, om naar Engeland te flevenen, die den x$ aldaar gelukkig landde, hadt hij Doktor
ttmixTals Kapeliaan inedegenomen., Alles voorfpo2dig afplopen, en Koning JAKOB uit het Aijk gevlugt zijnde, wicrdt
130NET ten ',fare 168g door WILLEM DEN III , tot Bisfchop
van Sarisburii aangeiteld; ii wdkè bediening hij zig lofFelijk van zijnen pligt kweet, zo in het prediken, kerken bezoehen pnz.; rigtende daarenboven to Salisbury eon fchool op,
in bet welke op zijne kosten o kinderen gekleed, en in het
fchrijven, rekenen en de gronden van den ch'ristengodsdienst pnderwezen werden. Doordien hij met hartzeer
de veelvuldige gebreken gadeflocg die onder de Geestelijken
pints vonden , was hij fleeds op middelen bedagt, dm die
mooglijk ten minften in zijn bisdom te verbeteren;
ten den einde was zijn voornemen , om eon theologife
kweekfchool c Seminarium op' te rigten, waar toe hij tien
Jongc: Stt,identen uitkoos, fchenkende cen ieder daar van jaar,
1134 pit 4ne acigeng middelen ao pond fterlings en hen
cia,grtjh ogiA kw
de ggclzeleeydbeid onderwijzende; dock
kit Vfillytrfltek
bier qver„ kantte zig,
(*v.prie
voorgeven dat zulks mettqa)u. dtm ft
huri,
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,bonne voorregten ftrijdig was; hij wierdt dus genoodzaakti
bier van of te zien. Ten jare 1698, wierdt hij tot Leermees.
ter des Hertogs van GLOCESTER benoemd, dat hij fchoorvoetende aannam, voor reden inbrengende, de onmooglijkheid
om de pligten die zijn bisdom van hem vorderden, naar be.
}Loren te kunnen uitoeffenen; doch dit hielp' niets, en men
vergunde hem flegts, om,,twee maanden van het jaar in zijn
bisdom te molten doorbrengen. Zo lang Ironing WILLEM
DE III. leefde, behield hij dezes Vorftens gunst en vertrouwen , en'hij was b.enevens den Aartsbisfchop van Kanterburif
die hem in zijneti laatften nagt het avondmaal naar de wijze der
Engelfe Kerk hadt toegedient, bij zijn overlijden, het welk
voorviel den 19 maart 1702.
Gedurende zijn verblijf in 's Ilage, maakte BURNET kennis
met een fchone en deugdzame Hollandfe Duffer, MARIA SCHOTT
genaamd, die vele middelen bezat en van een aanzienlijke
geboorte was. Fij huwde Naar in 1687, en verwekte 'er zeven kinderen bij , vijf zoons en twee dogters. Zij filed in
1698 aan de kinderziekte in .Holland , daar zij naar toe was
gereisi, tot het waarnemen van enige zaken. Ten jare 1700
huwde hij voor de derdemaal, met Duffer BERKELEY, een zeet
verftandig, deugdzaam en godvrugtig meisje; bier teelde BultNET twee kinderen bij, die in huff eerile jeugd zijn overlie.
den; zij ,itierf in 170, en hi) zelv den 17 maart 1714, aan
een pleuriskoorts, in het 7zite jaar zijnes levens, en hij wierdt
in de kerk van St. yakob-Clerkenwell begraven, alwaar een
tombe voor hem is opgerigt, met een graffchrift voorzien.
Bij bet openers van zijn testament, wierdt bevonden, dat hij
2209 pond fleilings gelegateerd hadt, tot ondethoud van twee
kollegien, het ene te Nieuw-Aberdeen, eras Rad in Schotland,
waar uit ziine familie oirfpronkelijk was, en het andere to
Taulton , daar hij zijn eerften predikriienst bath veriigt.
Om lets -van het karakter dezes waardigen Bisfchops to
fchetzen, vindt men gemeld: dat hij teller godvrugtig was,
en met dat al zeer verdraagzaam, ten aanzien van andere gozindheden, liefdadig jegens den armen; vrolijk, aangenaain
N2
en

MARV& aignit)
obderrtgtend in genliAap; voorts een teller egtgenoot;
,tecgavend vad.er, Landvastig friend en goed meesLer.
bil bueitengemew werkzaatn is geweest, dragen zijne menigvuldig door /den druk ui tgegevene lettervrugten getuigenis
vail1 di fA men alto opgeteld vindt bij NICERON; en waar van
Sri) mor, aileen ullen opgeven, dat gene, welke mede betrekking tot de gefehiedenis van ons land heal, en 't welly
*boon oilfpronkelijk in bet engels gefchreven, egter naderhand ook in het fauns en nederdults vertaald, is gedrukt. De
tijtel daar van is: GILn. BURNET , Orlifiitbenigifen ban 5ijnen
Atb j of 0:benitrinfifun i bienenbe tot be 'Rorie ban 6,70ot.Apttannie onber be regeriug ban —
K ARCL DEN II, CH JAKOBUS
rrN II; met ene Inftibing febert bet be gi n bc r r ege r i nU ban
JAKODU,S. pEN I, tot oti Abe berficIfirm ber lioningi!jhe
II dem UM. 1735. 4to. 4Doh in VIII ,uelen its no.
Erudft. 1687. pag. 65. 55r. CRENII Admadv.
Part.
VIII, p. 140--144, IhultAzon, Via ad Hiflor.
Pidiolog,
*Port C. VI. §.11,11I. p.398. MosnzMIr, Inftitut. Hilton &clef.
BUNAv. Toin. I.
Sa, XVII, Sea. I, ' 5. 22. Coal.
1123.
C.
SARI,
ins,
s
Orion. liter. Pars V. p. 275, 276,
IsT i ol or,soN, Englisb Hiflor. Library. p. 98. Vie de EURDITET,
rdip, in 8vo. LE CLEEC, Bibl.
& Mod. Tom. III. part.
at pag.
, 391. &C. NICERON Men. pout fervir d rHo.
if'd ROM. illuftr. Torn. VI, p. 12.
jruiv. journal Litteraire,,
410.
419.
J.
G.
DE CHAUFEPIe , Note.
Tom. VI, p. s 5. 204.
II. let. B. p.
WAG.,17
,a; . 7.1:1 A Et, MI,
3 3 Q - -354 . 40 3 , 434. 479, XVII. D. b1 /0
XV, D,
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BURRUS (PIETER), afkomftig van Noijon in Pikardijen,
geboren to Burt* in bet hertogdom van Gelderland, ten jare
J430, zo als GUICCIARDIN fchrijft ; of misichien to Brugge gelijk
SAND-ERPS e n VAL, ANDREAS hebben vermeld, Daar is grotc
vaarfehijniljkivid dat hij zijne letteroeffeningen to -Pare
heat volvocrd, en 00k in die 4-tad den trap van Licentiaat in
het geo5wlijk rest beet balonmen ; en bet is denkelijk, dat
blj tit tr?,gt deer Waardi OQi(1 een NaTIPniliksDlaats van dg

InTRIVEIS. (Pir..TER)
rat - hitt foolt Vat rat
oofdkerk te Amiens vetkreeg.
zeker is het, dat hij met deze bediening vcsorilen Ms, ttkin
ROBBERT GAGUIN hem , , in 1495 eine ariteken va Fra4PIA
toewijdde. Bunxus fleet genoegzaam zijn gat3tfe leven te PS.
ifs, en verwicif 'er, door .zijne bedrevenheid in de godeUjkb
en menfchelijke fehTiften
ten grote'll roeitt, 'dat 411.d 1i
den van hoog aanzien , en wider anderen .die Van bet Ili*
van GoNnrcom; tern 4e opvoeding van hunne 'linden**
toevertrouwden Hi bfagt Eljnejcingfre leverrsdagen te,ilmiett
'door, liwear hij n 1-507' ftierf, iia den. oucletdolit va n 75.
iaren bereikt ' te habben. De Schrijver ,der vermeerdecifegni
van TRITHEMWS, r-oemt grotelijks zijne lettelironsie, finzotdttio
heid zijne poefle, .en verleent hem den prijs boven Holuvrrti4,
-in opzigt --dat bij nimmer zijne vaarfen met onzedige
kingen bee* bezoedeld. Ook verheft deze Schret
welfprekendheid, en ,prijst bemelhoog de zdrg, 'die
'om het verfland van zijne jeugdige kwekeringen e vtrtnet*
ten derzelver zeden te regelen. Zie bier de loffpraak waar
lnede hij hem verder bekranst: Nec plane In;ranclum, titpoze
qi ZilltiS inter ,paucos 'hoc flostra cetatc, Eloquent:lam. Poefin,,
tceterasque Artes bonds cum fapientia :jungere iloceret . .net artes Alt
' ua atiidefn elirs Opera;
Tnoribus, mores vero.fine Literis prodeiV'e. Q
indicant, in quibus 'quid potisfimum adnireiis nefc 'fasi Peale&
tumque graviYimarum ,:t),ncler-a., an jiyli potintiesque 'varktatem*;
an rerum verbordinque decorem, an 'callia las ,:jun'Ouras, an loidars
0011CetriSiZ,'
n carininis jullinde
vim/arum -contextua
denique an fexcenta aria 6n2amenta : tct °Imes ai, ihafttes.,
lepores , 'ac dicendi veneres :hue -cumillatisjime -cbnestas /Naito
,dixeris , cum, tamen out turgidu aut 'inflation colifpicttut

Men -heat van dezen geleerden

Aihn

in dnik ::

&MU, Canonici Ambiani,, Moraliuns tartinum

runs argumenqs, explanation& Parzi; job0cOS 11ADIUS ASCENZIS
1503. 4to. 2. ?canes qu'inq4 FesteMui Diierilyginis Melee.
Item Hymli aliquot. C'teat.familiari LAxporttiona JODOCI 131AM As.
CSI,

AuFieris Vita. Parij:,, tvis 4cefianis ,rsta. 4to.
Z. ad TRmitraum, de Script:4ga XrcitikstiNs

4PCniiiX
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t9$

cis, iv/1'4 ,011cm

peg,

22g. 236. SANDERUS

Brugenfib.;

p.. 65, 0. F. SwEERTH , Ahem Belk p. 585. VAL. ANDR.
Pia', Nag. 17. 726, 7 2 7. J. F. FOITENS, Bill. Beg'. p. 959.
PAQUOT, Mern litter. Tom. XIV. pag. 256.-259*
BintS (IEGIDIUS), de wader van JAIros en MELCHIOR ,
waar van hier beneden, is te Vlisfingen geboren , ten jaie
3566, en werdt den 28 januarij 1589 te MiddelbiLrg voor z-es:
den Predikant beroepen, daar hij ook Rektor van 't latijnfe
fchool is geweest, .en in 't jaar 1634 geftorven is; zijnde ge.
hu.wd. geweest met GEERTRUID Hij fchijnt in zijnen
tijd een Man van sneer dan gemenen naam en .verdienften te
zijn geweest; want men vindt onder zijn afbeeldzel, fraaij
in 't koper gerneden, dat tot randfchrift heeft /Eonmus BUR:"
SIUS .Ecclefiastes Middelbnrgenfis ac fcheice Redor. &tat.
LXX. Flo. MDCXXXVI. .Prudenter -& Sincere; dit volgende

vaars tot zijnen loft

Pigens Senettus, ingeni cenjis ferax
In are prollat ; snafus hand fcalpro
SpeEtator orbem laudis implebit plus.
Parum , coaelas
outus oyes.
Pavisfe caste : Sancta majeflas poli ,

, prefiis impie revs
Viduce ,
Senfere main. Spal:lis in mhos viros,'
Pulfante, Cirrhce doctus ern pit liquor
Qyam fiepe turba , mennonis genio tumens
Putrire rapta Spiritu mends doles
Ccecosque castes lentioris ,ingen:
Stupuit resolvi , ftragis hand parcce mentor?
Sint osfa term. Famce num tanto capax
Virtutis, atri fidit in flammas yogi.
ISAACUS GRUTERUI.

Daar is Been moor dat 1 GIn1U jets van zijn eigen letter
vrugten door den druk heeft gems 2n gemaakt, maar wel dat
h heeft uitgegeven, met cen voorreden vans zijn maakzel
zan

tuns. (JAKOB) (1\4ELtrITO4

tt40

FAUKEELS iZguifortgiet tet Wort
9t hoofd
IISSU 'CHRISTI 04cfonkben I in ben 45 1) .11111 1315% /628, -41,41.
PAQUOT, Mem. litter. Torn. VI. p. *68 169. It rek
tA RUE, Gelett. Zeeland, bl. 309, 310.
BURS (JAKOB), cucifte. °Oil van IEGthitis tti GErritutt

'Moms , is geweest Predikant te Tholen , daar hij 'oak
laatst gehouden provintiale Sljnode,in t jaar i68 Itkpird
teed was. Bij leefde mog ten fare i649; 'en men heeft wit
het in druk .: Threnos Tafte Mettlage/ Tirtibt;elibt bt to*
Esher beg jammerljehen 010 ban btit %Ant/ elm
iaefen '1627. 43-0. r&e. Mg
iirjincjc -be0 ,a13bEtbbaerks
enbe bientlitt Zerecbt 'per tie nenrocpiukthe ber
bet
bati firu0S. Voeare 16 46. :SUN
nefiquien Zeciben
s. Zafei
o4.5e1ottf/ IU bêtheiche boos ;elute tegeneenget%
oemaiht tuog jet 'buberreDeit tat
• uffibm be Xeere bet *Vim ibzifture f/ tieback to tiojt.
-be Cativiijthe %cere boo.; be PeAfje Wpoacten Octet
ZDralen f629. 8tw. 4, 'Pinder to
EatDol4the tiercri
ofte Zcfc4eralingbe racchenbe ben • Ctum-, Abu.
ben in Zeeland in ben *pre
tegfrn be onobrotimbe
'obeliche 'befibutbificben ban PIETER LANgilaGEN-, , nu ..13AcOpt0
lExpurgatio seatilti.eitt:e
ibbeih. 71648. :'8bo.
.niteOter.
'
:ofte trfuOberingDe ber WierinOen ,en foutenl
tegengi ben Vindex Cetus- Zdan,dith
164-t. ib
'6. Gofchen S'tillevaegla\, ofte Zeefein
Ato ?tern VAIsis,
BERGENS bater-hiabben af te 'ibaegDen/ Lii `;ijne
ffeitenbe sit*
•naethteloh
'enrirepefi boo; 'be berbetnael tprecbtetch ,
4).AQUbt*-1, Mea
'bertboonen en;. Zbelfen / 1649, 'no..
'litter. Tom. V. p. 269-2741. P. bEIA. :Rut) 'Celert. ZelAcl3
IA. 23,
BURS '(Vi gt.CIIICiit), Icitigtr 'broeder 'cok
wel als die te -MicIdelbarg geboren-, is -geweest Prediktrit
,tVestzaziburg4 'en 'heat gefehrevdn tot ttit van ker1.-- en itkof,
tcilcierwijs‘: Rog
/tip bet CD: i•Oteitfilizt iiekgit/

fn

tZmo2bCfl/tot ntr ififl: ttt Filet? bit
.;.N
ttt.*
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MY. (WILLEM )n)

Wan Withal tot Det gebglych titan beg paten

bontmael f iliterberen beci0 Getrocliert flit bea Arberianbrcrieti
Jitlibbetb. 1646. 8bo. Naderhand.
itZbAttel4thenCatechiimo

ineermalen met privilegie der Staten van Zeeland herdrukt,
Dit werkje wierdt door BURS gefchreven op verzoek der KlasldAl
ertaar
v
ils van Walcheren, en is naderhand inoohsett4n7dniaelneits_
VALENTYN, Predikant in
PAdoor
litter. Tom. VI. p. 271, 272. P. DE LA' RUE,
QUOT,
Celett. Zeeland, bl. 24. 341.
BURY (WILLEM DE) geboren te Prusfei , in december
1618, uit N. BURY en N. VAN DER MOTTEN, dogter van
WILLEM VAN DER MOTTEN die geweest is Raadsheer te
Prude!, en ointrent 't jaar 1646 is overleden. Na het volbrengen zijner letteroeffeningen , begaf WILLEM zig in 1630
in de orden der Predikheren; deedt eon reisje naar Rome, en
verkreeg 'er van den ?aus een aanzienlijke bediening in de
boofdkerk. vati IVIedielen. In de Nederlanden , te rug gekeerd,
vestigde hij zijne , woo4laats te Mechelen, alwaar hij het ge.
noegen fmaalCe, dat ztin'prebende in een, kanunnikaat werdt
yerheven. Hij ftierf' den! laatilen april 1700, in het 82fte
jaar zijnes ouderdoms.• Zijne werken ftrekken tot getuigenis,
dat hij veel fmaak voor de letterkunde hadt, ervaren was in
de kerkelijke oudheden, en een vrolijk humeur bezat. 114
beeft in druk uitgegeven : 1. Strena Poetica. 1647. 12M0. 2.
gubilawn quartum collegii Canonicorum Zellarenfium funclati anno
126o. Mechl. 166o. 40. 3. Charta-bella mitro-hytimlica &c.
Mechl. 1668. I zmo. 4. Bruxellenfium gubilus , SS. Sacramento,
trecentis annis miracztlofo &c. Mechi. 1670. I 21110. 5. Laudetur
SS. Sacramentum, tribus in-Hostils&c. lb. 1670. Bro. 6. Brevis Roinanarum Pont cum notitia, 3'c. Subditur unicuiqzte Pontzfici Metrica Eiconographia. Mechl. 1675. 8vo. 7. Onomasticon
etymologicum &c. Ib. 1678. 8vo. 8. Summorum urbis & orbis
Pontificum Eiconographia &c. Lovanii. 1684. 121110. 9. Patien.

tisfimis in album 4rthriticorum confcriptis Fratr;"ius. &c. Loran.
1684, ictIno. -a. P. DE SWEERT, Chronicon Qratorii. p. 93.
r4o-m4 . , Mem. litter. Tom. XL p.

ttIVEUS. (GERARD) trAN)
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BUS/US (GERARD), broeder van JAN en PIETER 131.1.
. ilniegen geboren , omtrent het
sEts, die volgen, wierdt te 1V
jaar 1538. Na zijne eerfte letteroeffeningen volbragt te hebben , deedt hij zijn loop van wijsbegeerte in het kollegie van.
't Vari7xn te Leuven, en behaalde den eerflen_ prijs in de algemerle promotie van het jaar 1556; Vervolgens wierdt hij
aangenomen in bet kollegie door Paus ADRIAAN DEN VI. gefligt, en lei zig op de godgeleerdheid toe, onder opzigt van
MICHIEL BAIUS , die 'er toen ten tijd Voorzitter van,was. Na
verloop van enige jaren,)verkreeg hij aan die zelvde Hoge•
fchool de waardigheid van Licentiaat, en wierdt met een
Kanunnikaat begiftigd in de hoofdkeik te Xanten , op voorfpraak van JAN WILLEM, Hertog van Kleef en Bergen, waar
van hij Leermeester was geweest. BuszEus nam in die zelv
de Jerk den predikdienst waar, daar hij uitmuntende gaven
bent; hij hadt die te voren te Nijmegen ' uitgeoeffend, en
door de kragt zijner redenen en lieftaligheid het beeldftormen
verhinderd. Den dag van zijn overlijdon vindt men niet yenmeld; zeker is het, dat hij nog in 1581 leefde. Hij heeft
nagelaten een Catechismus in het hoogduits, Keulen I 5 72. 1 27/16.
Ij fchreef dien op verzoek van WILLEM LINDANU BiSichop
van Ruunnonde, en' droeg dien op aan de Regering van NI
pag. 278. VAL:*
megen. - F. SWiEltTII ?Mem
Beig. pag.
ANDR. , Bib!. Bag. - p.' 2,76 , 71. FOPPENS
Toni. I. p. 82, 83.
347. PAQUOT , Mem.
BUSIEUS (JAN), een broeder van den vorigen , is insp.)
Iijks'te Nijmegen geboren in 1547. Na de lage klasfen te zijn
doorgelopen, begaf hij zig, nog geen z5 jaren oud zijnde, tot
het genootfchap der Jefuiten, op den x julij 1563. Z ijne
proefjaren ten einde gelopen , leraarde hij de talen en
de wijsbegeerte aan de jeugd; waar na zijne Opperften hem
Haar het Romeinfe kollegie zonden, om in de verfchillende
Helen der godgeleerdheid onderwezen te worden. Hij was
ten zelven tijd Meester der Proevelingen, en Beffierder der
Congregatien van de H. Maagd; die verfchillende bezighe.
den
N5

AtliSZUS. (MIT)
den met evtm Wei bekwaamheid as ijver uitoettenehae.
zijn klimmende jaren door werken afgefloofd, en aangedaftt
door geftadige
ffadige hoofdpijn hieldt hij zig egter no,; al gedurig
bezig met bet zamenftellen, vertalen en uitgeven van devote werkjes. H1J fileif te illentz, den go meij 1611 , we.
gens zijne loffelijke hoedanigheden zeta betreurd. Een me,
nigte van werken, nieestal tot de wederieggende godgeleerd
heid en verdedigIng der geloofsfiukken van den Roomfen
Oodsciienst, Z,j'n door hem in 't licit gegcven, waar van men
de optelling vindt bij PAQuoT. – F. SWaRTII, Ahem
p. 403--405. VAL. ANDR., Bibl. Belg. pag. 4-71-473,
J. F. FOPPENS Bibl. Beig. p. 596. PAQUOT, Mem. -limn
Torn. I. pag. 72-8a.
13USIEUS (PIETER), inede can breeder van ae twee
voorgaanden , wierdt geboren te Nijmegen, omtrent 't jaar
1,54o. Zijn cerfle letteroefreninzbn verrigt bebbende wierdt
ij naar 't kollegie, van , 't Varken te Leuven gezonden, em in
de wijsbegeerte .onderwili:te,"erlatngem Twintig jaren bereft
hebtiende ,, wierdt hij te Jieulen in de broederfchap deryefui,
ten aangenomen. nij woonde ten geruimenfijd in die itas4
en omhelsde 'er in i558 de vier geloften. Zijne Opperften
zonden hem veivolgens naar Wenen in Oosten`rijk , alwaa'r
de doktorale routs in de godgeleerdheid verkreeg. Men lei
hem ter taak op, om aan het Hogefchool van die flad de IL
Selnift te verklaien ook onderwees hij ten zelven tijd het
hebieeuvis in 't kollegie van zijn genootichap, en deze dubbele ambtswaainerningen verhinderden hem niet, om nog
verfcheidene andere bezigheden ten nutte van zijne natuurge.
noten waar te nenien. Hij Ilierf, ongemeen betreurd, wegens
zijne liefddadigheid en ijver, den 12 apiil 1587. Men heeft
van hem in druk: Opus Cathechillicum, five de ,fumnitz Doctrines
Christiance D. PETRI CAME', Theologi Societatis gclih, prteclaric

Scripture testimaniis , SanElorianque Patrum Sententlis
iliuflratufn opera D. PETal BUSIEI Noviomagi , 4jussdeon SO'

Divince
flulo

-cietatis

Theolog,i. IV. Vol. CO:Q73. 1569. 4-1%
EITECils

EITSCHMAN. BUSENNITA

VISCHMAN (JAKOB), waarfchOlijk de klein2oon of
gterkleinzoon van PIETER BuscHmAN, die gedurende een tijd.
yak van 62 jaren Pred i kant te Ravefleiln is geweest, en vervolgens vijf jaien Emeritus. Deze man heeft nog in 't gone
jaar zijnes oaderdoms den predikftoel beklommen, en ftierf
,den 4 februarij 1733, ruim,9.1 jaren cud *de. Zijn grootvader, 'Tiede PIETER genaamd, was onder zware vervolgingea
en verdrukkingen een der "eerfte Preapten ;in. het land van
Culik , in het begin van . de XVIIde eeuw, op wiens leven
inenigmaal is toegelegd, en van welten nog veffcheidene ge•
tuigenisfen te vii den zijn, in de gesienkboekeii der GuliVe
kerken en Kleeffe gravamina.
Onze JAKOB is, geweest Predikant te Elburg , heeft, na dat
hij Emeritus wierdt, zig met 'er woon naar Kampen begeven,
alwaar hij den 2 decemb2r 1773, in het 7ofte jaar zijnes ou.
derdoms overleden is; den roem nalatencie een fchrandcr en.
.geleerd man te zij`n geweest. Ook ilrekken bier van tot getuigenis de volgende x ' erken, die hii door den druk heeft
gemeen gemaakt: Oi.vilelberingeti ober berftlicitene flutificn
bet 415obbefijfie Zocken. ttampen 1750. alia. 2. <Wet ng
eieftbiebeni§fin thegen0 be opboiging ter floningen in bet
trOalbeeftbe 11411. tumen x766. 8bo. • 2100biche Oefcbtro
beniefen in en na be 3ebentio Dagip eken. D. IX. b0.924,271.
et elen. tampen 1770. 8be. Hoekz., 1733. a. bl..356
1774. bl. 103. ABROUDE en ARRENBERG Naanw. druk Van
X 7 7 3. bl. 8r.
BUSENNIUS (ANTHONY), is te Breda geboren in het
begin van de XVIde eeuw, alwaar hij zijnen i eerflen letterloop
volvoerde, en zig inzonderheid zeer bekwaam maakte in de
griekfe en latijnfe talen; vervolgens beoeffende hij de geneeskunde, in welke wetenfchap hij zeer maarichijnii3k tot Licentiaat te Leuven is bevarderd ten minften leraarde hij openlijk de medicijnen in die itad ten fare 1548. In I55o_trok
BUSENNIUS naar Antwerpen, om edam: de post van ftads Doktor waar te nernen. Hij onthield zig daar nog in 1553, en
men
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BUSIUS. CNIKLAAS) .(PAI311.78)

men weet bierts gipan belt zedert diets tijd. Hij kan de 'pada of
oom geweest • ziin -van KORNELIS BUSENNNIUS van Breda , yam
Wien men vaarfen ontmoet aan 't hoofd van de Melicina Aj10
lvgica van KORNELIS SCHYLANDER gedrukt te ..42,overpen in
1569 en 1577 . Van B U S ENNIUS heeft men in ciruk : Ira CA.
GALENI Pe; gameni librum de inoquali Temperie Conmentarii
TONII BUSENNII Bredani , Medici Antverp ienfis% Atitv. 1 553,
121720.
PAQUOT , Mem. litter. Tom. IX. p. 1 80, 1 8 1 .- ,
BUSIUS (NIKLAA$), geboren te Ceertruidenberg , is otn.;
trent het jaar I 5 6o I)eken geweest van het kollegie der Ka.
nunnikken te Hilvarensbeek in Erdbands Kempeland gelegen. In.:
gevolge het getuigenis van JGAINT_NES 'L ANC . CRUCIUS en 8impil
VEREPIEUS , was hij eeti dooti;;.--leerd Man , en inzonderheid
gerchikt, om een edele opvoeding aan de jeugd te geveb.
Hij heeft geichreven : Seleeliores ferinonis Latini ,Phreffis
Plantinianis , 1597. 8vo. edeige CEIRIStOPHORO VLADERACCON
J.
FOPPENS, Pibl. Belg. p,
'WSW'S (PAULUS), of BUIS, van Zivolle geboortig, wag
%le soon van JortAN Bums, 'den man buitengemeen ervaren
in de regtsgeleerdheid. PAULUS begat' zig van de vroegft*
jeugd of aan, tot de beoeffening der fraaije letteren„ waar in
iij ongemeen flaagde ; tot de Hogefch'ool gevorderd zijnde,
lei hij zig inzonderheid op de regten- toe , en wierdt wel dra
Licentiaat in die wetenfchap, waar na hij te sZwolle de praktijk
enigen tijd heeft geoeffend. Den 7 feptember (6io, .W•ierdt
hij door de Gedeputeerde Staten van Friesland beroepen tot
libogleraar in de regten te Franeker,, in plaats van MAIMS
LYKLAMA A NYEHOLT, welke tot Grietman van Oost-Stelling.
'werf was aangefteld. Bums heeft met alle vlijt en ijver deze

post gedurende het tijdvak van zeven jaren, waargenomen,
yen tijd toe, dat hij 'op den 23 feptetnber 1617, fubiet is
overleden, hebbende daags te voren nog de Akademife ltsfen
bijgewoond, en met zijnen ambtgenoot SIXTVS AMAMA , breed.
voerig over den Ongelukkigen OLDENBARNEVELD gefproken.
ZI3tac: gedagtenis is met ere lijk-oratie gevierd,` door jol cHT)1

BUSSCHE. BUSSCHIUS.
- ifil4DREJE te Franeker, en te Zwor door zijnen fladgenoot N.
fiEL, MACCOVIUS, toen ten tijd Rektor van het Hogeicliool , die
hem noemt in Programmate : Vir doElisfimus , integerrimus
pientisfimus. Van hem zien de volgende fchriften het licht:
Traaatus de Annuls reditibus. Colon. 1601. $vo. 2. De Officio
7udicis. Anil. 1603. 4t0. Lugdbat. 161o. 8vo. 3. Comment. in

univerfas PandeEtas , cum differentlis 7uris Canonici et Cori:jiff:M(1isum. Zivollce 161o. Franeq. 4to. Davent. 1647 et 1_656.
4t0. 4. Subtiiium yuris, S. Disfertntionum Acadeinicarum de
lure Theorico fubtiliore , Libri PH. Colon. 1604. edit. alters

auaior et cmendatior. Franeq. 1612. 8vo. Heidelb. item 1665. 4to.
5. De Republica , Libri Franeq. 1613. 4t0. 6. Illufires
Quiestiones controverfw ad libros IV. Inflitutionum, Disputationitus
XIIX. in Acad. Franeq. propofitce. Franeq. 1615.4t0. - J. F.
FOPPENS Bibl. Belg.
9 4 0. E. L. VRaEMOET, Athen. ETU:
rag. 141-144.
DIJSSCI-JE (ALEXANDER VAN DEN) , is geboren te Ottdenaarden in Flaanderen, en was dicier van KAREL DEN IX,
Eoning van Frankrijk in T574 , en van HENDRIK DEN III, in
524. Men heeft van hem de volgende weriwn l'Arithtnetique militaire. Paris 1572 of 1579 . 4t0. 2. • Defcription du
jour f59 au ugenzenp dernier. Faris 1575. 12M0. 3. Receuit
verti,4, font Dialogues d'Amour honeste
des Dames illuflres
flisc Q urs iTttiques (lesmiferes d,e ce monde. Paris 1575. i6mt.
4. Les Procez tragiques, contenant cinquante einq hilloires,,
"avec les acctfations , knandes & defences d'icelles ; enfelnble 9uelques Po:8'11es morales. Anvers 157g. I 2mo. 5. PallleS
Änagrarnmes. l'aris 1579., 4t0. 6. ilbregi de cent hifloires
Franpifes,
tragiques. Paris 1581. 1 vno. 7. Cirquante
,avec

leurs expfitions. Paris 581. I 2MO. •""""m"."'"" SANDER.,
i$criptores Flandr. p. 24, y. SWEERTII ,then. Belg. p. 116.
PACZUOT a Mini. litter, Tom.
VAL. &am., RI* Act. 1:),

III. P .
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BUSSCHIUS (MICHEL), geboortig van Zanau of Zana;
con klpin &die its PomMeren ;bij Cuslin gelegen, kwam ter

$o6

ilUSSCHIUS. (miernEL)

zeer fatzoenlijke ouders. Na ziine eerfle
volvoerd
te tiehben , fpoorde hem de beietteroefFpningen:
a
al
te
ilreng
heftier zijnes vaders bevrijd
geerte om van
bij het verlangen om in de loopbaan der
id' vorderingen te waken, aan, zijn oudeis huis- te
gIrd:en
toelev
verlaten, en npvolgelijk veiCcheiden-e Hogefcholen van Duits.
land en de Nederlanden to bezoeken. Hij begost met die van
Koningsberg, vervoigens ging hij naar Franeker, Leijden en
Heidelberg, en vondt 'er bekwame meesters om hem in de
griekfe, latijnfe, hebreeuwfe en arabifc talen te onderwijzen;
ook ielde hij zig_ten zeF,Ten tijd toe op de gerchiedenisfen, de
wijsbegeeite, mart-Jells, jegten en godgelecrdheid. Zig den
25 augustus 1651 ais Akademieburger te Fianeker hebbende
nange,r,-,even, namben de Baron GECRG FREDERIK VAN SCHVVARTZENB,RG ilk HOHELA2T7,ERG tot Preceptor bij zijn zoons JAN
GEORG, en GEORG WOLFC, ING , en belastte hem met verfcheidene commisfien, naar Fran fort, Spiers , 1J7irtsbzrg en Wenen.
BUSSCIIIUS bragt verfcheidene jaren in Duitsland met zijne kwe.
kelingen door. Hij was met hun in 1657 te Heidelberg, toen
hij aan den bercemden ULR. HUBER de tijding bragt, dat die
tot Hoogleraar in de weliprekendheid en gefchiedenisfen to
Franeker was' bemderd. Yen ontmoet BUSSCHIUS in 1659 te,
PresbLr g, vervoigens 1: am hij to rug to Heidelberg, en beyond 'er zig nog hij de te rugkomst van een klein reisje
't well, hi.) in 1665 in liespi en Frankenland halt gedaan; ook
was het hier, dat hij een brief der Curatoren van Friesland.'
Hogefchool ontving, gedagtekend den 7 feptember van dit
jaar , waar bij hem het Profesforaat van HUBER werdt aangeboden , die intusfen tot Hoogleraar in de regten was aangefield. Hij aanvaardde deze luisterrijke post den 27 februarij
1666. Den 22 maart van het volgende jaar wierdt hem de,
vrijheid vergund cm disputeerkollegien te houden , en bijzondere lesfen over de regten te geven. Hij wierdt Rektor_van
het Hogefchool in 1674, en flied na langen tijd door de jigt
te zijn gekweld, den 13 julij 1682 in den ouderdom van 51
jaren, zonder ooit gehuwd a z,lJn gewetst. De Hoogleraar
To.
wereld in x$525,

EUSSCHOF. (BERNARD)

*01

, TOB IAS ANDREJE, heeft erne laijnfe lijkreden over hem ge.
bouden. Hij is de Schlijver van een klein werkje, dat getij,
tell is: 1. De natura ac yure Bonorzon Eoctiliast icorunz , Act oa,
auEore M. B. De twist, ontilaan tusfen den Magiflraat
en de Predlanten to Utrecht over het gebruik der geestelijke
goederen gaf aanleiding tot het fchrijven van dit weikje,
't welk egter zonder medewerking ran den autheur in 't licht
verfcheen. 'Bussanus heeft ook nog enige Lijkoratien en andere Redevoeringen, vervaardigd, waar van de twee volgenden alleen in druk zijn uitgegeven. 2. Oratio, qua post Belli

Anglo-Belgici recitatas caufas ac fpecies, Pacem' e ,crelo reducer's Leisf. Frierati Belgii Proceribus gratulatzir. Franeq. 1667. folio.
3. Oratio habita prefente &j in Atheaeo Frifico i7lgenii admits
capesfente Ceyisf.
Il!ujir!sf. HENRICO CASIMIRG Nasfavice
krincipe, Franeq. 1672. folio. – E. L. VRIEMOET,
Athe7:. Frii• P. 49 2-494. PAQUOT , Mem. litterair. Tom. X.
pag. 232-234.
BUSSCHOF (BERNARD), ten jare 1615 Preiikant tot
Oder, in Gelderland en daar na tot Utrecht, gaf zekei en lofzang over 't onderwerp van Gods Verkiezing in 't licht, welkq
veel gerugt maakte. Hij begost met deze woorden:

Gelooft

Godt die mij heeft,uitverkorsn

en welks vijfde vaars dus luidde:

Wie fal de uitverkooren Godts verleijden?

Wie fat ?nij van de lief Christi fcheijden?
Wie fal mij trekken uit fijn flerke handtP,
.Duivel noel; 644'; nosh doodelijke fonden,
.Sal ooit foo fierk, of magtig fijn bevondera
Vat fe mij semen fat alit Joker panda,

fit liedt, 't welk den meesten Co:itraremonfiranten ten hoog(ten behaagde, wierdt federt menigmalen herdrukt, en van
duizenden gezongen. Maar de RemoVranten misprezen het;
en wel inzonderheid, om reden van dat vijfde' vaars , dat ze
hun meermalen in openharen druk tegenwierpen, bewereride:
„ dat

BuTUNS. (KRISTOFFEL)
• dat men met te zeggen, dat zelvs Been dodelijke zonden
•, een uitverkorene Uit CIR1STUS hand kan trekken , gelegent,, held gaff om te ligter tot ' zodanige zonden te vervalien,
aearrtinzlizorgeIoos te koesteren. " Dan Bus.
ci
d
eenze
etitv
zg
tra
n fchrijven met deze uitlegging to
"zig
SCHOF
verfcho nen : „ De dodelijke zonden zeide hij, „ fcheiden
regt gelovig kind Gods niet t'enemalen
• een
„ van zijnen GOD, om dat de dodelijke zonde in de gelovige
kindeien Goes pen plaats i. heeft." Ook zeide hij: „ dat
„ de Gel-et-on:I-Li:e p ic Theologant de zonden onderfcheidt in
„ dodeajk3 en vergeefliike ; en dat dodelijke zonden, zodani„ ge zonden zijn ;.e van de ongelovigen ; en vergeeflijke, de
zonden die van de ,f2,e:migen worden hedreven. Voorts dat
,, men in , dit oi: ,-_!er;eneid der zonden sneer moest letten op de
„ perzonen die zcndigen dan op de zonden zelvs; doordien,
,, alie zonde, ze:vs de minite begeerlijkheid tegeris Gods wet,
.„ zijns oirdeels, doIehjk was. Doch de reden dat de zonde
in de gelovigen de flood na haren aart niet werkte, zulks
,, door Gods, barmhartigheid gefchiedde, *aar door hij de gelovigen verfchoont.'-' UITENEOGAART, Bericht op he
trader Advijs. 1615. 131. 33. Het Altidotum. 1615. bl. 2,3.
44anm. op BUSSCHOFS Lofzsng. 162o. G. BRANDT, Hifi. der
Reform. II. D. Isl. 32,1, 322,
BUTKENS (KRISTOFFEL), is geboren te Antwerpen nit
een zeer aanzienlijk geflagt, en geweest Cistercienfer Geestelijke in het kloOster van St. Salvator, getneenlijk Pettus Potty.
konvent genaamd, na deszelvs ftigter. Hier van is hij beurtelings Opperfie, Beftierder der proevelingen geweest, en in
1631 Prelaat of Prioor. Hij was een man van een fcherp ver-nuft, ,fijn ohdeel, voorbeeldig in zeden, en met ene verwon.
derlijke weilpiekendheid begaafd , in het fpaans italiaans,
flans, latijn en hoogduits, benevens alle derzelver bijzondere
tongvallen buitengemeen ervaren; doorleerd in de gefchiedeDisfen en oudheden , met name die der Nederlanden. Zijn's
gelijken 'weft hij snoepaam niet in de kennis van gellagtrezis.s

BUTKENS, (KRIS TOFFEL)
esters en wapenkunde gehait. Eiige vorderingen, die zijil
-Iloostcr tot last van het _Batavfie g,emenebest meende to heb.
ben, deden hem mar 's Hoge tlekken, alwaar,, te midden der
bezigheid om de regtmatigheid zijns verzoeks bij hun Hoog
Mogenden wan te dringen , hij op den` 3o feptember 165o
ontijdig Zijn lighaam wierdt naar Antwerpen ge.
voerd, en in de St. Salvator's kerk begraven, zijnde op den
Rem die hem bedekte, het volgend graffchrift gebeiteld::
SISTE VIATOR,

luge.
Lege , lauda„
facet in tenebrofo hoc Sarcophage
Lklortuus a nobilisf. Familia de B UTICE N S
CHRISTOPHORUS

mille millenas Familia
De Republica bene meritas,
Nec non fanaltate infignes,
E mortis tenebris tulit, ad lucem;
Prcelatus S. Salvatoris;
Non habens per Europam
In fcientia Notilitatis facile fibi parem,
In Bclgio Primus.
Rheu • Came exutus,
Sed Anima jalvus ,
Sed fcriptis immortalis;
ceternum cum S. Salvatore)
Regnet in cxlis ,
Qui in terris per winos X,IC
Prccfuit laudabiliter Monajlerit
S. Salvatoris.
Obiit 3o feptembris,
dEtatis fute anno • LX
7ubilteo feculi MDCL,
fupremum ,7ubilumn migrans.
Piis Fratris manibus
lugens Frater
Lubens
ui millenas fe

BUTRINTO (NLIELALIS) BUURT. (24.-D2,111.111N),
Bgbilvea vele Geneakvien van Nig= dereGeflagten als dip,
getij.
N471, LYspabz,, ?.
o cv..2, mum boven al, uit zijn
Q3;
co,
pera
qua
prophana
Ducatus
BrabcPit/ce,
libris
teIt
Alfeivrplite_ V50 . in folio, pit werk, behelst den oiifprong,
opveiging der Hertogen en Vorfen van , BI:aband,._ en dia,
4er dpojugtige geflagten, waar nit zij zijn gefproten„ Het:
jr; pee.1,
welk door ht overlijden van den Schriiver, on.
e,lf,lakt is blijven liggen, maakt het onerweip van 't
X. Boek,
en kevat!'cie befthrijvirg der Steden, R.eosgebiedcn, en Ba..../y,:vferi a.1s meth,: een naangijst van de Kerken, Al Cf2 Moos s i .r,qband„ in 1724. kwam in 's Hog van let gantfche
7erk een nicuwe druk in het frans_ vertaald t vonifchijn, in
folio ; waarbij nog gevbegd is : cen .namlifst der
',:,,,-,.!ngs44..en, van de vier Brahndie
Wan op ten
I72A volgde: Supplement aux TropMes. tant faciris que prophaNes d:t Duche de Brabant- de M. BUTKENS, traduit
receulli des

Hz.,71oriens & tire cks, .21r,c12ives, de Brabant

Vol. Ms,

J. F. FOPPENS, Bibl, Belg.
Ch,e.z CHRET.VAI 41,4
1. 75,.
FANggit,, Bil?1. lat. Tom. J. p. 885. C. SAXI,
Q119Pl• P. IV•,P• 32 8- D. CLEMENT, Bibl. cur. T. V. p. 464-469..
BUTRINTO, (NIKLAAS), een Geestelijke van de orden.
4er Predi41?eien, waarfchijniijk in de_ ftad Luxemburg geboren;
ig ii dc gunst van den Rooms-Koning BEENDRrx VAN LVXEM.
BURq, hebbende weten te diingen, wierdt hij door dien Voist
'kat verfcheidene onderhandelingen te weik gcfleld; ook volgdo hij hem in Italie, en verdedigde deszeivs goeden naam na,
:,11en dood. Zijn, toenaam van BotrdiatineVis, veikreeg hij van
dc itad Butrinto, gelegen aan den oever der Venetiaanfe Golf,
wdar van hij Iiisfchop was, zeer waarfchijnlijk zonder 'er to
Men
heeft van hem: NICOLAI F,piscopi –utrontineniis,
Aglapio, dc Itinere Impera. ad CLEMENTEM
V. .4)ripqvt. In do Vito Taparian Avenionenjiunl van ST-2r:i. RA7:02. 74.1. CO. 110-1, 230., - PAQUOT, Mem. /it.
gst,
q`34-72_36;,.
131JUKT (ADRIAAN), e-erA Geldersman, geboren te Zak.
Fgt de. ilea STQW11,, den 27 xneij 1711,, doch
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waarich- nlijkei te Wadenoljen , een dorp nabij die fcad geieh.eri,
alwaar zijn Nader ALL. RD ADRTAAN BUURT, den 28 rnei 1730
als Piedi:,..ant is gtiforven. Vein zijn vroeg(e jeugd of aan,
gaf onze BUURT reeds blijken van zijne zugt tot de , weten.
fchappen. Flij doorliep de triviale fcholen zeer fpoedig en
met veel roem; volbragt zijnen akademifen loop te Utrec!it,
inzonderheid onder de Hoogieraars HIERON. SIMONS VAN ALPHEN , en jouAN VAN DEN HONERT. Nog Student zijnde,
hadt hij reeds zulk een naam verworven, dat hij door de go.
combineerde gemeenten van Beek- en tIlthergen tot Predikant
'vier it begeerd, daar na een alletloffelijkst examen onder
gaan te hebben en tot Ka , didaat zijncie aangefteld, in het
Let aarsatabt wierdt bevestigd den 4 julij 1734. Her verbleef
hij tot in r74r,, toen hij hOt beroep van Ooltjesplaat aanvaard.
de; 't welt hij in augustus 1744 verwisfelde voor dat van gewoon Leraar in de nederduitfe gereformeerde gemeente te fa.
fchoon algemeen bemind, en men alle mooglijgaga; daar
te werk fleide om hem te houden , egter zig ver.
fe
pligt rekende om na een driejatig verblijf met alle geneugten al•
roepftem van de aanzien.
dat dootgeb agt te hebben aan
gemeente van ilinleldam gehoor te geven, daar hij met
eenpat ig verlangen en goedkeuring van de* Revering, den 25
februatij 1748 zijn ( opentlijke intrede als Predikant deedt, en,
aldaar zijnen aanbetrouwden post met de grootfte waakzaamheid, jiver en liefde Irouwhartig heeft waargenomen,, tot op
zijn dlod toe, welke voorviel den 2c december 1781; worm
aigemeen be rseurd, door de zulken die ware en ongeveinsde deugd, braafheid en vriendelij ke gezelligheid in de
zamenleving-, op christelijk onderwijs rustende, lief hadden.
Ds. BuURT is gehuwd geweest aan ene Gekkrfe Freule, Jos
RNA CAROLINA VAN LYNDEN, ene geleerde, godvrugtige, be.
minlijke ,vrouw, bij weike hij Beene , kinderen heeft vetwekt,
Zij was in algemene hoogachting bij alien, die deugd en godvrugt beminden. Zij ondei wees jonge juffrouwen in de logica
en in de godgeleerdheid, en heeft ene Logica, of Redeneerkunde
van Naar eigen 0010 in 8vo. uitgegeven; oak een kort begrip
02
de,

_yfr 7,
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Or, Gatekerdheici , in 8-vm, getrokten uit bet groter vierk van
daszelv& dood, zijne Praktikale Goteleerdlzeil
Caren man,;. en
vertcheide'ne dam in 8vo. Als ene bijzondere edelmoe.
ge karaktartre t, kan mem bet ' volgend: geval, ors van dezen
v:aardjgeri E.eraar medegecieed,
vond
nvne.
hij
gijn, vrouws boedel,, de opkomften van ene pra?,bendQ
van Ov,frijsfet maar a A
: :decide dezeiva
geen goed geweten, te kunnen behouden ; en galdie aan
t'7,. rug. Z.ine eerfte lettervrugten beftonden,
ene nieuwe uit3ave van Jo. FRANC. BunDEr, Thefrs Theologicat
fuperilitione, waathij hij vcelvuldie waairemin.
Athasmo
gen en, aanmer,kingen, voegde gedrukt ten jale 1737 in 8vo.
bezat, Qci ene fralje verzameiing van. natutulijke zeldzaam, voornaamlijk, van zeldzamq Vogelcn.
Ada erzid.
ie ijX740. p. r,69. STRODTMANN %Cu (.5gfOrt ttrova,/
V. D. bi. 44r.
xli. a. f, 937, 938. B JORNSTAHLS
Eni verdirs, Medeged: Berigtert.
B,U,YENa (JAKOB),. Dominikaner Monnik in bet klooster
ate. °reign, te dintlierpen, i,s geboortig van lktolle een yids.
Brabands Kempelanq' gelegen. Tot Priester gefehoren zijn.
vervulde 1313 hi *In klooster de beLoepen van Lezcr in
ete theotogie, PrefeE van de broedeifchap van bet H. Rooferilaansken en van Prediker. Hij fliers in hct zelvde
en iz junij 1604, en wieidt in het klooster begraven. Van
bern ziet bet Licht :
(Ofirethjchc ecfrenitig:te cm cnicrieljbt
twt eiebt tccr.ij1313en. ?Intiv. 1613. 8bo.
477..)Cli rotefijtfica
ficorcn-litr.rffiai ban iv
iit bcr G'Z'Ncterfeljap ban !ct
iti.crtaiterticf;o7.-c Mocber (t15obtO• in bcp2cbicbccrcn Zbai intgpc
4.7.)co?, P. jAcoBus BvYENS VAN MOI. ,
2cfcct ban !Et
ripoRit-Ittzli5ifun tot -antiverpert. Taletii. I 601). 1 2U10.
&.
$1,1 D. 5;5. 1614. 8bt". 3. De liefomiat:Gne
Fraihtus a JOANNE. NUDER , Ord. Prcp,d. C0711
Mendisi
YLTO 4, J.C. RUYENS, plirgatus additis locomm £ ; :puree ac
katrum, intlicatus. Ant. 1611. 8vo. De dood P. BUYENa belet
hebbenda oar dt werk- bij zijR leven nit te geven,, is. zulks
en genie/den, iaregefcliect door
BOUCOLIET. 0...•■•■• EciElARD,
Toni,
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'Toth. H. p. 3-5-6. DE JONGHE, " Beitiut Domink.13. .2-24k,
J. F. FOPPENS , Bib!. Belg. 'p. 505. PAQUOT, Mem. littew. Torn,
XVI. p.
BUYS (NIKLAAS), KonstiChilder ; Veten wij'iniets
"van, don dat hij in de XVIIde eeuw in Holland is geboten-,
en geichilderd heeft in den t:ant van MiERis en'van-GERA:an
Douw. Zijnc vindingen zijn allergeestigst 'en -bevalli?,
zonderheid wist \hij allerleije kleding en 1offen . ongtmeen
lijkende na te tiralcen. .Zijne-tekening is 'zuiver ,„ en zijn
en bruin 'ongemeen wel gefchakeerd. Men vindt
-Nati&
ders yan -zijne .ftukken, enkel nog 'in Holland.
Dia. Hifi. •Svo. Toni. VI. p.
BUYS . (WILLEM) ,, Secretaris Cicr Buren -van
geboien in het jaar 1661, heeft onder 'het getal der bekwaam.
Staatsrnannen s behoord, welke deze eeni,v heeft pgeleveld.
In 1693 wierdt hij door l3urgerneesteren van 'Amiteklact .tot
Penfionaris van die flad aangetIeld; en hij bevondt ig
iare 1702 in gewigtige ondeihande/ingen gewitkeld, --tcr
legenbeid dat het Franfe Hof gene -fiaatkundige ftreken
ileproefd Het, om den bard van viiendichap, 'die '-er toen-tti;
tijd tusfen Engeland en het gemenebest der -Verenigde,Nederkniien plaats vondt, te verbreken; onder andere middeien,,Aid
de listige Stants‘dienaars 'van ,dat 'Hof .daar toe te
4ie1den4
was inzonderheid om 'aan Engeland te inducerenl, 'dat
Etaat het 'oorlog moede was, en flinfielddm grotelijks 'op -drii
vrede aandrong; maar de Penfionaris Bus fchreef &nein brief
Daar Engeland waar 'in hi.) 'het tegendeel -betuigde ti ook
middagklaar bewees.
Toen ten jare 1764 Prksland -en Gibnitgen op het Aerki16
ter Generaliteit aandrongen, dat men hunnen jorten Stadiztit
der , Prins JAN WILLCM FErso, in het icrijgswezen van 'den
Staat bevoTdertn moest; waren inzonderheid Heiland ',et Zee.,
testa hier Diet toe -te . bewegen: Oi deze Yoak tot wedel,zijds
fenoegen der Bohdgenoten te ‘fthikk-en, befloten de'-algemed
:Staten tot het doen van Terre bezcnding -nFar Frieslaftd tit
war toe vier Cemngtiden nit bun midd'n :bdri'scrent-A
'Wen
"0 3
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werden , tiatnelijk Wittut Buis wegens Rolland ; JOA4
wegens Zeeland; GODARD VAN TUIL VAN SERoCsKER.
wegens Utrecht, en B. VAN WELVELDZ Heer van Zeilth
en Vekaten wegens Overijsfei. hij handelden in maait met de
Staten van Friesland te Leeuwarden. Ook fpraken zij met AMELIA, Prinies:e weduwe van NIsfart , haar pogende te bewegen, oni de Staten van Friesland van c erzeiver eisch te doer
afflaan. Eindelijk, bragt men 't zo ver, dat de Staten vexklaaiden : „ te vrede te zullen zijn, zo de jonge Prim, van
„ nu af, to. Generaal van 't voetvolk werdt aangefteld, mills
„ hij ambt niet bekieden, nosh de wedde, daar toe ge.
„ field, genieten zou , voor hij den ouderdom van twintig
jaien beieikt zou hebben; zou hij, van nu af,
„ zitting, loch geene item hebben in de gewoonlijke krijgsra.
„ den." De Staten van Stad en Lande , werwaards de Afgeo
vaardigden zig, insgelijks, begeven hadden, bewilligden if/
dezen middelweg, De Afgevaardigden keerden, eerlang, to
rug. naar 's Hage. De Staten van Holland , op Leijden nag
namen genoegen in den voorilag der twee gewesten; die van
Utrecht insgelijks, fchoon de Rad 'er zig tegen verklaarde; de
drie kwartieren van Gelderland, die onderling zeer over hoop
iagen, bewilligden ieder afzonderlijk; de Staten van 01 eri
voegden zig naar die van Holland. Zeeland alleen weigel de
bti aanhoudendheid daar in te bewilligen. Men tradt egter den
april, bij meerderheid van flemmen, tot de aanitaing der
hoge Krijgsbevelhebberen , en de Prins VAN NASSAU wierdt
op de bovengemelde voorwaarden, tot Generaal van 't wety olk bevorderd.
Even gelul:kig als hij in de voorgaande bezending geflaagd
bath, ging het hem ook in die van Gelderland, toen hij nog
in dit zelvde jaar,, benevens ADRIAAN VAN DER GOES, Heer
van Naters , en Oud-Burgemeester van Deft, BRUNO VAN DER
DUSSEN, Burgemeester en Penfionaris van Gouda, en IZAAK VAN
HOORNBEEK Penfionaris van Rotterdam, gezonden wierd , ten einde de ageichalen in voornoemde gewest ontitaan, door een min.
BEKKER,

verdrag uit den wez te ruimen. Zulks gelukte ook, want
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t dien einde te Arnhem gekomen zijnde,, - bragten jj t,
'enige handelingen, 'met de Ridderfchap en Steden`cres
fen Kwartiers, zo ver dat 'er, 'op den 13 december de-,-es
jaars , een verdrag getekend werdt-, waarbij 'men overe,-n:
kwat: ,, dat Ridderfchap en Steden-, 'wedc-rzijds -de:vo -or„ regten zouden blij-ven bezitten-, *welke zij, *van 't jaar x6-5'1
,, tot 't jaar 1672 -genOten haddeii, dat d verpagting 'der'ge„ mene middelen-, 'door de Steden, g en dic der KWartier-tied„ dens, door de Ridderfehap gefchied, voor deze .rei±e-, aZoh
,, nand grijpen; dat 'de regtsplegingen-, 'welken 'men "tege$1
„ elkanderen aangevangeti ' hadt-, en -aile dadel4khedez,
„ nu af, zouden ophouden."
Een 'man , io ervaren en gefchikt oin onderhandelingen tot
zen gewenscht einde te brengen, daar onze Burs nu ten voircri
voor bekend ftond, kost niet 'inisfen om wanneer 'er lets al
dat y ak vcorviel, gebruikt te tvorden ; dit ge'beurore iok reecis
weer in het volgend jaar, 'warn-leer bij als buitengewoon GP
zant naar Engeland werdt gezonden; 'met last: „ oth bet on
„ derling goed verfiand tusfen. Koningin AN 'en de State.
„ aan te kweken , 'en de bewegingen van den aanifaai:den
,, veldtogr, in Poitugal, "Katalonie , Italie -en'elders-, 'nfetIait
Majefleit, 'te regelen." 1De a1geme Staten
aanhouden 'van die 'van 'Hollarid ,befkitert, 'in it: trolgende
, wijle te borlogert,'ititi'ver&heiden' tsacien,
laar,..aanvallender
'en 21g, c; hiér toe-, .uit-11 bun 'vermogeir, in /fait fie iitilibfr.;
'waar van de buitengetvoneGezant aan de Koningin sboice'plegttigfte verzekeringen ge Veninoegt. (8-tivs keerde in april '17C76
`van 'zijn gezantfchap t rug-, 'na tatelijk tvl bij de 71i61;inginne geflaagd te zijn. 'Onder . anderen hb,dt hij 1bik `gedrob,
,igen op het volcallig maken der 'Engelfe:én &ha* .trotpen, -(46
lin de Nederlanden -en eldeis rdienen zOuden.,'ivaar * toe men ' tenIftona aan 't Engelfe ' Hof befloot. 00k*-ivasj*-d3or ' bet en MA.
itiNus `VAX VRYBERGiN, die - ais gewoonlijk Gezant der State/1,,
in Engeland bleef, 1./et 'vertrek 'der 'Manichap naar Iftitalon
' bevorderd. 1h feptember 1'705 'Tiadt1Bu ys enige panten'Ont'oris
voIpefl 'ter 'Imike dt iging van *:Fran'aijk
Nkit-4
C4
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welke, na dat vericheidene Regent-en die goedgekeurd -haddn
den Engffifen Staatsdienaren toegelonden werden. Bij dit ontwerp, werdt Spanje aan en Napels en &kale , Milaag
en verfcheiden fteden in Italie , benevens alle de Spaapfe Nederlanden, aan den Aaitshertog KAREL toegelegd ; doch het gevid
den Engelfen niet.
Worts -flaagde hij niet zeer gelukkig , in de hem aanbetrouwde geheime onderhandelingen , over den vrede te Geertruidenberg ; en, daar de Fray fern meer vorderden, dan men hull.
Wilde toeftaan, bijzonderlijk in Engeland, liep ook de vredehandel te Geertruidenberg , waar toe de Heren BUYS en VAN
DER DUSSEN , van wege de Staten gemagtigd waren, in het
jaar 1710 vrugteloos af; waar over men naderhand, wegens
Engeland, floffe van klagten genocg vondt, doordien men aldaar meer hadt kunnen verkrijgen, dan naderhand te Utrecht.
Toen de Engelfe Gezant STAFFORD, in 1711, in 's Rage ,hanclelde , en de Staten bedugt 'waren, _wegens de geheime on,
derhandeling , tusfen de Hoven van Londen en Verfailles ,
werdt op voorflag van Anilleidam , in de vergadering der
Staten. van: Holland befloten, den Penfionaris BUYS op nieuw
naar Engeland te. zenden out een wakend oog to houden , en
de, Koningin af te trekken van het makers van eeri bijzonder
verdrag; als made om het goed verfland, tusfen dat Uof en
den Staat, meer en meer te bevestigen. Burs kon egter,
aldaar niets meer verligten, dan ene vernieuwing van de
traktaten, vootheen tusfen den Koning van Groot-Brittannie en
de Staten gefloten ; waar van de ondertekening eerst in de
maand december gefchiedde, en dus na dat de Staten in het
aanvangen der viedehandelingen reeds bewilligd hadden; wear
van aan het Hof van Londen, door onzen Buys, op bevel van
de Staten wierdt keen is gegeuen. In het jaar 1712 werdt
hij nit Engelaizd te lug ontboden, vermits hij als GevoImag3
tigde tpt de Utrechtfe vredehandeling benoemd. was. Sommi•
gen hadden gaarne gezien, dat hij in Engeland gebleven ware;
doch zijne vrienden Oirdeelden , dat men hetn, te Utrecht ,
niet ontberen kohde, ook was hij reeds op den i r januarij
in
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Ffage. Dort voor zijn vertrek nit Engeland, kwarn Prtta..
troEivius te Londen,- in name van Keizer KAREL, met last
om, aan 't &gale Hof, fterker onderileuning aan bonclgenootrchap aan te bieden , dan Keizer josE p Hus verfchafi.
hadt, indien men den oorlog ernflig wilde voortzetten. Doch
hij weidt koel bejegend van de Koninginne, en genoot
welijks enige beleefdheid -dan van hub , die thans buiten beWind waien. Ook onderftelde hij, in 't weinige, dat hij,
met de Koninginne, en met de Engelfr Staatsdienaars, handelde, altoos,, dat de lielzer ., volgens de verdragen, in 'z
bezit van Sparije gefteld moest worden, 't welk, aan 't Engelfe
Hof, zeer onreielijk fcheen; en 't welk verfcheiden' Bondge*
noten Dimmer ge.00gd zouden hz:bben. De Engelfen
dezen Prins, benevens BUTS verdagt, dat zij gedurende hun
vciblijf in Engeland, gearbeid hadden, om de Whigs wederom
in aanzkn te helpen, zig, bier toe bedienencise van middelen,,
die bij 't Hof zeer fchandelijk geoirdeeld, en den Penfionaris
Buys, door den Grave van arfort , fcherp genoeg, in 't aangezigt verweten werden, Doch wat hij tot zijne verdediging
inbragt, en welke bijzondcrheden hem al te last gelegd wer-1
den, blijkt niet; alleenlijk vindt men, dat hij befchuldigd
werdt, als hadt hij zig gemoeid Met de raadplegingen in 't
Nogerhuis, en het befluit van 't zelve doen vaned near den
zin der Whigs. Sommigen menen, 'dat hij,:hier xiiipt4
last gevolgd hadt, tegen zijnen zin. Wat bier van ook wag
zijn, is met gene zekerheid te bepalen, alleen weet_ men
dat de Heer Buys,. volgens zijnen last, hadt weten te onc.,
dekken , welke bijzondere punten Engeland bij den vrede poogde te bedingen, of reeds beddngen hadt, deze beflonden i n
itg,t artikelen : „ 1. Dat de Ironing van Frankrijk , de Konind.
„ ginne ANNA, in de vastgellelde opvolging zoude eikennen.
„ 2. Een nieuw en billijk verdrag van kcophandel met
„ Groot-Brittanje te zullen 43pregten. 3. Duinkerken re zullezi
,, flegten, mids Frankrijk daar tegen voldoening gelchiedde.
,, 4. Gibraltar en Port Mahon te laten aan de tegenwoordige,
bezitters. 5, De Engelfen het verdrag van ii.diento, of van_
„ den
0 5
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,, den Slavenhandel van'Guinea naar de West-Indart, te zu14
,, len doen loeftaans, op gelijken voet, als het tegenwoordig
,, door de krayfen bezeten werdt. -6. De voordelen in den
,, koopMrdei door Spanje, aan trankrijk 'of aan enig antler
„ yolk toegeftaa n , ook (aan de Enkeyen te zullen doen ver„ lenen. 7. Het verdrag van disfiento op 3o jaar, na het
„ fluiten van den vrede, te zullen doen bepalen, ene bekwa„ me plaats op de rivier de la _Plata, tot ververfing der flaven,,
,, aan de Ei:gelfen te zullen doen afftaan, hen te verzekeren
,, in het loczit van 't -eiland St. Kristoffel , en hen 'een tot„ vrijheid van 15 ten loo te zullen doen trekken van db
„ vrugten en voortbrengzeien van Groot-Britranje , welke zij
„ in Spanje zouden btengen. '8. Tot de algemene vredehan.
deling te verfchuiven den eisch van Groot-Brittanje op Terre„ Neuve, Iludfons-Baai , en bet gene de Engelfen meer 'be„ zaten in Noord-Amerika , mids de Fran fen ,bet regt behiel;
1, den, 13m op de kust van : ire-Neuve te 4visfen :en vis te
vangen.” Deze ontdekking die niet alleen de ontrouw der
Engelfen, ten aanzien van ons in een fhelder daglicht fickle,
maar ook tot een klaar duidelijk bewijs verftrekte, dat zij
met de Franfen alleen de meesters _van den vredehandel Iva-den zijn, geeft teffens de reden aan de hand, waarom men
Buy s in Engeland met teen goed oog befchouwde, en waarotn
de Staten hem allernoodzaaklijkst tot hunnen Gevolmagtigden
Idienftig oirdeelden, om hunne eisfen te ontwerpen , zo als
ook door hem gedaan werdt. Dezen waren : „ Dat Fra72krzyk
voor zig zelven en voor den Vorst en Vorften, zijne Bond„ genoten afftondt van alle regt op de Spaanfe Nederlanden',
• zo als dezelven, , door KAREL DEN II, bezeten waren , of
-„ moesten bezeten geweest zijn , ingevolge van den Rijswijkfeiz
, dat hij hun ten lien einde, Luyemburg -en Nameri
• • rede
V
en de fteden Charleroi en Nieupocrt deed in handen Hollers ,
„ omze Kizer KAREL over te geven , ,zo dra zij met hem-,
„ wegens hunne Barriere , en wegens den afiland van 't Over-„ kwartier 'van Gelder, ingevolge van den MunflerfenVrede, zon4 , den overeengekomen 21311. 2. Dat de Staten Menm, Pijsfei
De'w,
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- CfC, Terov ai t .
en 't fort Scharpe, Orchies , Doorn
Bouckairz
, met al e der.
en
ne
Lilers,
St.
Profit,
Bethune
•

- Moat ,

of

zelver onderhorigheden, zouden blijven buitten , op ge.
,, lijke wijze , als de Koning van Frankrijk dit alles bezeten
„ halt. 3. Dat de Koning hun , behalven deze piaatzen, ook
„ zou afflaan en overgeven Veurne en Veurner-Ambagt , 't fort
,, de Knokke Loo , Diksmuiden, Ypere, Belle , Merville ,

„ ten , Commixes, Warwik, Poperingen , Kasfel , Valenckifn ,
„ Condd en Maubeuge , met al wat 'er wider behoorde, raids

5, het hun vrij flondt, over alle de plAatzen , in , dit en in Lt.vorige punt vermeld , te hande 1 en en oveléen te komen met
„ den Keizer, zonder dat ooit enigen dezer plaatzen, of enig
• ge t eelre der Sraanire Neds rlanden, zou mogen komen aan de
Franfe Kroon, of aan enigen Prins of Prinfes uit den huize
„ van Frankrijk. 4. Dat zijne Majeiteit nret zou beletten,
„ dat de Staten bezetting hielden in Huij Luik en Bon, tot
,, dat zij, desTangaande, met den Keizer en 't Keizerrijk
Tar if of lijst der
„ zouden over6engekomen zijn. 5. Da de
regten van 't jaar 1664, zonder enige uitzonderingen aan
„ de Staten zou warden toegeftaan, -en dat zij, ingevolge
„ van het la pwfikle verdrag van 't betalen van de so fluivers van 't vat zouden ontheven worden. t6. Dat den
,, vrienden der Franfe L'Viugtelingen in Frankczjk mogt toegelau
„ ten worden, met hunne goederen hetwaards te komen, en
• dat deze vlug elingen, als eigenlijke onderzaten van den
Staat, mogten worden aangemerkt." Hier was bijgevoegd
een verzoek, om vrijheid van Godsdierst, voor de Gore%
Dat de Koning de Staten, 21s
formeerden in Frankrijk. ,,
Executeurs
der
testattenten,
van wijien den Koning van
„
FREDRIX HENDR-IK , ter.
en
van
wijlen
Prinfe
Groot-Br'ttanje
„
ftond
na
den
vrede,
in
't
bezit
Heide
van.'t
Prins',-!om Oran•
de
goederen
van
dit
huffs.
Dat de florkten
„ je , en , van
geilegt'
en gedempc
Duinkerken
„ krebhoofden en haven van
vergoedtng
zou bevoor,
enige
,, werden , zonder dat, i1aar
erde
,
alt.
van
den
„ hoeven ege ve n re worden. Dat het v
en
Frankr;jk,
„ Rijswijkjin Vred e, tusfen het Keizerruik
9, zen-
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„ zende , dat de RoAsdraihdifte- GddAiengt land houdeii
zou in de plaatzen, die zaan. 't Rijk te rug gegeven werden,
alg vielkant flrijdig met Oen Westphaa lfen Vrede , zou
begeerdenze, met algemcne voor.
tigd worden.
ing
voor
h
unneBondgenoten,
in oveiZ.,'enkomst
den",
voIdoen
•
met de verbonden , aan zig be houdende bet .regt , om huii
2, nen eisch te verida:cm en te verm eercieren,, '0M de eisichen
,, hunner Bondgenoten, die no g niet op de vredehandeling
hadden kunnen verfchijnen , in 't vervolg , over te leve„ ren, en om de eisfclien hunner Bonclgenoten in 't gemeen,
verder te onderfeunen."
Zo dra de vrede te Utrecht gefloten was , moest men bedagt
zijn, op 't bezenden van buitc:ngewone Gezanten n .aar Frankrijk. De keus hier toe vi gil op den I'q nfionalis Buys en den
Heer SICCO VAN GOSLINGA doch 't was niet voor januarij
des jaars 1714 , dat zij derwaard vextroliken, eti 't hieldS
zij nto Verfailles hunne
aan tot zondag den 2 17 meij voor
welk met . een ongemene ftaaifie
openlijke intrede dedeu,
en onder enen gmtea.toevloect. y ap. aanfchottweren geichied; ook kosteri zip niet anders clan aangenaam aan het Franfq
Hof zijn-, doordien zij beide iterk geijverd hadden tot. bevot-,
Bering van den viede , waar op ook Fiankrijk gezet was geweest.
De Beer GOSL1NGA vertrok nog voor 't einde van deze maand
weer herwaards, doch de Hear BUYS bleef nog tot op 't ein.
de des volgenden jaars, in Frank). iik kriigende eindelijk op
zijn ernftig en herhaald verzoek, ver!of om weder t'huiswaards te keien, en ftondt nu op zijn vertiek, toen hem
verfcheidene w;gtige vooragen gedaan werden, onder
bindtenis van de uiterile geheimhouding; 'waar door zijne
berwaards reize nag enige weken vertraagd werdt. De Graay
VAN STAIRS halt den Hertoge VAN ORLEANS , Regent van
Frankrijk, op den 3 oCtober 1715, en veidlag voorg.eileld,
waar ‘ bij men zig zou verbinden, tot hanchaving der notes.
tantfe opvolging in Groot-Brittanje , en te gelijk, tot handhavinge tot de opvolginge van de Franfe krone, volgens de jong.
e akten van afitand. De Herter; VAN ORLEANS vondt cgter
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secw. fmaak in dezen vaorflag, blatelijk opgevat , gelijk
Delve lag; doch floeg den Elige/len Gezant een verbond voor,
tusien 14-aiikrijk , Groot-Brittanje en de Staten, tot handhaving
van dcrzelver regten en bezittingen in Europa, volgens do
jongfie veidtagen van vrede-; waar toe STAIRS - zeer neigde.
Van dezen voorflag werdt Bu y s ondenegt, daoi-ddn Hertoge,
die hem vraagdeovat hij van zuik een veibondlagt? flij ver.
ontichuldigde zig heusfelijk. , „ niet juist, zo hij verkiaarde,
,; om dat hij bedugt was, dot de askten; waar bij`deop‘iolging
Groot-Briddnji en-4e afildnd -van -'de Krone Van Frankrijid
,;`vastgeileicf waren, niet zoliden n a- argekomen, vN)rden ; maar
Awooral, am dat do vrede hem noch niet geno` eg begroeid
„ fcheen , om reeds een - verdedigcnd veibond aan te gaan;
„ ook, om dat hem niet bleek, wat men al zou hebben to
,, houden voor cen geval , waar in 't verbond r zou moeten
,, naargekomen warden , en eindelijk, orn dat een min mag4
,, tige zeer voorzigtig zjn moest, in 't aangaan van verbind.
„ tenisfen met magtiger; die lig-telijk voor aanval hielden,
„ 't gene geen aanval was, en daar door den min magtigen
„ in giote eng,te konde brengen." De Ilertog hernam: ,, dat
„ daze bedenkingen vervielen , als men aanmerkte, dat zijn,
„ voorfiwg toevallig geichied was, bij gelegenheid van dieq
des Graven VAN STAIRS, en dt hij onderflelde, dat Groot„ Brittanje made in 't verbond treden zou.” Hij voegde
bij, „ dat hij, z dra men maar began .te handelen, tozien
„ zoa, dat hij zig -den Pretendent niet alleen niet aantrok;
„ maar, dat hij deszelvs oogrnerken zoa zoeken to dwars„ boinen zo veel hi kon. Over de voorwaarden, en over
• den tijd van 't verbond, zou men nader konnen handelen.
,,, Warts, wist hij niet, dat iemand oorlog in den zin hadt,
of 't nicest de Keizer zijn, die, zo hij verflaan hack, om
den Tiak aan te tasten, vijftig ddizend man, en onderhoud
„ voor dezelyen voor den tijd van den jaren, van 't Rijk
„ ge8ischt hadt; Welke eisch hem bedenkelijk was vocrge„ komen , konnende den krijg tegen den Turk niet boven de
twee iaren .duren.; •aarom, 1)4 vermoedde, of men to
„ T.
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Wenen, het oog ook- near elders, 'c zij naar 't noorden, of
,, liever naar Italie of Spanie, hebben mogt; zijnde zijne Kei.
Majefte it nog niet bevredigd met den honing van
Spanje ; in welk Iaatfie gevai,- zijne Katholijke Majefteit
vee!ligt zou voorwenden, aan
akten van afftand niet
gehoude n te zijn." Hier op an twoordde de Arnbasfadeur.;
dac 'S Keizers eisch, zo dezelve gerchie sa mogt zijn, moge.
djk, alleen gedaan was, om de Porte, te eerder, tot cede
te 1-re gen; dat hem, ten minfle net waarfchijnlijk voor.
kwam , oat de Keizer den Koning van Zwed n, die binned
twee
1 ren afgeoorloogd zou zijn , nu veidei in 't late zott
`$)
willed he' pen ; ook niet, ij 't gemunt zoo hebben op
a, Ital7e , daai b de 07 zije, gi eid beloofd hadt te zullen onSpanfe , zonder van fe l-open of
a, deihouden ; veel min, op
Hij befloot: ,„ dat zulke bijgoederen voorzien te
a) komende zaken, als hi] te voien, geroemd hadt,
het meeste overleg geven , bij 't aangaan van verdechge-de
'a
dit, doch be A cerde
af Verbindtenisfen.' De trert)g et' ende
tevens: „ dat men ter goeder trouwe handelende , zeiijk zijne
„ inzigten, inderdaad, opregt waren, alle y zo klaar omfchrij„ yen kon , dat men al!e zwaligher'en voorlcwauie.'
r Gefprek hies male. De Ambasfadeur Puy s ,-ertIondt,
daar na, ; it den Gia e VAN STAIRS, dat de zaak zig, tusfea
den Hei toge en hem, zo hadt toeJedngen , als Lie f-To.r-g
veihaald hadt. Hij hieldt den Gra-e hie' up vof:
Wanneer de Koning, cleszelvs Meecter, in z , _
tradt; het zig zelv' wees, dat hi) zu gcs niet
, isKe
vorst van Hanover, maar alleenlijk als Koni p !, -aan
Frittanje ; 't welk STAIRS elkende De Hoer I3uvs van 'C
voorgevailene berigt gegeven hebbel de aan den Gila-kr FAGEL ontving, eerlang, eon geheim belluit der algemene
Staten, welk den 3 o&obei op zijn eerfte fchrijvens genomen
was. Het behelsde: „ dat de voor i'ag van een verdedigend
„ verbond tusfen Frankrijk, Groot-Brittanje en den Staat , hun,
,, gelijk hem, 20 gewigtig was voorgekomen, dat dezelve
,, wet een rijp overleg verdiende, vooral, orn, dat zulk een,
VCX'
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• verbond ., tegenwoordig, veelligt, argwaan verwekken zbu.)„
bij den Keizer, of bij andere Mogendheden, en om dat
1),
1, men het verdrag van Barriere, nog niet voltrokken hadt.
,, Ook kwarn het vovrflel zeer rauw voor, wetende zij niet,
wat Groot-Brittarje, daar mede, eigenlijk, zou molten be.
„ doelen. Nogthans wilde zij 't niet van de hand gewezett
.mad
„ hebben ; maar waren gezind, om 'er erniliglijk op te .
„ plegen." Wijders belastten zij,den Here Buis: ,, dat
„, den Hertoge VAN ORLEANS, op dezen voet, antwoordert
„ zou, wei zorg dragende, dat ohij den Staat hieldt buiten
„ alle verbindtenis."
De-Ambasfadeur bier op, in nailer geiprek gekomen zijnde,
met den Heftoge VAN ORLEANS, die zig den Marichalk D'HUX.
RLLES in de conferentien over den zaak teegevoegd hadt;
vernam ui zijne Koninglijke Hoogheid: ,, dat Let juiste voor.
„ werp der voorgeflagen' verbindtenisfe , naar hunne gedag„ ten , behoorde te zijn-.de verdediging van Franklifi c, Groot.,
„ Brittanje en den Stoat, in de iegten en bezittingen in Eli.
„ rope, hun volgens de jongfte verdragen , tockomende; waar
,, ondcr dan mede zoude begrepen zijn, de oprolging in de
„ twee Rijken, en de Barriere der Staten, doch niet de za„ ken van Spanje, van Italie, van Sicilie , noch van 't Noor.
,, den.', Hier bij voegde, de Hertog: „ dat de Keizer geene
„ reden tot arg.vaan fcheppen kon, ui,t een verbond, dat
flegts diende tot befcherming der hoge Bondgenoten, bid.
,, ten iemands benadeling; dat de Staten ook niet agterliA
„ behoorden te zijn, ter oirzake van de onvoltrokken' ban„ deling over de Barriere, zijnde hem, nit den Hage ,
„ rigt, dat het verdrag deswegens zo goed als getekend was,
,, maar den Franfen Ambasfadeur CHATEAUNEUF, hadt hem
„ col; gefchreven , dat in het veidrag, ene onderlinge ver• bindtenis tot handhavinge van elkanders bezittingcn zou
komen; 't welk hem hack doen denkeh, dat de Staten,
bier door, zouden konnen ingewikkeld worden in even
„ oorlog, hoe zeer zij, zd wet als Franklfik, gezind waren.
„ om den yrede te bewaren,. Want, zo de Keizer Sicilia
eens
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lattastte, gen:A bifineermale n , gedreigd hadt,
-Frankrijk geveigd werdt, den Koning van Sicilie bij te ftaar
,„ volgens het Utrechts verdrag, zou zulks de Staten, uit hoc
,, de van de v oor geflagen' verdedigende verbindtenisfe, n(
3, niet erpligten tot 't opvatten der wapenen, maar 't gev
zou verandelen, zo , bij wege van af‘,vending, of verdec
ging, of i eden van oorioge, de Keizer Frankrijk , of Fram
„ riik den Keizer aantastte,` in de Nederlanden. Inners, z(
„ de Keizer dan den Staac vermanen, tot het nakomen d
„ beloofde hanuha,l, ge
bezittingen." De Hertog vc
klaarde, wijders: „ dat
pier door bewogen gewordf
,, was, orn CHATEAUNEUF aan te fchrijven, dat hij den Stater
„ op de gevueg , i. kfle wi:i ze, in bedenking zoo geven, hi
„ voorzlgtig zij behoorden te . zijn in 't beloven van de ban
„ havinge der Spaa7ifi? Nederlanden of der Barriere; of , dat I
„ 't liever zulks zou zoeken te beleicien,- dat de Spaalye 11,
„ derlanden , met betrekking tot den Keizer, Frankrijk en
„ Staten, in alle gevallen, gehouden werden voor onzijc14
„ zo dat menze geen van driedn zoo mogen aantasten, not
„ ook geen van drieen, nit dezelven, aangetast wor.}ei
„ waarom men ene oveleenkomst maicen zou, die geen
„ meenfchap zou hebben met de voorpilagene verbindt(
„ nisfe." Ten beildite, betuigde cie He/ tog VAN ORLEAN:
„ dat hij dezen vooiliag al made deedt, tot beter behoudenis
„ der gemene ruste, den Arnbasfadeur vragende: Iva hen
„ voor zifn perfoon, d, ,ar van dagt? " Maar de Heer Bu
vondt ongeraden, zig, op deze vi age, te verklaien, allee]
lijk aannemende, van alles omftandiglijk beligt te geven as
hunne Hoog Mogenden , gelijk hij deedt.
Toen ten jare 1722 , door enigen der vrienden van dc
jongen Erf-Stadhouder van Friesland , WILLEM KAREL HE]
DRIK FRISO, wierdt gearbeid, om hem van 't StadhouderfeN
van Gelderland te veizekeien , en dat fluk met zulk een voo
zigtig beleid onder de hand wierdt beftuurd, dat men 't
goeci als in zijne magt hadt, eer de andere geivesten vertu
men, dat, men 'er aver pp de aanftaan4e Lanachaps-veto
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deringe , die in 061Ober ftondt gehouden te worden, OVer zott
raadplegen, befloten de Staten van Holland, die, nevens die
van Zeeland, Utrecht en Overt:isle! , welke reeds in 't jaar 1702
en later nog in 1707, hadden dienflig geoirdeeld, den tegen.
woordigen vorm der Regeringe te blijven handhaven, zo dra
213 kennis kregen , van 't geen 'er in Gelderland gaande was ,
hun best te doen, om de -uitvoering van' zulk 4en voornernen
te ftuiten. Ten dien einde wierdt 'er terflond tot ,ene bezending naar Zeeland, Utieclit en Over01, befloten ; de Feiationaris BUYS was een der Gecommitteerden, die naar de beide
laatstgenoemde provintiedwierdt gezonden., Doch welke ruidd
delen men ook te werk ilelde, om deze bevordering hinderlijk zijn , het liep alles vrugteloos af; de maatregelen way
ren al te wel genomen,_ om het to doen mi guk.ken; en do
jeugdige Vorst, wierdt op den tweeden noveinber ,tot Stad*
bonder en Kapitein-Generaal van Gelderland aangefteld.
Vrogteloos vielen ook zijne handelingen in bet volgende
jaar uit, aan het Hof van Denenzar.kcn, alwaar zo min als
de licer ROBBERT GOES, lets aeon uitwerken cm de reeds ten
jare 1717 ontflane zo wegens foldije der Deenfe
Ina/If-chap, als wegens onderflanqgelden „door den Staat die
Krone beloofd, op "ene , vriendelijké Wize uit den weg to
ruimen. Hij keerde dus eerlang to ` rug; en , de Staten 'van
Holland de gewigtige dienften, door hem, in zo vele ge'reken.
denlande,gedaan, willende vergeldeec, fteldeli hem,
in 't jaar 1726, aan , tot eerften Secretaris limper vergaderinge. De Raadpenfionaris Mr ANTIION1;' VAST DER HEmi,
dert enigen tijd aan it zukkelen zijnde geraakt :', hadt BUYS zedert 1745 het Raadpenfionarisfchap voor heir] waargenomen,
tot in het volgende jaar, wanneer -de Raadpenfionaris den 15
julij kwam te fterven. Na zrin overlijden werdt deze zwaar.
wigtige post bij voorraad, door ADAM ADRIAAN VAN DER
?
DUIN, Heer van 's Gravetnoer, uit het lid der Edelen, bekleed; terwijl Buys voor -den Raadpenfionaris, de vergade'
ring der Algemene Staten bleef bijwonen, tot dat Mr. JAMB GILLIS op den 9 feptember tot Raadpenfionaris verkoa
ren„
V. DEEL.
F
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bp gclig4 wanpag Bu gs wederom de hadiening,
van.Secrcrgis: clO Sta.tpn, agnizaakdde, waar in I-14 vglhard,
kitg.eft tot op On *) februarij 1149, toen, bij in het 88fte jaat.
9yclerdom,s, 9yei:lede4;_lateAde den roem na, dat
ten, gropc Staatsmap is gpweest, die, met achting in 's Lands,
grijs geworden.
ci.xen,st
1,Amsgwri,, Mem. Tom;
86..
p. 47-.-51. . Tom. V. p. 265- 7 268.. Tom. VII.,
li)r„ 57 . . Tom, VIIL p, 544-550. Tom. XIII. p, 7, 8, Du
M917 Corps Diplom. Tom.VIII P. pa,g.
Bolan...
kRO:KES Letters. Vol. II. p. 127 , 128. Groot Plakaatb. ,
XVII: D. bl. 127. 209. 240.
• bl. 425.. Wag., Pad.
28. 289, 314. 326--334 . 355 . 358 . 4 1 5 . 4 2 4 . 437.
451. XVIII. D. bl. 5. 23--25. 67. 107-110. 112. 11 5 . 244.
2,8i. XX. D. b1. 2.52. 257. WAG. , Befchrijv. 1,411 AMIE VI.
• bl. 2 5 2. 257.
3.:34.7"ap1 (ANTHONY), gpbooxtig van Breda, beoeffenda
ecst„, de Rakti.ik dex geneeskunde. te Antwerpen, en wierdt
ve. ti valgem tot flpogleraar, ip die wetenfchap, te Leuven aange1.,.14,. 171.4, heat. 01141170e. geleerde Munn van zijnen tijd
roten lof verworven wegens Zijnedoorgronde kundigheid in
e opsterfe çn andere geleerde talen.. Was voorts een groot
voolftander der. griekfe Geneeskundigen, met name HIPPO.,
CRATES , , GALENUS enz. doch daarentegen een hevig tegendin.
ger van, de Arabieren, welke over deze wetenfchap gefchreyen bebben. Men heeft van hem in druk: Commentarius in
A. VAN GooR, Befchrifv,
ALENUM de Incequal. temp ore.
van, Breda, hi. 304.,

BUYSSON, (GUIDO, DE). Ik vindt b1 niemand van dezen
iiver gewaagd, dan alleen bij PAQUCT ; die 'er van zegt,

clat ciq dagtekening vn zijn uitgegeven bock hem leert, dat
kii,, gintren t 't midden van de, XVIde eeuw heeft gelcefd, en
ten bewijze verftrekt,, dat hij uit het graavfchapi
(Mt
g.4prieA\ ail:m{11g was ; hij voegt , bij, dat bet zelvs,
waltfch:tinal dj üj te Gent,, of in den omtrek van die,
ihcl her cerfte dclicht beeft gezien, en aldaar een werelds,

BUYTENDYK. BUZELIN.
Ceestelijke is geweest. Zie bier den tijtel van zijn bcek :
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logius , of tc beirficrtnijnbe beg,' eiyiftetiehell Obefebc tcgfjeno
lie tytetifien cube Dianben eob§/ tic Wale openbaerfich
loodjencn Sob ijaerliebcr c.fjepperi in ircickfic ficrefiefitft
berivonnen fin ober bat toowb Oaf. dnbe Woo* niet bie
getbugenige bet! 12eibenen batter een ccuivich 415obt 1§/ cbt.P0
per e0c, Tieboui'xr Van alfc 5
0
. 1rn ill 't gencraci.
GUIDO DE BUYSSON. (Ce (C5ent bij JAN CAUWEEL 1555.
121110.- PAQUOT*, Mem. litter. Tom. XI. p. 183 , 184.
BUYTENDYK (GODEWYN), geboren in 't laatst der
XVIde ecuwe, in een der Hoilandle plaatzen, niet onwaar.
fchijnlijk te Goere.e , alwaar hij ten minflen zijne eerite letter.
oeffeningen volvo'erde; beoeffbnde vervolgens de theologies
werdt , Proponent geworden zijnde, in 1620 tot Predikant to
Dordrecht beroepen; alwaar hij in 't ultoeffenen van die post,
met alle getrouwheid verbleef, tot op zijn dood toe, welke
voorviel den 4 julij 1661. I ij heeft door den druk gemecn
lioemgicrigen p efitijt bertcont in pater DE
gemaakt:
LAND HEERE
tc Mitiverpen. Vopr. 1648. 121110. "..•"'"..,
M. BALEN , Befchrifr. veal Dordr. bl. 668..
BUZELIN (JAN) , wierdt te lirginerijk geboren omtrent bet
jaar 1571, en doorliep de !age klasren, corder opzigt van den
jefuit Gams. VAN SCHOONDONCIC te Douai. Den -otiderdom
van 18, jaren bereikt hebbende, ging- hi.) in 1590 tot bet go.
nootfchap der Jefuiten over , en deedt in 161 r de gelofteii
van geestelijken coadjutor. Men wordt door zijne fcliriften ontwaar, dat zijn voorname ftudie beflond . , in het beoeffenen
der Nedeilandfe Gefchiedenisfen, en dat hij veel fmaak hadt
voor de iatrinfe digtkunde. BUZELIN ftierf te Rijsfel , den 15
oEtober 1626, na de volgende 9rken in het licht te hebben
gegeven.
x. Triumphus quo SS. Martyres
Socii ab Urbe Rome
Infulas inveeti funs,
in tempi° Societatis yell collocati. Infu, 1612. 29129.
finnales Gallo-Flandrice : in quibus per an4
no; ferd fingulos ab annis plusqua,n male et trceentis ea oinnici
2
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euarrantur , 9Q2 'per dalld-Flandriarn evenere , Gut intra fines
Galio-Eandri gtrferunt: ac denique Regwn Rancid.,
qial fupremum hie &minium habuere, Coition Flandr:,e , ad quo.'
Isec pint ditio, 7Fornaeenfrum atque Atrebatenfiunz Episcopo
Fin , qui prffliertim Sacrum in bane regionem habent iinperium ,
jeties ac fuccesfio contexitur. Duaci 1624. folio. Deze jaarboeken zijn viij wel gefchreven, en de Autheur haalt genoegz”in overal de bronnen aan , waar uit hij heeft giteorcoshezpItli,..
m;,ar ten aanz.ien van de vroegfte tijden , 'er nit a
vcie aanetroffen bebbende, omhelst hij en maakt zig een
Oc,-!Ite der fabelen eigen, die door de oucie KronijiLichrijver$
your goede count zljn uitgegeven; en hij vc i_gt farntijds al te
rgtvaardlg Commilge Geleerden op het fpoor, met betrekking
tot zaken welke altoos met een vloers van onzekerbeid omvvagteld zullen blkiven. 3. Gallo-Flandria facra et prgfana ,
qua iirbes , oppida, regiunculx , municipia, et pagi prce. cipui
Flanth ici tratlus defcribuntur horuin'que minium locorum antiquirates, religio, mores, facra odificia, pie fundationes Principes,
Cubernatores, E Magifiratus propenuntur. Duaci. I 62$. folio.
---- F. SWEE'RTIT , Mien. Bag.
4o$, 406. 1'AQU9T,
Men. litter. Tom. IL p. 418.
1140.1 extrave

BYL (EDUARD), zie BILIUS.
BYLANDT (JASON vArz), was ten jare 16z9 Predikant
van GIDEON VAN BOETZELNAR Hcer van Langerak , Ambasfadeur wegens bun Hoog Mogenden aan. het Hof van Frankrijk.
Deze vel ook al onder de waakzame aandagt der bachrevena
Vafiers uitmakende het nationaal Sijnode van Dordreckt;
want daar zii begrepen, dat hij bij de Remonitranten in de
*titisfis van Gouda was geexamineert, bekroop ben ene bean,gfle
Ytces`, dat dooldien hij dikwils een togtje bcrwaards deedt,
dat hij enige kerkelijke dienften onder de, Remonftrantsgezin.
&In - zou mogen oeff=en, en do 4rminiaanfe ketteri ;o als
aii bet met votien monde noetncien , en die zib ho onnioogliiic
ook , game met wortel en Mk wilder) uitroeijen, verder
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IBYLE11. (11:ENIArK" tilitOLINUS VAN) 4okh

le korner) , voncletide gemeldeVaders gaed, hun Hoogllog.
verzoeken „ dat de gemelde JASoN, met bun Hoog Motels,,, den toelatitg en bevel aan tlem te doen,, van 'den Profet.
„ foren der theologie, ten overflaan van de Gedeputeerdchn.
„ der Sijnode, zou mogen worden geexamineert, en enzuiver
in de lere bevonden wordende, van den kerkdienst afgezet ;
„ dat men hem dan vok de akte van itilitand zou laden tele„ nen; en van" .allet .-aan de Gereforineerde kerke tot Parijs :de
„ wete cdoen; op dat bij met hun .bewilliging geen kerkdierist
mogt waarnemenb” Noe het hier vender mede aiiep,.iis
7nij Diet gebleken. - BRAsta, kik de: Reform. W.

D. bl. go.
131Y'LEI,t (11ÉNIAIK CAROLINUS vAN), is voortge1pro4
-ten uiteen' a&dljjk &Mgt, 'Wiens afilainmelingen de an'zienfijkfle eerambten , onder de Riciderorden van MaYtha ,41-1
in tie Regeringen van Gelderland -en 'Utrecht bekleed hebbeii.
Hij is geboren op 't Hogezand , een dorp nabij Groningen), viegen , den i moveinber 1692. Hij getoot van zijnen varier ,
Predikant ter gemelder plaatze, het ceifte onderwijs '3.‘n 1e
:beginzelen 'der wetenfchappen en 'geleerde talen; wierdt
'wizens te Lingen ter fcbole belted-, waar bri de lage-kl gsTen 'met ten vliiitigen tred doorlopen 2ijnde ,
116gefilool tlenodti 'en van &air' nazi, (Ile
'onderwijs-iaii
likademie van Groningen xertrok , alwaar hij na Jonderr ge
Iloogleraren 121/4rfilIELMIUS, VERBIVIGGIS, VAN LtrowewilRosSAL -en Isom, een goeden voorraad van geleerdheid opgetitn
bebben, door aandrift gefpoord -om nog meerdere kandtg'heden op te doen , g ig near het vennaarde flogefehool van
Leijden begaf, en aldaar de onderwbzingeu 'moot vati
:beroemde Mannen MAtK,, WEESELIUS, fAmmus ta PELLONIUS.

Na dat hij tOt Randiaaat was 'bevor ds erd, koesterde bij het
voornemen cii EngeTand tte bezoeken, ten iinde de geleerde
Mannen te thcfort en Cambridge te leren kennen, vaor
emien fijd gebtuik van hunne lesren te maken;
',if.;141t
if)
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wierfit hij in verhindord door bet overlijden van zfInen vad'et
Zijn eerily itavd-a ls Predikant was te Scherpenzeel in Frie,land, welk beroep bij den 6 augustus 1719 aanvaardde, en
bier verbleef tot in 1723, v ertrekkende naai Niekerk , bij Gr.mingen; alwaar hij fond tot in 1 735, wanner hij verpiaatst
wierdt naar Oosterbecftlte in 't landfchap Drenthe ; dn' hier vier
jaren verbeid hebbende, kwam hij ten jare 1739, op zijn
tte itandplaats, nainelijk , te Gieten, merle ha, Drenthe, in de
iklasils van Roide gelegcn; alwaar hij den 23 julij 1756 is over..
leden, en in het koor der kerke aldaar begraven, met dit
graffchrift op zijn zark gebeiteld.
Nobilis ingenio , nulli pietate fecunclus ,

Conditur hoc tumulo: 7nolliter osfa cubent.
oftober 1720, begat* BYLER zig in "t huwehjk met
VOORWAL Ontvanger van
's , lands middeien in Friesland. nij veiloor deze egtvriendiii
die hem door hare zuivere godvrugt , deftige vriendelijkheid,
en onverbreekbare liefde zeer, dierbaar was geworden, den
maart 1733, na bij haar zeven kinderen verwekt te hebben , waar van alleen drie zoons den varier hebben overleeft;
zijnde de oudile geweest-Predikant te Tperen , die als Emeritus
den 15 meij 1792 is overleden; de tweede zig tot den krijgsdien' st heeft begeven, en de jongfte Med. Doktor te Groningen is geweest.
De lettervrugten, die onze kundige Leraar door den druk
heeft algemeen gemaakt, zijn: 1. Somniurn. Gron. 1718. 4ta.
2. Fafticulus librorum rariorum, acc. Cato pafioralis. Gron. 73o.
8vo. 3. Xjaenneffiofren. Ow. 1730. 8130. 4. Ober be Acrbomic. ab. 1731. 8110. 5, Mecefiljaat be0 PcifigborniS. att.
Boekz., 1756. b. bl. 767-7 70. STOSCII,
1 731. 8130.
nett OdePrt ■Zttropa / XI.
f. 758, 759.
Den
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BYLERT (JAN), t:onstfchilder , te Utrecht geboren , was
een tijdgenoot van JUAN COSSIERS en SIMON 3D E
Vos, ook twee
,
W ye Meesters.,
beide in het jar 1603 op ha weieldsco-
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tbtitlel .fdirctenen. JAN ,Zri n wader was 'een
:tefFens ook de .-kOnst oeffende; en wij v^eten 'verders niet v et
sneer van - hem te zeggen , dan dat hij in zijn jeugd van edh
ilardig reverisgedrag is geweest, i doch''tOt jiren van under=

fcheid gekomen zijnde., bedaarde., felvs tef/
'voorbeelde van snairilitifetd Veiftielite; fchilderende meestil
kleine itukjes-, 'cloOrkaini Met 'een 'of tivee 'beeld.res; \tercleft
met velerlei , bijwerk . gefldffeerd, -en van een heft-60N 'MI6InkeVOlgehet Pketiiigenis Vin k. BTE, *ken .Zijlie
werken bij de itolistnifItnaart in dchting - en ' be'geira.. reit
•jare 1724, 'den '16 Math-, wier d‘ t 'er van dezen Meeker, `6t)
de 'verkoping 'van - GECAZGE BRUYN, to Anzfieldain-, Peen 'ktet'
itukje ' Verkogt, 'wkar op 'een Vrorili,enbeeldje , verbeeidenile ite

4zortheid des ±tUds 'eh de ijdelheid vaiz
'yam 41 tuld.
HOURRAICN, Schofiwb. I.
bl. 235. 1. C. VVEYERVIANii,
Leven der Konsy: II. D. bl. 24. G. -Horn,
D. -bl. 301.

`BITING' (ALBERT), 'of BEILING-, .zodanig hen-

1

genoetnd vindt; is 'een man geweest, die zig
IkreWeriandfe Geichiedenisferr, 'ongenieen 'bertiemd 'heat tgemikkv;
`door
'nakikOrmen van 'ene " iiircifte, die-hij *lit; -ttitliat

'een .6fiveiishiftletlik6ii i'dtkoa Indes4 cOercitrzilten tonclei
-shier'etirg
itiecia'uftiterkte-, die teearijrlieie
`fchrbkte laden 'kuritien‘ `-aanvulelf; Qats '131j voorbeeld, hit .be-'houd Van An Vadeiland, 'het 'beVrijd'en 'Zijrier'teclibetteiteW
\ran Overheerfching-, het vaorkomen bm Zijne
deren 'in Onheil te zien gedompeld; 'niets Vdti tilt :hires "i7on'ilt
3plaats in bet 'geval van BYLINa. 'E-en 'Ii*au*geZet gewetcch-,
lleen 'war van:hien ., denk in-Ofitedageti **einig 'Voi:ittbeelden in die 'suite mate iotide ahridefFen; 'be*o6g herir,
'om zijne belofte gefind te doen, 'in zig in de kaken 'van 'een
,gewisien döod te'n'troolje 'dyer te geven. Zie hièr 'het gevak.
.toen in het 'begin 'Van Tepteniber 1424 JAKOBA
BEYnkii,
`te
do6r den Hertoge 'van BourgondiEn in lieWifinewoi.
fde gehouden,
rt wigters Fist
VerEchallit415
4

AIMING (ALBIAT)
in mans, gewaad verileten - hcbbepde, te . paarde naar Aglow.
pen tooptvliedcn„ was zij , verzeld F, an DIRK VAN DER MER.
AIN9UD SPIERING en
fchoon anderen verhaleu_
WEDS,
W
ARNoun VAN AALBURG, haar hebben. helpen ontvlugten. Wat
bier ook van mag zijn, zeker is het,:dat zioe Antwerpen wederoin vrcuwep klederen aangedaan hebbende -het_°P, den
derden dag te liroucirichem bragt; van waar JAN VAN MATE
Haar naar Oudewater, Schoonhoven en. Gouda, yoerde. deze
fteden, van wielken de laatile tot de lijftogt der Gravinne,
weduwe van Holland , behoorde , hadt zij den meesten aanhang , en werdt 'er terflond voor Gravinne erkend. 't Slot te
Schoon,hoven bleef egter nog enigen tiid in bander der &libeljauwien werdt door WILLEM VAN DEN KOULSTER, geduiende een tijdvak van zes weken , met onverfchrokten moed verdedigd , doch door hongersnood geprangd,. wiera a bezetting nit 5o man beilaande, ten laatiten genoodzaakt zig bij
verdrag over te geven , onder beding ,van leiensbehoud ,
ALBERT BYLING, uitgezonderd, daar FLORIS VAN KYFrode n niet
o
oRKA-die het _: belegbeftierdfwelke
m
zeer verbitterd op fclxeen te zijn. De overeenItOmst was , dat
deze man, ter ,goedkeuring van" Vrouwe JAKOBA gevangell
noest blijven; doch zijn vonnis volgde wel ras, 't welk over

leen

hem de wrede doodftraf bepaalde, om levende in de aarde
gedolven te warden. BYLING verzogt een maand uitftel en
flaking zijner gevangenis, ten einde orde op zijne zaken te
ftellen en affcheid van zijne vrienden en magen te nemen,
belovende op zijn woord van eer, na verloop van dien tijd
zig weer in hander te zullen begeven. KYFHOEK vergunde
"t hem, en tot een ieders verwondering, hieldt ALBERT
woord, Eel) den dood te gemoet, en werdt nog dien zelvden
nagt, ingevolge bevel van dezen wreden Krijgsoverile , op de
molenwerf, levende begraven. Men vindt aangetekend, dat
KYPHovi het niet doiste wagen, dit vonnis bij dag en in 't
openbaai te dpen nitvoeren, doordien BYLING wegens zijne
minzame verkering en deugdzame hoedanigheden , algemeen
Vosgus,, van due ti re;
te Schoonloven in acbtin flondt,
de
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,de daad, in zijne Yaarboeken, bl. 646.-ge , aL:ende, zegt 'er
;van : „ Hadt KYFHOEK de geheugenis van dit fnode fiat ten
„ zelven dage met een konnen begraven , dan .zoude
• deugd bij de nakomelingen niet bezwalkt zijn; maar nu iij
„ zijne getrouwheid aan JAKOBA WPOPO en zijne overwin.
" ningen, met die vuile daad befinet heeft, zal BYLING ee',1daarentegen in vervloekingen
„ wig met eie leven, en
bij de nakomelingen zijn."
welke deze daad van, BYLrNG onder de klasfe van
die opofferingen uit vaderlandsliefde veortgefproten willen
gerangfchikt hebben , en met' dien edelen geest der Ouden
vergelijken, die enen Athee7Ifen CODRUS Thebaanfen MENAZCEVS .Rorneinfen CURTIUS , en meer anderen , hun leven deedt
veil geven ter redding van den -Staat , van hunne onderdanen
of medebargers; hebben niet overwogen , 't geen wij reeds
hies voor hebben aangernerkt, dat namelijk BYLING' S daad
Beene van deze edele onderwerpen ten doele konde hebben,
maar enkel de chijfveer die hem bewoog beitondt, om zijn
gegeven woord van eer geftand te doen. &boon is de aanmei king, van den Schrijver van Rom. Conyers. Tom. I. pag.
126--129, daar hij ter gelegenheid van levensopofferingen der
Ouden, uit gegaelde zuivere bronnen voortvioeijende l zegt;:
Igen ,beklage nu-de ogkunde :watt,
,,'aan vertoornde Goden en aan de nooclzaaklijkheid van.zul.
„ ke bloedige bevredigingen deedt geloven doch men a Lingle
nimmer op dergelijke Heidenfe deugden , welke luisterrijk en
,, vaak befcharnend zouden uitgeblonken hebben, onder, enen
„ zuiveren Godsdienst, die ene redenlijke zelvsverlochening
„ tot de edelite deugd verheft."
Meer overeenkomst , fchijnt in den eerften-opflag de daad van
BYLING, met die van ANTHONY HAMBROEK te hebben welke het
leraarambt onder de Hervormden, in dienst der . Ted. Oostind.
Maatfehappije, op het eiland Forms& bekleedde, ten tijde ais
heti.elve ten fare z66z , toot den Chinefen Zeerover COXING4
onverhoeds overvallen en gedeeltelijk bemagtigd wierdt. Zo
onverhoeds gebeurde deze aanval, dat HAMBROEK, met zijne
vrouw,
Ps
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vkotiw, Zoon en doter , nevenS nog Verfcheidene Chtisferiii
geene gelegenheid vindende, om zig
van goeden
te bergen, in des overweldigers handen
Zeeland
'nen -.let fort
decien
de Hollanders , ufti di flerkte ., tile*
n
intusfe
0P de Chinejen, doch met zo een iampfpdedig gevoigs,
derwaarts met betiloede koppen genoodzaakt
juairz
tv:1,
wierden te rug te keren. COXINGA voor alt nOg, ter 'Jerk
overing van de vesting, geen veilies van yolk willende in de
•vaagichaal fiellen, wierdt thans te rade, HimBitoEk derwaarts
te zenden om de bezetting aan to manen, van zig aan hem
over te geven; gaande zijn last verzeid, met de ijsfelijkfte
bedreigingen, ingevalle de Leraar met de boodfchap te rug
keerde dat de Beveihebber voornernens was, het fort te 'verdedigen , zullende zijn eerfle wraakoeffening zijn, 'den bOde
'daar van het leven te benemen; of ingevalle h niet In bet
rtigleerde,
e
Chinefe leger binnen zekeren bepadlden
zijne egtgenote en kindtien wegblijven net een wreden
tood-zoud'en boetett. Ins hachlijk4r tOeitan' kon bezwaariijk
4emand zig bevinden;-dan- waar in de, eiopeisfeliing van de -ves.
ting dien Krijgsbevelhebber bfagt. Deze was 'FREDERIK CijE1),
yen boezemvriend van HAMBROEK , en dus tot/ deszelvs beboud gezind; doch aan den anderen kant, door een edd aaft
de belangens der Oostindife Maatichappli verbonden , en van al
bet nodige voorzien, om het nog een wijle tijds tegens den
,geweldenaar te kunnen uithouden. 134 't pleiten in zijn eigen
hart voor de behoudenis van HAIVIEROEK'S leven, vaegde zig
nog dat van twee van 's Leraars kinderen ,, die ig op dit pas
binnen de vesting bevonden. Bijkans hadt ook dit verenigd
pleit , de fchaal aan de zijde der vriendfchap doen overflaan
en 'zijnen eed en trouwe doen fchipbreuk lijden, indien niet
t tmoedige en godvrugtige HAMEROEK, als 'een twee-de gro o
de REGULUS dit aandoenlijk pleit in zijn gernoed beflist
hadt. In ftede dan van bet oor te lenen aan de voorilagen
van -CAIET tot de overgave, of zig te laten bewegen door
de tranen en finekingen zijner kinderen, vetmaande hij den
g evelhebber en de bezetting tot bet doen van enen dapperea

13YN/EUS. (ANTHONY)
egenWeer, en het fort zo lang doenlijk te- behouden.
allertederst,affcheid van zijne kinderen en vrienden getiomen en zig uit hunne liefdearmen losgerukt te hebben,
weide hrj" naar het vijandelijke leger te rug, alwaar hem, in
tegenswoordighe id van zijne egtgenote en kinderen, tot loon
zijner braafheid en vaderlandstrouwe, op bevel- van COXINGA,
het hoofd wierdt afgeflagen. Op het enkel lezen van'dit treurgeval, zal men ontwaar worden, dat de drijfveren Zeer verfchillende waren, die 13yLIN.G en HAMBROEICin werking bragten
om enen gewisfen-dood to gemoet te lopen. MEYERT,
Anna. Flandr. ad annum 1425. DIVET Rer. Brabant. Lib.
XVIII. p. 2 3 &. VELDENAAR, Kronijk, bl. 124. WAGEN., Vail.
.H01. III. D. bl. 463, 464. M. STUART, Rorneinf. Gefchied.
IV. D. bl. 208. cant. (s.) F. VALENTYN, .Eefchr. van Oostin'.
IV. D. 2. St. 3. B. hi. 90.

peen

BYNIEUS (ANTHONY), wierdt te Utrecht geboren den
augustus
1654. Doordien hij van zijn vroegfte jeugd of aan
6
veel geneigdheid voor de wetenfchappen liet blijken, fchikten
zijne ouders hem tot de ftudie. Na de lage fcholen doorge.
lopen te zijn en goede vorderingen in de latijnfe en griekfe
talen gemaakt" te hebben ., beoeffende hij- de gefehiedenisien
ien oudhe4en on4er opzigt van JAN.QEPRG ORxvius, die doer
fees jongelings viugheid en weetlust ingenomen , ene warme
genegenheid voor hem opvatte, en , zig buitengemeen 241ne vordering liet gelegen liggen; ook 'bezoigde deez' geleenie
man, dat hij reeds vroegtijdig in kennis geraakte met. DA&
flEiNsrus en andere lieden van kunde. B y ti zig tot de
godgeleerdheid bepaald hebbende , beoeffende under toezigt
van den ervaren Hoogleraar JOHAN IpUSDEN,' de hcbreeuwfe,
fijrifche, thaideeuwfe en andere °merle talen , als merle de
joodfe oudheden ; ook lei hij zig 'toe op de wijsbegeerte,
fchoon hij 'er minder werk van maate dan van andere wetenfthappen. In de theologie, zijn eigenlijke hoofdtaak, genoot
hij het onierwijs van Profesfor FRANS BURMAN. Zijr1 akademifen loop voleini hebbende, verliet hij Utrecht en wierdt.ra
bet

Imam
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het ontiergain7van den lolfelijk examen - Proponent, Ten Tart
eerite beroep te Piershill nabij Dordrecht;
168t) kreeg hij
vervolgens in 1683 te Naafden en laattielijk in 169r te De•
venter, in:welke flad hij drie jaren later tot Hoogicraar in de
godgeleerdheid en Oosterfe taiet bevorderd wierdt. Het Ho.
gefchoo l van Harderwijk deeds hem den tril l) van Doktor in de
theologie beklimmen, fchoon _afwezig zijnde , en zondt 'er
hem de 13ulle van te huffs den 29 augustus 1694. Daags.daar
na boden hem die van Utrecht de zelvde cerepost , aan ; waar
moor hij als te laat komende, moest bedanken. BYN1EUS Itierf
ongemeen betreurd, te Deventer den 8 november 1698, flegts
44 jaren bereikt hebbende. Zijn nagedagtenis wierdt ook ver.
eeuwigd, door den uitmuntenden lijkzang van zijnen ambtge.
mot 1‘100.NEN, welk dus aanvangt:
BYNEus, d'eere en vreugt van uwe kruisgezanten,
Vorst en Hooft
0.
Der Kerke, is mill' ontrooft
In eenen oogen., en words van Kerkverwanten
Naar 't duister graf getorst.
Hoe treft Bees flag thijn borst.
Gedurende zijn verblijI te begaf hij zig in 't huwe.
lijk, en verwekte twee zoom en vier dogters. NIKLAAS, de
oudfle , is Predikant geweest in de nederduitfe gemeente to
Hanau, alwaar hi) is geftorven, BYN/EUS hadt, door zijn aan'gename verkering, onopfprakelijke zeden en zagtheid van karakter, de liefde van groot en klein tot zig getrokken. Dat
hij onvermoeid was in den arbeid, getuigen de geleerde fchryten die hij heeft nagelaten , en waar van flegts een goring gedeelte door den druk zijn gemeen gemaakt; als:
I. ANT. BYNZEI Sonznizint, de laudibus Critices. Traj. ad Rhen.
1675. Met het volgende herdrukt in 1682 en 1695. Deze
zogenaamde droom is ene redevoering, die BYN]EUS te Utrecht
met grote toejuiching, den xi december 167o uitfprak. Hij
voert MERICUUR ten tonele, die onderzoek doet near de verfchillen, welke 'er tusfchen de Geleerden plaats vinden; en
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deze veronderilelt, dat die gefchillen onti/aan , door de
voorkeur die APOL aan. de Critici gaf, met aan hun den Spiegel
der wete:Lircliappen toe te vertrouwen; rant nauwlijks was zulks
gebeurd, of de Godgeleerden, Regtsgeleerden, Geneeskundi.
gen en Wijsgeeren, kantteden zig bier tegens. De di le eerfte.
klasferr verzoenden zig van tijd tot tijd met de Critici , en velen daar van verwierven ,een onfterfelijken roem, met de krie.
Oft bij hunne wetenfchappen te voegen. De Wijsgeren alleen
bleven die hardnekkig verwerpen. AMMO dagvaardde hen
voor de vierichaar der Wijsheid, bier wierdt het geding van
weerskanten bepleit, en na dat een ieder zijn fchoonst hack
bijgebragt, wierdt het vonnis ten voordele van de Critici geveld. 2. De Calcels Hebrizorum. Lib. IL Cum tabulis eeneis

gantisfimis , indicibus uberriinis. Accedit fonnium de laudibus
Critices. Dordr. 1682. I 27110. Veel vermeerderde druk. Ibid.
i695. 4to. Niemand hadt voor hem dit onderwerp in den
grond. behandeld. Na dat BYNIEUS aangernerkt heeft, dat de
nooddruft die men altoos van fchoeizel behoefd heeft, de men.
fchen niet heeft toegelaten om 'er lang zonder te zijn, zulks
aantoond dat het gebruik der fchoenen reeds Clerk in zwang
ging ten tijde van ABRAHAM; dat de riebrars altoos gefchoeid
gingen, dat hunne fchoenen uit leder of beestevellen beffond,
en -dat -de fchriftuur-text, DEUTER. XXXIII. vs. 25 Tzer ende
koper' zal uwe fih?e geenzints ten bewijze veritrekt, dat
zij ijzeren fchoenen gedragen hebben.' De gewone kleur van
bun fchoeizel was wit; zwart, was niet in gebruik dan onder
de mannen; de meest geachtile- was de rode Mew. De fchoe.
nen waren niet anders dan zolen met riemen vastgemaakt,
did in den beginne ilegts den enkel en het bovenfle des voets
13,,m-eikten; maar vervolgens wierden zij min of meer hoger
oat het been geilingerd. De Schriever eindigt zijn verhandeling, met de verklaring van verfcheideni gebruiken der oude
joden, betrekkelijk de fchoeijing, zo als die, om met onto
blote voeten den tempel in te gaan; de plegtigheid van den
ontichoeiden, die geweigerd hadt om de weduwe van zljne,n
brooder te trouwen , enz. Verders meikt hij aan, dat het
een

US-
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ten geVoelige Mon bij de Hebreen was , am iemand met deli'
fchoe te flaan of 'er hem mode te werpen ; in plaats , dat
zulks bij de Arabieren, voor een teken en betuiging van onfchendbare trouw werdt gehouden: 3. De Natali JESU
libri IL Accedit Disfertatio de JESU CHRISTI Circuincifioni.
Anft. 1689. 4to. nederduits vertaald. AO. 1729. 4to.
it. 's Hage 1737. 4to. Dit werk behelst ene keurige verza.
meling , van al het merkwaardigfte dat door de geleercifta
Schriftverklaarders, over de omaandigheden Welke de geboor,
te en befhijdenis van den Reiland verzelden, is opgetekend.
4 . CX. terhta6r0 / en JEWS CHRISTUS Mega
pagt. "(DO,. 1692. 121110. Herdrukt met het volgende. ?EMIL
1716. 12B10. 5. Silo, of berhiaring obe y be hmiceging bati
I21no, 6. #.3e,-.
JAKOB , COCO: XLIX. vs. Io.
hrui§te Cipaii§/ ofte berlitainge ober be gefebiebenige bau
jet IPben / fiertien; cube began-) Oil? teeren cube
inaherO lefu EWIOtti nit anobiche/ orneofcbe cube aubere
ub1jcbtn, Ocr_br. 1683. gm Herdrukt 1685. 4to. Nog eens
in 1688. 4to. Dit werk waar in een uitnemende geleerdheid
doorftraalt, is door den Schrijver in 't latijn vertaald, en zodanig vermeerderd , dat drie behoorlii ke boekdelen in 4t0.
beflaat, gedrukt te AV. 169r--1698. BYNJEUS hadt nog een
groot aantal andeie werken veivaardigd, die ten jaie 1740 in
fchrift gevonden wierden, bij N. VAN DE WALL, Piecilisant
te Antaeldam. Catal. Bibl. &NAV. Tom. I. p. 1125. C.
SAXI Onoin. liter. Pars V. p. 229, 23o, NIcERON, Mein. pour
fervir
Hifi-. des Hoinmes ill. Tom. VII. p. 122 - 124. PAQUOT Mein. litter. Tom. IV. p. 145-150. A. MOONEN, Poezij, bl. 367.
BYNKERSHOEIC (KORNELIS VAN), Prefident van den
Hogan Raad in Holland, is een van die glansrijke lichten en
grote Mannen in het y ak der itaatkunde en regtsgeleerdheid,
geweest, waar van-men 'er flegts weinige in ieder eeuw ziet
te voorfchijn komen. .Hij is geboren te Middelburg op het
Land I17316. 145ren Zedands boofditad, den 29 inelj 1673, zijnde
zijn
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jn vader geweest, KORNELIS STEVENSEN VAN BYNKERSI-I0x
zo fommigen willen , afkomftig van Bodegraven, doch wij holm
4en het met anderen veel waarfchijnelijker, dat hij het eerie.
-daglicht insgelijks te Middelburg heeft gezien. Hoe het 'er
iok mede gelegen mag zijn , zeker is het, dat hij in zijn
vroege jeugd reeds in die flail heeft gewoond, aldaar ook is
getrouwd, koophandel in verfcheidene takken heeft gedreven,
en da.aibij erie uttgeftrekte zeilmakerij hadt, waar mede hij
inzonderheid ten jare 1672 zeer veel geld heeft gewcinnen;
ook was hij Kapitein van Itliddelburgs fchutterij. Onze KORNELIS zijn moeder , SARA REMEUS, genaamd, insgelijks een
Middelburgs kind , was voor dat zij aan zijnen vader huwde,
de huisvrouw geweest van KORNELIS OOLE, insgelijks een deftig Burger en Zeilemaker aldaar, die vier kinderen bij haar
laadt verwekt, twee dogters JOHANNA en SARA , en twee
goons , NIKLAAs en REMRUS , die zig beide van der jeugd of
aan tot de zeevaart hebben begeven , en zeer gelukkig op
Oostindibs hebben gevaren; ook heeft de Heer VAN BYN1 RS110EK altijd zeer veel weik van deze half breeders gemaakt,
en zelvs de geboorte van zijn eerst uitgegevene werk aan bun
toegewijd. Op, de vloot van den zo boroemden PIET BRYN ,
cliende ten_ jare 1629 KORNELIS KO4NELISZ. 4OLE , als ViceAdmiraal, cell dapper zeeheld', ingeyolge berigt van L. VAN.41ITZEMA Zaken van
en OA. druk in fol. I. D. bl. 554.
Onze Jongeling 10 jaren bereikt hebbende, wierdt aan het
leeibeilier der eerffe jeugd onttrokken, om hem op de latijnfe
fcholen . te plaatzen; hies maakte hij binnen een korten tijdkring
zulke aanmerkelijke vorderingen, dat hij genoegzaam dile zij.
ve mede-leerlingen voorbij ftreefde, en met de eerite prijzen
aan de nadritigheid toegekend, met 'of bekroond wierdt. Dezen kring doorlopen _zijnde, wierdt hij door zijne ouders naar
bet HogefchoQl van Franeker gezonden, Met inzigt om hem, tot
?redikant te doen ituderen, dear zijne moeder inzonderheid
Qp gefteld was;- ten lien cinde kerde hij 'de hebreeuwfe tut
bij den Hoogleraar RHEItFERD woonde ook het griekfe kolle.
gie van NIKL. BLANKAARD bij, en oeffende zig tot tritfpanning

a
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in de mathefis en: regt en. Het tweede jaar
van de Helen KAMPEG. VITRINGA den
de theologifche lessen
ALEXAND. RoeLL, doch verwisfelde die voorouden, en_
hoofditudie
weldra in die van de regtsgeleerdheid,
gefioniene,
doer een fooltged..* voorval daar toe genoopt, als den doorhgrigen BOERHAVE halt bewogen , oni zijn voornemen van
rredikant te warden te later valen, die zo voor het
menschdorn , de beoeffening van de medicijnen aanvaardde.
BYNKERI-I0Elt nafneik)k in zeker gezel[chap zijnde, daar men
op den Hoogleiaar Rau. fmaalde, en fommige zijner
mei de grootfte voor ketteis en als godloos
uitamakte, ram de paicij van zijnen Meester op, en verde4dIgde die met at de vurigheid aan een viug jongeling eigen;
dLt was genoeg am hem zeiv' va yl onregtzmnigheid yerdagt
te maKen , en alle bevordering in die loopbane, die hij was
ingetreden , te doer itremmen. ,Het was dan op raad van
den' Hoo,ileriar . KORN4. vAN, Ecx , die hem in bijzondei e
vriendfchap had genomen, dat hij vall-ftudie verwisfelde, de.
ze fchreef ouk op zijn verzoek aan deszelvs vader over dit
trderwe,p, en verkreeg zijne goedkeuring; hoe grotelijks de
jonge I)YNKERSHOEK bier mede in zijn fchik was, heeft in het
vervolg nog gebleken , toendelin g , de. Lege
Rhoda de yanu in 't Licht gaf, nadei hand in zijne Opera Minora
ingelijfd, in Welker opdragt hij Piafesfor EcK, nag hartelijk
darkt voor den aan hem gegeven raad. aan de Akadeinie, ont
de loopbaan der godge'eerdheid te yes Jaen en die der regtsgeleerdheid in te etteden.
Hier toe eens bepaald zijnde, lei hij zig met alien fiver op
de fludie der regten toe, teirens de . middelen tot de verkrijging van andere letterkundige wetenfchappen niet yerwaarlazende. Ook gaf hij wel hapt blijken van zijne vorderingen,
door het uitgeven en ol penbaar verdedigen van zijne verhandeling, de Fundamentis yuris Feudalis, ander voorzitting van
den Hoogleraar SanAST. SCRELKENS. Onder den beroemden
thRuc HUBER heeft ,hij menigmaal als Defendens een akadee
traisch dispuit verdedigd , en kwatu wederom als aufteur. te
WM.

DYNKERSHOEK. (KORNELIS vitro
4I
voorrchijn met een drieledige disfertatie, die hij fchreer over
de Lex lea, necdum intelleeta , wordende met de laatite van
deze Brie tot de Doktorale waardigheid gepromoveerd ten
jare 1694, wanneer den ouderclom van 21 jaren halt vervulc-I.
Dus zijnen akademifchen loop voleind hebbende, deedt hij een
keer naar Zeeland om zijn ouders te 6ezoeken, en begaf zig
voorts met 'er woon naar 's illage, ten einde aldaar de praktijk als Advokaat nit te oefFenen , en luisterrijker rol op 's we.
relds toneel te gaan fpelen. Ook heeft hij eeii ongemenen
roem , door zijne kunde, gegrondheid in het advijferen en
onkreukbare eerlijkheid in het waarnemen van deze bediening verworven , tot dat hij ten jare 17b2 , wegens de
Zeeuwfe ifad Mien , tot Raadsheer in den Hogen Raad; en
eindelijk in het jaar 1724 tot Prefident van die toen fungo•
iende hoogife Regtbank over Holland en Zeeland wierdt aangefteld. Hij was de eerfte Zeeuw , welke Bien aanzienlijken en
zeer gewigtigen post heeft bekleed, en ook de eer van zijnen
landaart niet alleen zeer wel itaande heeft gehouden, maar
zelvs ten top verfieven ; want hij was binnen en buiten lands
beroemd, en zijne advijfen wierden als orakels gehoord en
gevolgd.
Tweemalen is de Heer BYNICERSHOEK getrouwd geweest;
voor de eerflemaal track' hij voor 't egtaltaat, kort,na zijne
aanftelling tot Raadsheer in den Hogen Raad, met ESTHER
VAN-BUYTENHEM; in Oostindien geboren, dfe benevens, nog
ene, zuster en haarlieder broeder JOHAN VAN BUYTENHEM, in
hunne jeugd van Batavia naar het vaderland, wezen zijnde,
wierden gezonden , en te Middelburg opgevoed. Zijnde JOHAN VAN 1.31i7TENHEM na geftudeerd te hebben en tot Doktor
in de regten te zijn gepiomoveerd , eerst Bailjuvv en vervotgens Burgemeester te Vlisfingen geweest, en heeft ook wegens
Zeeland, als lid in den Raad van State gpfungeeid, teffens
de waardigheid hebbende van Bewlndhebber der Oostindife
Kompagnie ter Jamere van Zeeland; hij is gehuwd geweest
met KATRYNA BARBARA DISPONTYN dogter van IVIeVIOUVi
VALCICENIER , die van zig zelve ene HOCHEPIED was, en vier
V. DF.EL.
man-
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:amen gshad, heeR; de seetile was, 1:19 "leek VERDONL,
tweedV,DXSPONTYN, de derde BUSLIOF, bij welke, zij een enige
die getrouwd is geweest, met den Eerw.
dogter
&ehad t.
d
cdeer kvie
t_ 7d-eedi ka
ni annt Was
, en naderhand te
v
e Middelburg
i
kieERa,andie
bij haar me7
icEeN
cw
edam,'
• een_enige, dogter heeft getee 'idAL,
den Anfieldamfen Predikant VISSER is gehuwd geweest.
deze vrouw heeft .1.7NKERSI-10EK 13 kinderen vetwekt,
^ dogters en 2 zoons , waar van hem alleen 6 dogters over.
Iceld bebben. Ene hier van is getrouwd geweest met den
Heel ADRIANUS BERGSMA, Burgemeester te Sneek, en door,&saaris lid van bun Hoog Mogenden, ook meestal het regeringsbeffier in Friesland Naar zijn eigen zinnelijkheid in name eerst
van. de Gouvernante, de Prinfes ANNA, en vervolgens onder
het Stadbouderfchap van Prins WILLEM DEN V, regelende.
Peze Fleer BERGSMA is ten fare 178o, in 's Hage overleden ,
na dat zijn vrouw. reeds lange voor hem was gefforven. Ene
lwee_do dezer dogters heeft ten manne gehadt, Mr. WILLEN,
tAAuw., Raadsheer den Hogen Raad, en zijn_ ook reeds
beide overleden. Ene derde dogter huwde met Mr. 'CORNELIS*
JOAN VAN BEAUMONT, Wiens aanitelling tot Kommis-Generaal
*an
„„ de Convoijen en Licenten te Anyleldam , door hun Hoog
Mogenden, zulk een verregaanden twist tusfen 'dat eerfte Ger craliteits Kollegie, en de Staten van Holland heeft te wege,
gebragt tie Nederl. 7aarboeken 1763. Febr yunij. hi. 96-172.
Ene vierde dogter heeft ten manne gehadt, Mr. P. KLOOT,
Advokaat in 's ilage. De beide andere dogters zijn ongehuwd,
ten grave gedaald. Voor de tweedemaal trouwde de Heer
BYNEERSHOEK in het jaar 1,728, met GERARDINA KLOOT, we.,
dl we van den I:leer PIETER VAN HOORN, die te Middelburg
}Uesheer en Bewindhebber , eerst van de Westind:fe en naderhand van de Oostindife Kompagnie is geweest; cloth hier heeft
geene, kinder en bij verwekt.
I)oorgaans genoot de Heer VAN EYNIIERSTIOEK ene duurzame
get_FTI*1-4 ,, date hem in that ftelde pm in zijn rusteloos ara -C

hij

bffidz,ama,, levenswiis, te volharden ; doch in de vootreden van.
zij-
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zijne Quastiones guris privati , na zijnen dood in 't licht ge-ko,
jpen; klaagt hij: „ dat van zijn 66fte jaar, heeft begonnen
,, te zukkeen met zijn gezigt, dat van dien tijd of gedurig al
„ meer en meer hadt afgenomen; zo dat hij des avonds bij
„ de keersfe, niet veel meer zien kon. Waarbij, op zijn
,, 69fle jaar, gekomen was, benaauwdheid in de Borst, ver.
„ oirzaakt door zijn zittend leven en blokken, en dat hij zed
„ Bert dien tied zo benaauwd adein haalde, dat hij nauwlijks
„ zijn post Langer kon waarnemen." Verder zegt hij: „ toen
„ ondervonden te hebben, hoe gegrond ARETEUS de Morb.
,, lib. III. c. 2. onder de tchenen van die ziekte, welke men
,,, asthma of benaartwde berg noemt, ook gebragt heeft, dat
i, men traag tot zijn gewone werk wierdt, ja om lets te daen."
Den is_ april 1743 in den rar,agt, wierdt deze beroemde Man
door ten beroeite aangetast, die hem op 't ogenblik van de
fpraak, ja zelvs zo als het uiterlijk fcheen, van alle kennis
heeft beroofd, en is den volgenden nagt in den zelvden toefland
overreden , zonder een woord to hebben kunnen uitten , iii
het 7ofte zijnes ouderdoms, van can ieder die braaf was bed
treurd, zo dat men te rezt bij gelege'nheid , van zijn flerven
mogt zeggen : CunElis illc both fiebilis occidit. Hij is in de
kerk in 's Hage begraven, met dit graffchrift op zijn zark
gebeiteld :
. .,
Staat wandelaar begroet de fchrm van BYNKERSHOEK :
Zijn waardig graf vereischt elk eens befpiegelingen.
Hir rust de Oppertolk van THEM'S heilig boek;
't Orakel van het Hof in duistre pleitgedingen:
Hier iigt het fchrander brein verdooft,
In 't groote eerambt afgeflooft.
Hij leeft in fpijt des floods, door menig deftig werk;
Hier taant en daalt de zon; van 't richtfnoer van de wettem,
's Lands paerd, 's Waerelds liefde is onder deze zerk.
Helaa.s JUSTINIAAN, wie zal 't verlies verzetten
Van BATO in al zulk een Man,
Wiens wedergae nooit komen kan?
Q2

I3YN.
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ETNICERSEIOBIC was een vrelgenattakt Man , zijn flatunr was:ljzend en gezet, z gezigt tekende vriendelijkheid met ernsthaftigheici getemper d , zijn oog was levendig, vol vuar en
kondigde een fcherp vernuk aan; zijn neus die min of meer
met eon bogt liep, en groat was, zette bevalligheid aan zijn
garitfe wezen
Men ontmoet een keurig afbeeldzcl van
hem, ten fare 1733 door VAN DYK gefchilderd, naderhand
in 't koper gebragt door J. HOUBRAKEN, en 't welk aan 't
Ir)ofd van zijne Questiones .7uris privati is geplaatst.
Van geest was hij ernftig, verflandig en fchran,Ter, en be.
zat een ongemeen fijn oirdeel, fprak en fehreef vaardig en
fierlijk het latijn, en ongemeen bedreven in het grieks. Dat
hij ook van gezoutene boerterij hield , en fmaak vondt in de
hekeldigten van juvENAAL, EloRATrus en anderen, ten minflen
in zijn eerilen tijd, blijkt door zijn Oictbe oprnbte42aagre
Mtaitir ./ een ongemeen vernuftig dock fatirijk werkje, vrii
Juebtig en geestig opgeiteld, het welk hij ten jare 1692 in
4to, heeft uitgegeven, toen hij als Advokaat in 's Hage prak..
tifeerde. 't Schijnt egter_, dat hij hies. naderhand berouw van
hadt, doordien men getuigd vindt, dat hij het overal liet op.
;open, en fomtijds wen een dukaat voor het fink befteedde,
waar door bet buitengemeen zeldzaam geworden zijnde, de,
13oekverhoper ARM. LOBEDANIUS te Utrecht in 't jaar 1745,
na dode van den Prxficient, ten prikkel verftrekte, om het in
$vo. te herdrukken. De klasfe der Geestelilen van de toen
ter tijd publieke kerk , eigerde zig inzonderheid aan tilt
voortbrengzel van bet fchrander brein onzes groten mans,
kunnenci e niet dulden, dat de misbruiken van hunne ()then,
die zi) egter niet Tanen ontkennen dat bij bun zo wen als
anclere levensflanden aanwezig zijn, het is waar, vrij fnerFnci gevec,.gd wierden men wit ten minften, dat het door
burr tocdoen 'was', dat het, voortdrukken van dit werkje op
bevel van de hoge Overigheid wierdt, verboden; welk verhod
blijkt ult do voorroden van den Schrijver, waar in hij bij der.
elver aanvang, zig dug ultdrukt t „ Wagt Been rang berigt
in oogmerk was gem
over den inhoud van do Mercures.

ari..
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• antler, ,aN van &lint JUVENALIS claar hij zegt:
gunt
a homines, &c. Meer wil ik u niet zeggen , om dat
• gij ze lezen zouct, zo je d'er tot nog toe geen tijd toe ge,, had hebt. De dertig makea het werkje compleet; compleet
„ derf ik het noemen, niet jegenilaande alle boeken en boek„ jes, die ftuks-wijze uitkomen, en in andere land= door
„
pendente -opere verboden werden, dien naam aiet
konnen voeren. Dat is eniglijk het voorregt van de Mel,
izurss , die zan..gcen doorgaande flof geattacheert zijnde,
„ zonder letzel eindigen, als het de Hooge Overigheid of dea
• Schrijver behaergt. En bier heeft het 'de Hooge Ovorigheict
y, *behaegt, zonder toedoen van mij , Lezer, en , za kte• Ioef, van U ook. Maer is 't door mijn toedoen niet, 't
zal moogli,jk „door min fchult zijn, van t en zogenaamde
,. Libertinage,: 't gent na de leatire wet
gezien werden van
luijden, die fcherper van gezigt zijn als 1k. Niemand 00.11Is. gelezen heeft; exersfit
,n deele, voce dat
• inoduin, zegt men van die gene, welke te violente
5, len gebruijken, gelijk ook de rneeste van de Donsinikana
„ Orden dat appliceren op d' Apologeticte dofes van getnelte
Och t. dat GALVINUS leefde! Ondertuschen volg
-het voorbeeld -can den AardsibisEchap van ICamerijk, (dm
• beroemden FENELON, Schrijver van de Telernafue),
.,niet minder aan mijn Overigheid futankterende ever \t ver,,, 'bled= van mijn Mercurius, in rebus ludicris , Pls hij*at
-den Heijligen-Vader over zijn berugt boek, in zaken vart
ernsti en meene oek daerom niet minder te volharden.
,, in mijn loffelijk voorneemen, van niet alleen !Diet .te Laken,
,, de conduites der Magten, d boven mij ein, inaeX zelfs,
tveercliget
,, van ze niet te prij2en , en.dat alleen utt Cen
„ vrees van haar Hooghofd en weerdigheij4 t kort te zulten.
„ 'doen, indien ik haer minder Tees, a1s zij het verdi4ndtn,
,, Avant men kan zig ,daerin_ oak te buijten gran© Eon voor„ corded. tegen Mocures van gepasfeerde tijden meet ik
de weg ruijmeu; %dat namentlijk dezelve , 21s relatif tot de
• tden, in welke ze ,zeichieven worden, nadexhand

•
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fig te has komea---a ls , de- Emeriti of immeriti bij de Geeste4t
lijken enz."
Dat deze grote Man geleerd is geweest, en ervaren nicr,.alleen in al bet Been een door fchranderen Regtskundigen uftrna akt, maar daar te boven ook een doorflepen Staatsman,
Inzonder he id de itaatsregeling van de liatavffe Republijk in alit derzelver deIen grondig verftond, bewijzen zijne uitgegt:vene werken, die alle zo binnen a 1 s buiten deze Landen met
de grootfle graigte en achting ontvangen zijn; dock waar van.ftraks Hader.
Hij was een groot' voorftander van de godsdienftige en burgerlijke vrijheid , en hoe hij dagt over bet lot en de wijze van
regtspleging van OLDENBARN4VELT), DE GROOT en HOGERBEEtS,
zullen wij ult den Hiftoriefchrijver WAGENAAR opgeven, oat
leend nit onzen BYNKERSHOEK zijne Yuri; publ.- Lib. IL.
Cap. II. p. 201. Cap. XVIII. p. 316, 3.17. en Cap. XXIII.
Een beroemd Regtsgeleerde," zegt WAGENAAR,
p. 363.
„ heeft zig verwonderd , met welk' een, iangezigt de R.egters.
,, den Advokaat en:anderen- tot ene hoofdmisdaad hebben
• yen toerekenen het begrip, dat elk Gewest het regt heeft,
„ om over kerkelijke zaken te berchikken; daar men in de
„ nader verklaring op het XIIIde Art. der Utrechtle Vereni.,
„ ging, met ronde woorden, las : de mee,ning niet te zijn, dat

„ de eene Provincie of Stad hem 't fait van de andere , in 't poin4
,, van de Religie , zou ondenvinden. Voorts ftelt hij vast, dat
HOGERBEETS en DE GROOT, ja OLDENBARNEVELD zelf, naauw.
„ lijks om eenige andere reden, veroordeeld zijn, dan om
„ den raad , dien zij den Staaten, of den bijzondeien Magiftraaten gegeven hadden, of om de uitvoering van 't gene
,p hun , door 'de Staaten en Magiftraaten, gelast was, alles
„ zonder eenige kwaade trouwe: welk ook oorzaak geweest
is , dat men , na meer dan 40 jaaren verloops , de Wet.
„ houderfchap van Leijaltn en Rotterdam, door den Hoogen
„ Raade, heeft zien veroordeelen , om, den erfgenaamen van
HOGERSEETS en DE GROOT betaaling te doen der wedden
„ die men deezen Penfionarisfen nog fchuldig was.' Ook zou
„ den
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0 den erfgenaathen -des Ailvokaats eenige vergoedinggeuiti
zijn. Handelende van 'het eerfte lid der 'Viral/tie Peru,;.
,, sing , waarin gezeid 'werdt: dat in geld:dile?: :tuspien • beizOn-

„ dere Gewes:en , Steden of Leden, de andere Gewestem, Seder
„ Laden zig niet zullen fteeken, dan tot hem. iddeling ; ze .lang
tijen zig 't regt o;zderwerpen; heeft hij 'zela duidelijk 'te svesr-„ ftaan gegeven,, dat 'men 'zijns oordeels, in 'den dare T6Yg;
-„ tegen dit punt is -aa'njegaa'n, alzo de gevangenen diet
i„ niet weigerden., 'mar , zelfs ernftelijk . hegeerdei), dat
s„ hen-, •Vottir hunnen lewoonlijketi Regter, 'te refit Aeldei;
-„„ waarop hij deze woorden volgen laat : 'zoo gij weeien wdr,

t ‘;wat 'regt dare de gemagtigde Regters der . algemeene Stat,en,
„ over deeze zaak . , geoordceld hebben , moot :gij 'ervavener
raadpleegen: ik ben nib in fidat, ' om 't u te ziggen. Verdds
-„ zegt hij : dat al wat , in de jaaren 1618 en 166, tege#s
IURNEVLLD HOGERIiiETS en DE GROOT gedain 'en g.ewii4ii
2, I's, op geeh 'ander regt iteunt, dan op 't gene 'de Riiiiet
„ (Prcetor) gezeid i;vordt te wijzen ookdan, wan:leer hij
377.-379,
„ regtvaardiglijk Vonnist." Vad. Hifi. X. D.
Onkreukbaar Was BYiNKEiSHOEK in het uitoeffenefiail
volgende in zijne --advijfen de 'wetter) 'war die duidiliji
Ifpraken , zijne grote kunde en'ervirenheid in duristiii:iakiii
'te bait nemende; in wee 'den genera', `die Virirretel 6e/104
Was 'cm durven 'onderftain , 'hem --dOor beiofthn len *ft:kill
vodrdele in de behanderint yawed
ken te tragten 'ten
Ts'proCes zijne jijde te to4en. Een merkwaardig voorbecti
•vindt ik hier van 'opgetekerid-, in 'ent gefchrevene levenSfettiii
Van hem , ontwo. rpen door wijlen deft nisfrigfen ?drub kt n t
,G.VROL' YKHERT; Itij door de vriendetijkheid irth] den sgetierda
'Van 'Vlisfinienniecli:.
-Veer LAMBRECHTSEIV .,
egedeeld. In de gemelde leVensfchets , van ik het ftelieil
van dit artijkel ten Ifinzien van `fommige b#onde;:heden, vie!
dienst gehad heb, Verilaalt de tleer VROI:i-ICHERT het -vol:
gend geval, 't Welk hij beiulgt uit ,den:mond van t.'-en dagger.
-hi 'sItag. e in des F'reflaiiiii
iuige verflain fe bebtien;
13._11.t
9, Len ricer aanzienliSi
4
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0, dost„ die een- zwaar proms voor den liogen Raad hadt
zekeren tijd hem een aanzienlijk ge*10 ha.ngende, ,kitram op
fchenk aanbiede n , zo hij hem gunflig wilde zijn in dat pro,
•ces. Maar BYIIKE RSIICiEK nam dit zo euvel op , dat hij
odper
ene onzagte wijze buiten de deur filet,
'ffic:aPat tegens den grond fraalci el; waarop hij
p,. naar zijn buurman den ooggetuige tradt, en tegens he m
„ nide& .hij zogt rin3j te corrumperen.
Tot_ voltooijing van deze karakterfchets, zal ik hier nog
-enkel_ bilvoegen , dat de Heer BYNKERSHOEIC , hoe werkzaain
en ernftig ook van aart, egter de gezelligheid beminde, en
ants en al gcen vijand van ene gematigde vrolijkheid was,
doch in gezelfchappen die ter uitfpanning gefchikt waren , niet
gaarne van fludien in 't gerneen, of van de regtsgeleerdheid
in bijzonder handelde. Laat ons nu tot het: befchouwen van
zijne uitgegevene werken overg,aa9 , en de bijzondere oirdeel.
vellingen , die andere Gleerden over( dezet verheven geest
en desgetvs arbeid, gegeven hebben,,mededelen.
.Ten fare 1710 gal' hij uitde IV eerile Bgeken van zijne
pbfermationes yuris Romani, waar bij, bij nog, in( het- jaar 1734,
IV andere Boeken voegde. De inhouti van dit gantfe werk_
is eenderlei, namelijk de veiklaring van het Ram
ie Regt. In
't aigemeen kan men van dit werk, getufgen: dat het vervuld,
is van eigen ontdekkingen , en zodanige verklaringen, die van
voorgaande vermaarde Regtsgeleerden of over 't hoofd geglen, of niet wel begrepen waren: 1313 ieder h6ofdituk vindt
men lets gevoegd tot verklaring der regtsgeleerdheid; en,
doorgas, s is het laatfle hoofditLik van ieder boek toegewijd,
tot verbeteringen en aanmerkingen ; doch kort en bondig,
en zonder de gevoelens van andere Geleerden wijdlopig aan
te halen en te wedeileggen; en hier bij vindt men het gevoelen van den Schrji ver, telkens met weinige woorden voorge.
field en beweerd; ja men ontmoet overal de in achtneming
van den pligt van een beproefden ' Uitlegger der wetten.
Hoewel het gene in den beginne, en wanneer de regtsgereerdbeid op nieuw begon to heileven, hoognoOig vas;- ,dart nament;
iijk
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fijk geleerde' Mannen Korte-begrippen (Compendia) over de..
regten opftelden, om dus die verre uitgebrei J e w?t,..mfchap
den genen, die zig tot de kennis daar van toew,dden, gemakkelijk te waken; ten huidigen tijde van veel minder nut is,
ziet men egter nog dagelijks /,dergelijke boeken verfchijnen.
Een zeer verfchillend pad heeft BYNICERSE±OEIC betreden , verkiezende gcene dan keurftofFen, die ophelderivg vorkren,
en door anderen nog niet of , verkeerdeli]k zijn behandeld;
Om hier, van een voorbeeld- velen,.uitgekozen bij te
brengen ; pleit ooze Schrilver inzonderheid ,voor TRIBONIAAN-,
die men weet, dat federt het famenftellen van het Corpus 74ris Civilis, van velerlei Geleerden wederfproken en gelasterd
is, fchilderende hem af, als, iemanci, die in het bijdragen der
bijzondere ftukken van. dit Wetboek,_ zijn pligt is te buiten
gegaan, en in bet verzamelen niet ter goeder trouw . heeft gehanded. Ten betoge hier van , heeft FRANCISCUS HOTTOMANNUS , zijnen Antitribonianus gerchreven: ia , zelvs heeeft zig iemand niet ontzien, om TRIBONIAAN voor een .1/V6t0t,
PriltoP, dat is Overfien der Duivelen , te fchelden. Onder anderen befchuldigt men hem ook, dat hij de ftukken der oude
Schrijvers, niet behoorlijk en mar waarheid heeft opgegeven,
maar , inzonderheid om het Niezov,e Regt ,
achting te,
brengen , 'er heeft bijgevoegd , afgenowep. en veranderd, en
daar door derzelver_ ware ,gedaante,,nit, het . oog doen ver-;
liezen. " Het tegendeal„ getuigt POMPON/US de Orij. yur. van
PAPTRIUS en CORN. FLAVIUS, welke beiden pc& het zogenaam-,
de Jus Civile Papirinnufn en Flavianum, maar zonder de min-,
ftc vei andering of bijvoeging, hebben opgefteld. Het is nn'
deze doling cn laster, waar merle TitinomA.AN ,-te onregte van
Geleerden en half Geleerden befchuldigd wordt, dien de HeerVAN BY1VKERSHOEIC, met bondige bewijsredenen, te keer gaat,
en aantoont, dat men hem op een fchandelijke wijze en tegens
de waarheid aan, heeft ten coon gefteld; onder an(Jeren bier
omtrent biibreingende, - het geen de vermaarde Hoogieraar J.
G. HEINECCIUS ten dezen aanziene zegt , nit lijne redevoering van de halfgeleerde Regtsoeffenaars ) in deze bewoolQ5

2so
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_ RII1ONIAAN Vvoeden', merkeir
woordingen: „ Zij , die tegen T
,, niet op, dat het nier zijne, maar hun eigen fehuid dat zij
„ :hem niet te refit' verftaan, en .dat de meeste zogenaamde
„ Tribonianismi', dieze zig zelven verzieren , Well;gt ais rook
,, verdwijnen, als iemand wat beter in de letterkunde bedre,, Veil zijnde, zig tot de regtsge1eerdheid begeeft.” Met dit
al wil de Heer VAN BYNKERSHOEI niet beweren, dat 'er
de Pandekten en in het Codex, geene wetten zouden gevonden
warden, van welke nien cede heeft te vermoeden, dat ze ten
dele tilt de pen van TRIBONIAAN gevloeid zijn. Verre van
daar, die zulks beweren, zegt hij, zou JUSTINIAAN openlijk
tegenfpreken, welke Keizer in zijne Conflitutien , waar dour
hij en de Pandekten en het Codex heeft bekragtigd, betuigt, dat
'er fommige dingen zijn bijgevoegd , afgetrc..1kken, en veranderd, mar BI:NKERSHOEK ' S doel is , am ten klaariten tedoen zien, dat niet het tiande , of zeer mogelljk he twintigile
'deel voor inlasfingen van TRIBOINTIAAll die door 'fommige
meest- half Geleerden - op des2elvs- rekening geplaatst zijn,
wet gehouden 'worden. Worts . ztIgt hij , dat ene inlasring kenbaar is, of uit den inhouct van de Wet die daar bij
'word y bepaald, of wel nit de bewoordingen. Bij voorbeeld,
wanneer een nieuwe wet wordt -opgegeven, welke ten tijda
van den Regtsgeleerden of Keizer , wiens naam aan derielvei
hoofd flak, in lien tijd nog niet is bekend geweest', of zo heat
latijn, waar van een zodanig Regtsgeleerde of Keizer gebruik
inaakt, tot een later tijdvak behoort , en daar door ten blijke
verflrekt, dat die niet van een zodanigen Regtsgeleerden of
Forst kan voortgekomen zijn. Doch deze laatite reden, wetke meestal aangevoerd words, om een wet van vervalfching
verdagt te maken , kan egter geen nauwkeurigen toets
doorftaan; want die maar enigzins kundig is, Weet immers,
dat de ineeste Regtsgeleerden, u t weer overgeblevene itukkeri
de Pandekten zijn famengefleld, in een tijd geleefd hebben,
waar in de zuiverheid der latijnfe taal niet -ulcer voothandea
was. Hoe kan men derhálven van die Regtsgeleerden ver+
wagten, dat zij zuiver Fatijn 'fpreken en fchrijven, `(JWrdien 'er
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immers onder zijn , die te Rome zelven vreemdelingen waren.
jieeft iemand evênwel lust, het latijn dezer Regtsge;eerclen
met dat van andere Schrijveri, die ten zelvden tijd geleefd hebben , te vergelijken, bij voorbeeld met JULIUS OBsEQUENs,
AULUS GELLIUS den jongen PLIN/US , en meer anderen, zo zai
hij bevinden , dat de Regtsgeleerden tog zuiverder gefchreven
hebben , dan dezen ; immers veel zuiverder dan de Afrikanen,
APULEJUS TERTULLIAAN en dergelijken. . Voeg hier nu nog
bij , dat fommigen , die fomwijlen zo meesterlijk van de latijnfe
taal en derzelver zuiverheid fpreken, waailijk niet in Ikea
Rijn am 'er naar behoren over te kunnen oirdelen. Tot ene
onwederfprekelijke bewijsreJen van ere vervalfing of inlas.
Ong velftrekt, wanneer het middagkiaar blijkt , dat een ge,
deelte van een nieuwe wet bij een oude, en weerkerig van een
-oude bij een nieuwe geflanst is. En men lean niet ontkennen-,
vervolgt de beer BYNKERSHOEK, dat 'er pp beide doze vvijzen
meer dan eens, zodanige inlasfing of ondereenfinelting der
Wetten is gebeurd. Van het eerfte foort, ontmoet men een
voorbeeld in 1. 6. -de Divort. Repud. Want het gene
JULIAAN aldaar zegt, kan op geene andere Regtsgeleerden toe
gepast worden; n het gene ULPIAAN in 1; -45. ,ff-. de R. A
van JULIAAN" zegt, kcunt nietk,oveaen met de Novell.
cap. 7. Verders leweert en toont de Hegr vAN BYNICER$HOEICia
tilt TRIBQ NIAAN' 144 .Pandekten bijEen verzamelde, niet
nit de Novellen in het, oude Regt heeft kunnen lasfen. Het
is derhalven door .iemand antlers gefchied, of zo het TitillOk.
NIAAN gedaan heeft, zo heeft hij het uit 't oude Regt overgeif
nomen, het welk in de Novellen herhaald is. Doch omtrenk
den codes heeft TRIBM.IIAAN zig mender vrijheid gegund.
Vogrts zijn wij vdrzekerd, dat een ieder Regtsgeleerde of Letf
terminnaar, die dit werk beoeffent, 'er menigvuldige floffe
zal vinden, die hem niet alleen tot vermaak, maar zelvs tot
onderrigting zal verftrekken, en volmondig moeten toeftem
men, dat het met meer diergelijke wetenswaardige onderwer•
pen opgevuld die men te vergeefs bij anderen zal zoe.
ken.
Hier
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Hier 'nu zouden, wiYonze aanhaiing nit de O bfeyvat. 7its e;
ris Rotnani, kunnen befluiten, ware het niet dat (Ins een werkje van een Italiaan s R egsgeleerden is ter hand gekomen, 't
welk wij oircleie n aan onze lezers to moeten doen kennen; het
keeft tot tijtei: HERMENEGILDI PERSONAEI Patrkii Lycien.
priores IV libros Obfervationurn juris Romani CORN. VAN BYNICERSITOEF: animadverfionum Liber unicus.
5 . 4to .
I T4
D it werkje, mOt alle befcheidentheid gerchreven, be gat ene
wederlegging van fommige zaken door den Heer VAN B y t.
ICERSHOEK behandeld, en hij wil enige door hem verklaarde
Wet:en, op een andere wijze uitgelegd en begrepen hebben;
als bij voorbeeld: de 1. is. §. Ult. & 1. 16. D. de UfufruEt.
Manich. 7. Titio 36. pr. D. ad Muni1. 4. C. de Ikretic.
Met
dit
al
onthoudt
hij den weiverdienden lof aan
cip.
canzen Schrijver Diet, maar betuigt in den aanvang van zijne
voorrede : Si quis es cui tenier-e fortasfe ego,&- audader fa

rev, videar,, qui a- Viri CORNELII VAN BYNKERSH6t1C luculentisfinar Romani luris Objervationes cenforia virgula= notaver:m: Te
obfecTo; obtestorque, rie de me_indieta eatisfa fententiam feras.- Magnus mai certe vir eft- BYAKERSHOEMS, ague is; 4tiefn adpellaL
re, laudasfe fat eft : Acutisfimo ingenio, acerrimoqice preeditutnivo
dicio ; eruditione , doEtrinaque multisjimum; , privatique
juris fcientia apprime ve,rfaturn libens ultroque prcedico. Qjtid turn?
Homo eft; nihil ab eo hurnani alienum put°. Tana profeao
non eft unius hominis , qua7ztunivis doElisfimi , autloritas, ut ,
lac vel cfcitanter , vel etiain temere fcr!ptitavi t, probern, &, 17.41
rythagolicis facris initiatus , eccipiam tacitus. Simms Iiiriscog;i
fultus LABE0 fait, gravisfimus juris auEtor JULIANUS, acutisjind
Vir ingenii TRIBONIANUS : ideone , fiquce ab his yusisprude;iti2
iurhinibus inconficlerate fcripta Pint, ceteri exofculati fuere, ickc
quafi Ntili21121612 oracula venerati? Minimise gentium: led aperte,
utque afperius fortasje , quam tantorun z virorum dignitas postulare
videbatur,, notati, quid ita? Tum ne cujusque audo yitas rationi
trxflal et , & vuigo imperitorum imponeret ; compertum entins eft,
quanta Reip. damw, .quay mak eretnplo gravesque percent Viri Tian etiam, ne dodisjima j
E perfeda ceteroqui opera
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pars foedarentur ?math's. Hoc ipfurn milli propojitum quum
mina has , quantivis pretii obfervationes BYNKERSHOERTI periegis:
fern , qucdam politisfimo acutisfimoque Auttnris ingenio
digna offendi,, glue in Adverfariis notare coepi , 'moque tantunz ufui
destinaveram: Mox ea , qztce in CORNEL/0 mini displicuerant , ra.
tionibus confirmare, tuna aliorum fententias fcripterum ad earn rens
forte occurrerent, fubneEtere &c. Dit fluk heb.
facientes ,
9207Z

VIUM

ben wij des te liever hier ene plaats gegeven, doordien de
lezer 'er volkomen door onderrigt wordt, welk het loffelijk
doe! van den Heer PERSONAEUS is geweest, met het fchiijven
van zijne verhandeling.
Inn‘het jaar 1719 gaf de Heer EYNKERSHOEN zijne °pascal
q arii argumenti in 't licht, te Leijden in 4to. gedrukt. Zeg
verhandelingen zijn hier in vervat ; waar van de eerfle , uit
keurige aanmerkingen beflaat , over het werkje van den bekenden Regtsgeleerden POMPONIUS, handelende van den oirfprong van het Roomfe Regt ; onderzoekendo, hoe het daar merle toeging ten tijde van ROMULUS en de volgende Koningen
tot op TARQUIN den Hovaardigen, dat die ftukken bijL4en vergaderd wierden door zeke1en PAPIRIUS, waar van ze den naa.m
ontleenden van Papirius Burgerrecht. Hoe, na de uitdrijving
der Koningeb , de burgerij , 20 (6o) jaren genoegzaam zonder
vote wetten hebbende geleefd , Tienmannen aanftelde, door
welke eindelijk de wet der -Twdalf Tafelen wierdt opgefteld enz.*
Dit werkje van POMPODIAJS heeft de-Heer BYNIdlISHOEK nauwiteurig met oude handrchriften vergeleken, uit dezelven Verbeterd, en met bondage aanmerkingen opgehelderd.
De tweede verhandeling gaat over zodanige zaken, die; order
de eigenaartige fpreekwijze der Romeinen, gezegd wierden to
zijn, mancipi of nec mancipi. De Ouden noemden die dingen
Inanc ;p1 waar van de verkoop of vervreemding, door tusfenkomst van zekere plegtigheid geichiedde alleen aan Roomfe
burgeren eigen. 'Na die plegtigheid befchleven te hebben,'
onderzoekt de Heer VAN BYNKERSHOEK in tien bijzondere
hoofddelen, welke goederen aan zodanigen verkoop onderhevig waren , zo wel ten aaneen van roeriljte als onroerlijke,
Dc
fiaven, bees= enz.
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De derde verhandeling gat over het Regt der oude Romeinen
em hunne Kinderen te doden. en, te vondeling te leggen. Het ge•
bruik en daar door ,net regt om zijne kinderen te doden , met
e woeste zeden en gebruiken onder dat yolk ingeflopen,
heeft- lange hand gehouden , kilo°ntni fommige Regtsgeleerden
Regts
zijn d
dat deze on am
van gedagt
Viv0a0nn tse u, Lreeds
ste
voor het uitdrijven der Koningen , a ten tijde
onbruik is geraakt. Anderen fchrijven 'er ene al te uitgerekte
duurzaamheid aan tc , e, en wel tot de tijden van DIOICLETIAAX
daar anderen nmg verder gaan, en niet willen dat het opgehouden zij voor het djksbeffier van VALENTINTAAN VALEN",
en GRA" IAAN. dat de uitoeiTening van dit regt niet onder ce K.:mngen heeft opphouien, daar van vindt men een
bewo in FABIUS, die 1l BU zijnen zoon , dat een deugniet
was , as zijn eigen huis te regt Het alien en doden ; op
welk ene wijze CASSIUS ook zijn zoon, om reden dat hij do
(lad in rep en roes itelde, deedt handelen. Oak vindt men
in de gefchiedenis, dat na den tijdt van SULLA, A. FuLvits
zijn eigen zoon .ter doodftraffe verwees, om dat hij naar KATALINA zogt over te Iopen; dit nu was in den leertijd van CICERO. Toen AUGUSTUS het rijksbeitier in handen hadt,
het voor, dat T. ARIUS met zijn y rienden
,Dons za,,k
die in voorgenomen vaderrm)ard betray;;. -v-illenie beregten, den Keizer zelv' ten zijnen huize heeft pj .roepe' , die
tegenswoordig was , bij het mtipre?en van 't vu'mis des vaders tegen zijren i zoon , dien hij ter ballingfchap verwees.
Deze harde en waarlijk wrede wetter, namen een elude, ten
tijde van TRAJAAN, ADRIAAN en de volgende Keizers; want
toen wieidt insgelijks de magt, die de meesters over hunne
lijfeigene Haven uitoeffenden , beteugeld. De biijken zijn
lift PAPINIAAN y our harden , dat TRAJAAN een va:_'er, die
zijn zoon bovenmate hard hadt behandeld, noodzaakte ,
denzelven nit zijne magt vrij te laten. Keizer HADRIAAN
bande zelvs een varier op een eiland, om reden, dat
hij zijn zoon in euvelen moede gedood hadt , om dat
hij overrpel met zijne ftiefmoeder hadt bedrevem Ten
tip.,
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tude van ALEXANDER SEVERUS vermogt een vacler
goon niet alleen Diet ten dood te doemen, maar was zeiv§
door de wet verpligt, indien hij rode van klagte tegens hem
halt, hem bij den Landvoogd aan te klagen. De bewijzen
die men heeft willen aanvoeren, om te betogen, dat dit Chene vaderiegt nog heeft plaats gevoiden ten tijde van PAPINIAAN
IhrIAAN en PApLus., worden volkomeb door den Heer BYNKERsHoEK wederlegd, en verders door hem het onderzoek ten
toets gebragt, tot Welk een tijdperk het vaderregt heeft Band
gehouden , -dat hun de vrijheid liet, om hun kroost tot haven
te verkopen , al waien zelvs die kinderen volwasfen, wordende van dit juk niet ontheven dan door het huwelijk. Dit
afgehandeld zijnde , gaat hij over tot het onderwerp wegens
bet doden van jonggeboien kinderen; het afdiijven van de
vrugt, en het verkopen van jonge kinderen ; ten flotte onderzoekende , wat ondeifcheid daaromtrent bij de oude en nieuwe
wetten plaats vindt; en of volgens bepaalde wetten -bij de
Pandekten , het geoirloofd geweest is, de kinderen te vondeling te leggen. De Hooglerear GER. NOODT , is onder anderen tegen dit gevoeen van den Here BYNKERSHOEK opgeko.
men , in zijne verhandeling, getijteld: JULIO PAULUS , five
de partus expofitione & nece, spud veteres fec., die van gedagdat bet bedoelde'vaderlijke regt in een Wettig gebruik
ten
is gebleveni ook na dee, tijden van ANTONYN, en zelvs tot -on.
der de eerfte, Christen , eizers tot op GRATIAAN, VALENS en
VALE,NTIAAN. pit geveteren wordt door BYNKERSTIOEK weder•
legd , en zijn eigen door Ons dpgegeven, verdedigd, in zijne

Curce fecunde de lure occidendi exponendi \ liberos aprd Vet.
Romano.F. Lei d. 1723; hebbende de Heer NoonT intusfen nog
ene Arnica refponfio , betrekkelijk ,de' verfchillende gevoelens
van beide deze geleerde Mannen over genoemde onderwerp
bet licht down zien. Van beide kan men getuigen dat zij
did twistgeding met ene kiefehe bercheidenheid behandeld
bebben,
De vierde verhandering van deze Opufcula, verftrekt tot op.
Iteldering van twee fraa Itukken der oudheid , van Welke
het
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het ene genoemd words: bet MARCIAANS Raadsbefluit ter wering en ivegneming van de Bacchusfeesten ; en het ander : een
Edikt van DIOKLETIA AN en MAXIMIAAN tegens de Manicheen. Het
eerie, dat de vernietiging van den grijzen tijd is ontworfleld,
en op een koperen plaat of tafel tot hedei toe nog in wezen
is, bevat, een verbo.I der Bacchusfeesten , uitgekomen ten jaie
na de ftigting van Rome , toen Q. MARCIUS PHILIPPUS
567,
&VMS POSTUMIUS &Brig.'s , Confules of Burgemeesters warefi , ter getegeolieid dat onder den dekmantel van godsdienitige verrigtirign, veelvuldige F,Tuwelen en euveldaden wier•
den betheven, waar van men cen omftandige befchrijving
vii dt , in bet werk van M. STUART , Romeinfci
G-IcWecienicien, IX. D. b!. 428--441. Al wat ter viering der
Bacchanalieu geftigz was , weidt vooits door de Confills in R0711,1,
en in geheel Itaiie g,cilonpt, zo dat 'er beeld noch altaar ten
geL'enkzeken dicr godloosheid over bleef ; om egter alle
m cier bijzondeie burgers' vrij to laten, nam de
Raad het befluit : „ dater wel geene algemene Bacchusfeesten
„ in R01116 of in Italie thogten gevierd worded , doch dat elk,
„ die zig' bier toe gemoedelijk verpligt vondt , daar , van den
„ Stacipxetor zou kennis geven, om daar toe verlof van den
Raad te veizoehen, in wiens veigadeling over zulk een
z uden tnLeFen
„ vooifiel ten minften honderd
woordig zijn , en weik verlof niet yetr!ef zod ,;ogee gaan ,
,, dan dat hij zulk ene plegtigheid met iet meer dan vijf
„ perfonen, zon,:er enige toelage van elrl en 2--,order pries„ tens of altaar-knewen, zou molten vieren.” Dus freed
men te Rome den verichrikkelijkften kanker d' er maatfchappije
uit , wiens gevaariijke veifpreiding reeds getuigde van het
vergelopen zeicbedeif des y olks, doch wiens kloekhandige
wegneming tevens nog cell beflisfend bli ; k was van de algemene zorg voor de goede zeden. Dit gedenkteken of kopepen plaat, in zeer oud latijn en uitgediende fpelling gefchreven zijnde, is het eerst door den Hoogleraar GRONOVIUS bij
zijne uitgave der werken van CicERo,gevoegd, en naderhand
daar in gevolgd, door FABRETTI en CLERM.76, Fgter bet V.
Dee!
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peel van zijnenlAvius in 8v0. Doch doordien alle dezen zon.
der enige uitlegging, het flegts blotelijk opgeven , zo Was deBeer BYNKUSHOEK van begrip, dat het wel degelijk de moeite waard was, om deze taak op zig te nemen, en den zits
der woorden te verklaren ; 't \yolk hij dan ook op ene vol.
doende wijze in deze verhandeling volbragt heeft. Het
;elvde rigtfnoer houdt hij ten aanzien van het Edikt van
DIOCLETIAAN en MAXI/VIIAAN gevende daar van ene duide.
lijke verklaring en de vereischte ophelderingen. Dit fchreef
DIOCLET1AAN - in het jaar 298 na, des Zaligmakers geboorte, te
Alexandrian zijnde, na dat ACHILLEUS overwonnen, en die
ftad ingenomen was; hat was gerigt aan JULIAAN aan Wien
het bewind over Afrika was toevei trouwd. De Keizer geb:edt
'er in „ om dit gefpuis te verdelgen, niet alleen, om dat
„ zij even kwaden godsdienst, van den ouden en aangenomen
„ velfchillende, aankleven, maar ook om datze den \need.
„ zamen ftaat rail het Gemenebest .door oproeren ontrusten
,, en fchade toe biengen." Voorts gebiedt „ dat de aan.
,, voerders daar van , met hunne boeken zullen verbs and
„ worden, de overigen met het zwaard gedood; en zo 'er
,, enige aanzienlijke lieden,..mede befmet mogten zijn, dot
„ men dezelve tot de mijnwerken zou verwijzen."
verhandeling heeft ten 'onderwerpe ,zodanige men,.
.De
fchen , die door de Romeinen Heredipette worden genoemd,
en uit zulke lieden beitonden, die naar de erffenis van eens
antlers goed hunlerden , fchoon 'er geen regt op hebbende, ja zig niet ontzagen , om door allerlei vuige laagheden,
de guest van de zodanigen te zoeken tot zig te lokken , van
wie zij gaainq, ten koste van een ander, eifgenaam wilder
worden. Dit foort van fnakcn wierdt veelvuldig bij de Romeinen gevonden, en doordien het eon onbillijke zaak ;4, dat
men door valsheid en bedrog de ware erfgenarnen van hug
wettigen eigendom verftak, om daar zelve in te dringen; zo
is ter beteugeling van zodanige misdrijven , bij de oude Regts.
geleerden, door wetten, zo veel doenlijk was, daar tegexz,
gezorgd. De ophelder4ig nu van daze wetter met
vecgR
V. DE EL.

BYNKERSHOEIC ,(KORNELIS VAN)
die „de 'leer BinTKERSe
• 9,egf1e, aarnnerkingen ,
tiet; fchiljven van -deze verhandeling had t opgC.,
nori zig
legd., en ook xneesterlijk beet volvoerd.
• 1)e Zesde en laatfle ve rhandeLing van doze Opufrulai, loopt,
9ver zodanige Legatee die onder zekere na te , know poomaarde
tp-t. ene neatcnfchap aa-n iem qyz,d genlaakt worelen. Dat is , inge•
vatic de Gelegateerde niet voldoet aan de .voorwaarde tot:
rq,kon-iing van 't well: hem het, legaat befproken wordt, hij
'set as dan gCC-71 refit op heeft, maar 'er van verfloken
13);1 V001:13eCici , JAN maaid icon guldens aan KLA.As, zo hif de
van PIETER trouwt ; in dit geval is de beroving van het
de ftra.ire voor KT,AAS indien hij aan des Testateurs
wine niet vokioet. Saar men nu in de wetboeken orltmoet,
dal; zodanige voonraardige, of flraf-legaten op den enen tijd
georloofd geweest zijn en op den anderen niet; zo .-volidoet
niet, dat men voor reden Van ongeoirloofdheid aan.
yocre,, datze op, den erfgenalm een foort van dwang leiden ,
aan ene bepaalde voorwaarde te. ;moeten 'voldoen , wiide
hi) van, het aan, hem gemaakt legaat genot hebben; of met
ricifp. ewoorden, om een zaak Hever te don of niet te doen,
cf het geen gemeenlijk verder daar van wordt gezegd; doorOlen nogthans doorgaans zodanige testamenten meestal war,
(..)01 voor goed gekeurd. De firaf-legaten dan, die rog ten
kuldigen dage nit den aart der wet veroirdeeld worden, en
cm. die zelvde reden bi de oude Regtsgeleerden voor
oirloofd gehouden, is de Neer BY.NKERsHOEK enkel van begrip , dat hier door veiflaa.n mocten worden; en niet de zodanigen welke onder de klasfe van de bovenaangehaaide kutn.
nen gerangfehikt worden; zo als bij voorbeeld: JAN 7::aat
AAS ICY.7 o guldens, zo hif de dog,'-er van PIFTrR krimt te fcliaken;: doordien zpdanig bedrijf nit den aait der wet verboden,
9nder firaffe valt.
de onder
ppor, het enigzints, wijdlopig opgeven van den inhond der.
Obrervationes Iris Romani en Opfeula varli argumenti vaa
C:1:17e Si-jliji ve‘sr,-; a,.c2-).ten wij Qns, ortheven, om, van de over
berigt tagotten ex uvue.,
ifo!
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leenem. Het zal dus voldoen te zeggen, dat zij alle niet al.
leen den wets van fijne oil deenlunde, fcherp vernuft, geieerd.
beid en onbeglif,pellihe belc,:zenheid kunnen doorflaan , maar
daarbij ook vele rieuwe gedagten en aangename bijzonderheden bevatten, die te.ffelas tot onderrigting en vermaak van
den weetgieligen lezer zullen verflrekken; en dat het genoegen, waar mede alle de werken van dezen beroemden Man,
zo binnen als buiten deze landen , ontvangen zijn, derzelver
ivaarde op den juisten prijs heeft geichat en beoirdeeld.
Ten jare '730 kwamen uit zijne Opera Minora, insgelijks te
Leijden in 4to. gedrukt, en beTattende zodanige Verhandelingen van hem, die te voren op z ig zelve waren gemeen gemaakt. Hier op volgden, in 1737, Qucestiones yuris publici ,
mede in 4to. , welke ten jare 1740 , door M. DE RUUSCHER,
in het nederduits vertaald, voor de eerftemaal in II Delen in
gr. Svo. en nadeihand nog tweemalen zijn gedrukt, onder
den tijtel van: Ocrt3anbefinq ban tacitigahen/ waar in op
een vrijen tiant flukken velhanLid worden , tot het ftaatsregt
van Nederland betrekkeiijk, lopende meestal over de moeijelijkile gefchillen, en eindelijk na zijnen dood in 1744. Quest/ones ;iris privati; insgelijks v,v,elke mede in 1/47 tG
,elmfIelciam in gr. 8vo.:in h nederduits 7.4n uitgegeven, onder
den tijtel van : perhan4tfitio., ban , Witavrlijhe 11E64E111M
Voorts zijn alle zijn werken, die willegien hebben.dat aukswijze 16n uitigekown te zamen herdrukt.in i7p ehelden,
bij SAM. en Jon. LUCHTMANS , in VI Delen in 4to.,.. VOotts--.,tet jare 1751 te Geneve in II Delem.in folio, onder bet-oxigo-van
B. P. VICAT Profesfor in de regten-t Laufann e , die 'er eqp
korte docii gants niet volledige 1evartsfchets van den Here VAN
BYNNER SHOEK heeft hijgevoegd. Einie1ijt zijn deze zo flerk
gezogte werken, ten derdetnale in 1766 mede in II Delen in
folio, bij de gebroeders LUCHTMANS te Le/den, in het licht
gegeven.
Laat ons nu nog de beoirdelingen van enige beroemde en
geleerde Mannen over onzen BYNKERSHOEK mededelen, en
daar mede dit Artijkel befluiten. Jon. GOTTL. HEINECCIUS
wdz
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dcle hem in jaar 1725 gedurende den tijd dat hij lloogie;
r-aar to Franeker- was , zijn work toe Commentarius ad Legere
Papiara Poppeam zijnde die gantfe opdragt een
a,Ine.enge fchaketate loffpraak van BYNKERSHOEK , befluitende
cieztive met deze woorden vaarwet ' o fieraaci van Nea'erland!
den voege hicr bij de Opufrula minaret van dean Hoogleraar
411,1738 uirgegeven , daar hij hi. 23. ene Disfert. de antis
wikitate &c. met den lof van onzen Prxfideng begint,
gcleerde EVERI. OTTO , droeg hem ten jare x725 het lite
'Dee ran zijnen Thefaurus yuris Romani op; waar in ender
arAderen betulgt: „ dat BYNKERSHOEK door Ziine verpligtende
aanmoedigirigen, en het verfchaffen van vcelvtilciige floffen
„ chartoe, de voornaamfte oirzaak is , dat hij dezen arbeid
hceft ondernomen." Voorts roemt hij hem „ als eendoor-,
geleel'd Regtsoeffenaar en fchrander Kritiek, die van een
,, ongtmeen aangenamen omgang was, en teffens van ene
azvermeeide werkzaamheid. De Grothrger Hoogleraar
JAN BARBETRAC, fpreekt met zeer veel aching van hem , n let
alleen ter loops in zijn Eloge heorique de GER. NOODT gcplaatst
voor zijn Ref eult de Disceurs fur dir ties matieres importantes
gedruIt in 8vo. 1731, daar hij den penneftrijd tusfen NOODT
en 1.;TI:IKERSHOEK vermeldt, bl, 75-81; maar in zijn weik

7mite de 1 1 ilmbasfadeur, 1730. in 4to., 'heeft hij opzettelijk
de Verhandeling van onzen Prxfident de Foro Legatorum , to
vinden n zijn Opera minera , geprezen, 'en noemt hem in 't
hvgin der voorrede: „ een Geleerden van den ecifien rang,
een groat Regtsgeleerden, even zeer ervaren in het burger
iijk- ors flaatsiegt, zo wel in het befpiegelende als uitoef„ fenende; een Raadsheer van een fouverein Hof van juiti,
„' tie, voor het welk hij met veel toejuiching hadt geprakti„ feerd; en wens naam alleen voldoende was, om een gunvooroirdeel aan eon boek to geven, enz. 4 Vergelijkt
Oa. Pours fur k benefice des Loix. Amji,
1717. 8 vo, p. 7.
T)C baroemdo Regtsgeleerde HENR, BRENKMAN 4 die tot zijnen
gebooitegrend bath; /14144
fOod 111 74 44 Rawl; anplijk flosEma hcin toczingt, in en vaars, goplqatst
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tal

Diatritia de Ditantitkis) tot, r71 1,43st
_btu.' it dirt werk, pag. 53 : -„ als ten MtcENAs der Celetter.
), den, =en in 't bijzonder van die bun Werk van de regt ggeThiatSt - Vaffir z ji

„ ieerdheid maken &c.” BRENXMAN was de get , die op
2anraden van Noon . err BYNKERSHOEK voornamentliP, en's
zeize naar Florence andernam , 'QM alciaat in de Biblidtheek
van den Groothertog het ,atom beroemd Rmannfoript van de
Vandekten aIdaar berustende, te vergelijken, war bver Alen
•onder anderen kun zien , KEYSZtEll Reijze-, I. D. bk 452.
Heer PETPUS BURMANNUS Sec. zingt van hem in '2ijpe 'Orate de Eruditionis nrg 7 et:1/41 , luxt6 Republic perhicies, te4aan te Anifiekdan; den i april 1765, bladz. 28,

,

Dextera vitturis vel tY1SIKERSHORKIA Scriptia.
ab &de foil.
Barba an Patavi
'Cul-iaqu& alta Piri Decius innnortdie cilebret,
-Et laudes magni Prdis Raga canat.

r. '

SAE, fchildert oh7et.
1)e geleerde Utrechtfe Hoogieraar
met den volgenden penfeelrrek :COM VAN BYP4-

IYNKERSFIOBIC ,

tiERSnOEIC Medioburgralis , Curie qupreinee aputl 1-ThilandosPraefui
1Ctris , PSiologus & Critic= Haganus , ono . ore -laudattsild
4us gratiam iniblertat
artiun; intelligentibus , vet ab his,
,ec. Bij deze gelegenheid'merkeh wiji aan,, 'temp 06.
Tars V..van desflooglerazrs werk , ,een ;drukveil is Ingenopen ,

waarbij des Pr dents doo& ten jare 1745 wordt gefleid wetk
.meet zip 1743. Ten flotte voegen wij bier nog bij, gedn
van dezen beroemden ivi gn getuigd wards in de opdragtwor
het IV.Deel van den Tegenswoordigen &at der 'Vereenigde Neder
-linden-, ten dele ontleeixi uit de Biblidth. 5raijonni e , Tom. XIX,
BYMCM.
Part. la. 115-13p.
Sedert dat, de liaam
„ nogK in 's 1ands.lioog-Geregtshof 'verrnaard geweta
„ federt dat ,die naam den 'onderzoeketAin derRoomfdhe Reg9, ten niet -even; maar zeivs . 44ok den lifhebberen
Vaderlandithe 'Clebeurtenisfet, Yen den onder2oekerea
zer gemene VoiktrAegten. -bekend geworden Tedatt
trintla
zijnb overdeftigt Qigestieiles yuris
,a
'tn
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rms.

(ANNA)

,, tijd,. in elks Widen geiletteb , met fmaak gel eezeii bebiokti
herkaauwd,_ verteerd geworden zijn; federt dien tijd, bey
„ hoeft men, onder onze landsluiden, dien doorlugten rInan?
ilegts te noernen; en elk verfiaat 'er door , de gel tikkigc
vereeniging van eel fchrander oordeel , eerie diepe gel e er dhei d ,

„ eene ftit ,gL?bte,',fe kcii nis e, een dooroefend yerniogen cm duist erf
„ vrzagfizikkeit naarmkeuriglz,7 k te cntwarr en , en met zekerheid te
„ bellisfen , en bovenal eene nitintintende lief de tot re fit etz wad„ heed, zo dat, elk het kind gelnkkig rekent, dear zzilke Reg.,
Voorzitters onder de Relaters de hooge Re gt
„ tees, en
banker beklee‘fr.i 2. ” -- G. STOLLE , ad Hezananni confpercum p. 495. STRUVJI, Bthlioth. 7ur. C. VI. 5. 20. AN
Eruditor. D eV:L.112. NOV. 1 7 2 3 & ,7unii 17 24. C. S AXT
0120M. liter. Pars V. p. 495 / 496 Jo. FR ID. JUGLERS, et)traiv
lur :sttriaigcn Ziogragici I. zp. f. 25--37. Medeged. Be,

rigt en.

BYNS (ANNA), jonge Dogter en Schoolmeesteresfe te Ant=
werpen , oak in die itad geboren„ is beroemd geweest door
hare godsvngt, en de uitmuntendheid van haar vernuft. Zij
leefde omtrent het jaar 1527; in den tijd dat LUTHER'S
leer veel veld won en aanhangers te Antwerpen begost te winnen; zij was cue warme voorftandiler van bet Roomfe Geloof, en zull,s vuurde hare ijverzugt aan om de leerlingen
van dezen Kei khervormer door hate pen te beilrijden, ma4
kende bier tcc gebruik, van hare digterlijke gaven, welke
in dien tijd den uitbundigften lof verwierven, De werkjes
van haar tot dezen einde ingerigt, zijn: r. Deere (*one
honftiv, 111::fereiinen bof feb,lifture en boetrinen rubtific en rt,..
toriftelic to lien be bernielebObe Ithijterfebe Rae. 1553.
Imo. 2. een d eer fjoon fn fu fiber Zocch berclarenbe bie
motthentbqbt &obtf cube 1144 tug (Ifienaebt oiler bie fonbio
0e menfeben: bar eta tloben toe itiaerattigile oofactiic
bier *Oen/ bie 'wij bow all § oanben fat: met beet pcope
ben reetran
bermaninglien t.tottert":", cult/ ble
. Ciii*ito
tz
Amieni
en
bier.namacir§
c.-;"
c:51:i bc§141.1 ban

VNSDORT1;

t'es

SwEtinus heft hare gedaitetiis

tweeregelig vaars .ver8ert:
"In? parts Lesbis Sappho, &

fnea BYNSIA

cqlalit

Roc foio : vltia lac dedocet, ilia dccet.
IERONiM US CLICHTOVE getüigd

van. haar: alufas D467:8

Virgo iSudieisfifamulari ac inffervire cultui ; et quod
sma ac ,,.Poetria nofiras 21;ztverphe egit in LUTHERUM 'et
-feclas , vernacula - lingud; fuaviterque fonantibus rhythmi p, id
cium 'uberius, e multo Taidem efficacius , Carthi720 tentasfe LitiA
ANNA Bs,

AUB. MIR1EUS fpreekt 'er met geen minder lof van, 'zeggndat zij XVI Boeken teg:os do -ontlo rzne dwalirigen, span
'de:
in 't licht gaf, wdar door zij niet aileen 'een gtobt
LUT14ER
„
„ aantal van hare fladgenoten in het Roomfe 'GeloOf beves,„ tigde, martr zelvs verfcheidene van het dwaapad te rug
„ voerde, die zig hadden laten -ve-r1eiden."

ad T.OEVINUi4 CRUCIthl prkfixa hujus
F. SWEERTII, Ahen Beig
Scriptores
&ec. XVI. Cap. 5. Cd.
pat. 129. AUB.
pag. 59. J. F. FogBelg.
s
,
c. p. 1 44- VAL. AkDR.

tLICHTTIOVEUS

cenefi ad Potentatus

Clithtial2CS.

"CosT.E., 'Eioge dã
'PENS , BIM Beig. pig. 63. HICA.Riom
42. PAQuor, Mein. Mier. Toth. V.
;bames lilufires,pag.
Vag. 406-410.
des StIgters van 'ieker
ZYNSDORP, Is de
flaande 'op de Heren-graft, tusfen de hei- etr'Autbeide-worst-Ile-gen, zijnde reeds vroeg in de voorgainde'eëiiii
'gefligt, en den 'naam vanIet Bathers-Nile dragende,
:zeepziedefij van den Stigter, de HaMer,, op het dater itaande.
Teen het gèbouwd werit, lag bier de ifads WO; doch fedet
- , dat de huisis de grond voor , het flofje zo zeer tangeho6g d
fes van hetzelve bijna kelders gelijken. 21j ziju agt in getal-,
'vier aan do ftraat en vier aan de 'plats, zijnde r er in t etheel ze;tien kamers cif Woninge n
" , 'gerchikt -y ou: Leheeftig.
nude Aoon-isgezinde vrouwsperfonen; en werdende 'dotir
.rleaenr. beffiera.
WAG. , IlYchrifv. vei3 "ling. VIII. St.
"Ik.

42'64

BYRS/MTS:

tysTtittls.

BYRS.14tY (FRAM), geboren te Limburg ; is gewevAt
Rektor der latijnfe fcholen te Nijmegen. Hij heeft gefchreven;
Diale5ica; um Prreceptibnum , libros II. cum Tabulis in easdeyn.
J. F. FOPPENS, Bibi. Belg. p. 289.
colon. i5t 5; 4t0.
BYSTERUS (SIMON LUKAS), gewezen Predikant te
-Ingen in de Betulve , wierdt ten jare 1619 als Remonitrantsgezind, voor eeuwig ult zijn vaderland gebannen ; hij waagde het egter in 1621 daar weder binnen te komen , en op
een geheime wijze bier en daar te piediken; 't welk onder
anderen op den 22 augustus van genoemde jaar te Kroonvijk
buiten Rotterdam, door hem gefchiedde, dat hem egter euvel
bekwam; want met enige van de zijnen door de oostpoort
binnen de flail willende treden wierdt hij gevat en naar de
foldaten wagt ter bewaring gebragt. Intusfen, fchoolden een
menigte Remonfirantsgezinden bijèen , met vooinemen om
BYSTERUS te verlosfen; loch dit hadt tot deerlijk gevolg, dat
de foldaten op bevel van 'den 'Dijkgraav Duar op deze burgers vurende, 'er verfcheidene van gekwetst en enigen dood
gefchoten werden. BYSTERUS wierdt intusfen op een onbefchofte vijze behandeld, en door de foldaten gefchopt en ge.
ftoten; waar na hij des nagts naar 's Hage wierdt gevoerd, en
op den 6 oaober door het Hof van Holland tot ene eeuwige
.gevange , ais op het clot van Louvellein verwezen. Zijne huisvrouw wendde in den beginne te vergeefs-alle moeite aan *om
vrijheid te hebben van hem te bezoeken: „ doch zij volgde,"
zegt de Gefchiedfchrijver BRANDT, „ het fpoor der Euange.
„ lifche weduwe, d;e 't den Regter met haar aanhouden zo
„ moede maakte, dat hij ze iegt deedt. zij liep de Heren
zo Lang aan met bidden en fmeken , zonder ophouden,
,, dat zij voor den iijd van zes maanden, eens 's weeks toe,, gang tot Karen man mogt hebben ; doch daar na verwierf
ze, datze met hare kinderen bij hem mogt opgefloten wor„ den; en zijn lot en banden bij hem deelagtig te zijn,
„ was haar meer waard dan hale viljheid.” Na tien jai en
bier doorgebia .;t te hebben, wierdt VSTgRUS eindelijk op
vr1,;.!

BYSTERVELDT. CABELLIAUW.
vrije voeten geffeld.
IV. D. bl. 543-558 .

G.
WAGEN.,

t151

BRANDT, Rill. der Refbmi.
Vad. Hift. X. D. bl. 413.

BYSTERVELDT (JOHANNES), is geweest Flofprediker
te 1Vasfau-Zzegen , en was benevens JOHANNES ALSTEDILTS
Hoogleraar in de godgeleerdheid te Herborn , Afgezant wege;:s
de Wetterau en de Nasiatinfe Landen op het beroemd Sijpode
van Dordrecht. .14j overleedt in genoemde flad den 18 januarij
1619, en wierdt den vierden dag daar aan, met het gevolg
der gantfe Sijnode ter aaride ,gebragt. – G. 13ILANDT0
Re. der Reform. III. D. bi. 400.

CABELLIAUW (BOUDEWYN), is geboren te iperen,
In het Aar r568, en in 1592 begaf,hij zig onder het genoot.
(chap der Jefuiten, waar toe hij zig in 't vervolg, door bet
afleggen der geloften plegtig verbond. Hij nam gedurende het
tijdvak van vijf jaren het 'beroep van Rektor waar, de
jeugd in de grondbeginzelen der letterkunde te ondtrwijzerf;
vervolgens Peet hij vijf andere jaren, in gevorderder l'esfen.
De 43 overige jaren van zijn levensloop, brags hij als Zendeling op het platte land door. Bij deze bezigheden, die eel
tuim veld voor zijnen ijver opleverden, voegden zijne Opperlien nog de bediening van Rektor in het kollegie van Kasfel,
waar van men de oprigting ten dele aan hem was verfchuldigd.
Viettegenflaande zijne ruime ambtsoefFeningen , verwaarloosde,
hij er:r de ftudien niet; maar beoeffende met warmen river
verfclaeidene wetenicLappen. Onder anderen maakte hij nit5

te*
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gefirekte

-voor bet yak de r Gerchiedenisfent

doch_ilepaabile zig inzonderheld tot 4 digtkonst, waar toe hij
veel begaafdheici haclt. Erie tedeie godsvrugt bezielde alle
en hij cireef de necirigheid tot zulk cam verredat hij in den buderdom van 80 filen, Leha23:1:117
1 d
,,
gen voncft, am de vuigfle keukenbez;gfieden waar te nemen;
te Altrerpen, den 13 nov embe'r 1652 ,
CAZT.ILIA1-77
2:1; 10CS ouderdoms, na verrcheidene ongeakkeni
als oier nde::ea de kinderzi(..±te, en pri nlijke aanvarlen van
een gioctri-,occlieliaarcihe;d doorgeworfteld te 2ijn.
i-Jjliceft de vc*.,,,encle c'igtf1 .0...:ken in 't licht gegeven, welkd
genoegzaarn alle golviug,:g 0erivvei1en bevatten : I. Lemmata novo-a 7 1!q733 poncaria, e272,,,!1 , 11.12Yoric Moribus
1614. 6.1112.
EP grainmata feletla:
iiligata tetraitichis.
.Aitv. 1620. 167/0. 3. _113 12 i6mo. 4. Epis=
tat Herouin E lieroidum, carmine elegiaco. Antv. 1636. 167no.
5. Phosphorus, five JOANNIS BAPTIST/E, nativittis mcrs , Lyrica
12/110. 6. Venatio
Syinbolica, Epigrammata, Elegke.. Lo y.
facra five Fuer misfits. lb. 1642. 127120. 7. AGAR fecui2do exult
lb. 1642. 129/2(7. PAquoT getuigt, ' dat 'er in alle de digtaukken van dezen jeruit, veel zout, vinding, verrukkend naTfs
i
vita
veihevenheid piaats
vit..ç.
r. SWEERTII
Belg. p. n6. PAQ:107i
Bag. p. 151. J. F. FOPPENS
Mein. litter. Tam. VI. p. 226-229.
CABELLIAU W (GEORG), te Oudciiaarden in Flaanderei:
eboien, is geweest Belie,Ektijr_ter Ivionnik in het kloostei
te Aidenburg onder het Esdorn van Brugge. Hij heeft gefchre:
yen : Hjioria Ur J7 is E? Abbatnnz Aldenburgeidiuin, orditur =tem
prima ciTScatis iius cedifisaLSone, ac defiruSione ejusdem ab ATTILA & NORTA.1ANNYS dedialtsiLe ad annum 1570. - J. F.
Bc:g. pag. 332.
FOPPENS
CAELEN (HENDRIK vAN) of CALENUS, geboren te
Ikringen, een klein ifedeke in het prinsdom van Luik, kwan't
‘aldaar ter livered omtrent 't jaar Na tie triviale fcholen
nt: een fieien loop ten einde geili.cefd tetijn,

CAELEN. (FENDRJK vial)
el de wijsbegeerte te Leuven; begaf zig vervolgens to't
geestelijken fast, en beoeffende gedurende het tijdvak vary
= y en jaren de theolpgie, waar na hij Pastor wierdt ye Asiche
tusien Erzisfel en JIalst gelegen vervolgens wierdt hij in 1626
in die hoedanigheid naar Btusfel verplaatst, en in den tusfentijd van 13 jaren , dat hij daze bediening in de Katrijne-lark
aldaar uitoeffende, wierdt hij tot Aartspriester van het De•
kenichap in die ifad benoemd, vervolgens tot Kanunrik van
de hoofdkerk te Mechelen, en Aartsbisfchoppelijken Cenfor of
beoirdeler der boeken , in welke lioedanigheid, hij den 7
maart 1638 een uitilekende goedkeuring verleende, aan het
zo berugte werk van JANSENIU , - die op zijn fteifbeckle, den
6 meij daaraanvolgende, het handlchr;ft aan zijn Kapellaan
vereerde, onder voorwaarde, van hetzelve aan FRomoND en
VAN CAELEN mede te delen , ten einde het ter drukpersfe
over te geven. Dezen namen die zorg op zig, en gaven den
AUGUSTINUS in 1640 in 't licht, met een opdragt aan den Kar.
d:naal FERDINAND, Infant van Spanje 'en Gouveineur der Nederlanden. Zij waren vervolgens de beide voornaamile raads.
lieden van den Aartsbisfchop BOONEN , ten aanzien van de
verregaande gefchillen welke , dit boek. verbirzaakte.' Het ants41akenfchap te Mechelen intUsfeb open gevallen zijnde, door
den . dood van PETER N'AN DER WIELE, welke den 17-januarij
1643 voorviel, :wierdt het j' door 10011EN aan VAN CAELEN
opgedragen, die veelvan hem hieldt, en zo kragtdadig wert.
zaam voor hem was , dat Faus DEN IV , hem in 't volgende
jaar tot Bisfchop van Ruurmonde benoemde. Maar CALENU\S
.geweldig onder verdenking liggende de Ieerflellingen van JAN..
SENIUS te zijn toegedaan ; wierdt door den Internuntius
-Brusfe/ aangezogt om een formulier van afzwering te tekenen,
waarbij betuigd werdt, dat fchoon hij tot dien tijd toe den
AUGUS.
giistfnus , als bevattende de zuivere leer van den
TIN befchouwd bath-, hij voortaan zig onlierroepelijk aan de
d.ekreten van den H. Stoe1 zoude onderwerpen , die dat boek
veroirdeeld halt,' en dat hid voor dwalingen aile de vooraellingen* en Levoelens loude Louden, welke veibQden waren
of

/6Ei

CAESAR. (MARTINUS)

of 1)4 trj d en' wijle verbo'den mogten worden , van Welk ' ee4

t bijzo Aer
- ten aanfehrijver het oak mogte zijn, en Wel in '

zie,n van 't boek van JANSENIUS, CALENDS

voldeedt aan het

yerlangen van den Internuntius, en tekende flit formulier;
maar den 8 januarij /646, ging hij hem opoeken , en be:tuigde hem, dat niettegenitaande hij getekend hadt, hij het
geiroemde week in Been ander licht konde befchouwen , dam
dat het behelsde een Kortbegrip der leerfiellingen van den It
AUGUSTYN; dat hij het egter nit eerbied voor den H. 'fader
niet Meer zoude lezen , en zig voortaan zoude vergenoegen
JANSENIUS in AUGUSTYN te lezen, daar hij tot dien tijd toe Au,
GUSTYN in JANSENIUS hadt beoeffend. Men vroeg hem dent
u4 maart daaraanvolgende, of hij op nieuw en zonder de
rninfte uitzondering, het gemelcie formulier wilde tekenen;
cloth hij bleef zulks volftandig weigeren, en moest dus van
het bisdom afftand doe!). Na dat hij gedurende enigen tijc4
benevens zijne bediening van Aartsdialten, die van Vikaris.
generaa1 van den Aartsbisfchop ,BOONEN, hadt uitgeoe'fFend,
/tied hij te Brusfal den z februarij 1653,-in het lobe jaar A.
nes ouderdoms, en wierdt in de St. Katrijne-kerk begraven.
CALENDS heeft gefchreven en in druk naplaten : 1. Hilloist

de la decouvert e, & dos miracles de la Sainte Croix, lionor
dans l'Eglife paroisfiale d'Affclien. Brut. 16r5. in 121110. 2.
Declaration veritable de M. CALENUS, nomme a l'Eveche de Ruremonde. Brux. 1646. 4to. – Da RAISSE , AuEtuarium al
Molani Natales SS. Belgii fol. 118. J. MANTELLI, Hasfele.
turn. I I 7, 118. KNIPPENBERG, HO. Ecclef. GelricK, p. 2.37,
VAN GESTEL, Hifi. Medd. /. 42, 43-. P. SWgERTII, ilThcroi-,
p. 2 I. GERBERON, Hifi. Genera . du yanfenisme , I. 144. 146.
173-, 174. Disfel t. fur les Bulks contre Baius, pag. 164, 165.
PAZ= , Mem. litter. Tom. XII. p. 370-374.

CAESAR (MARTINUS), heeft

geleefd in de XVIIde eett.
'we , en was praktiferend Advokaat te Zierikzee, zijne geboor.

yus levdiernum, ofte fiebettS,
targijO riatti babattrnbe be tacquainfte matcrim Cabe fort,
teftad. 1E3 heeft gefchreven -:

CAESARIUS. (HENDRIK)

IWO

banienten Van be neebtgekerbbeljbt met bete enbe bijronbcre
Co§tumen iirantien tube ebferbantien ban riedjten/ iegbetv
iumbig gn gebmiich sijnbc. Muff. 1656. 4t0./ 't welk eerst
na zijnen dood is uitgegeven en opgedragen aan des Schrijversi
zoon , KORNELIS CESAR , toen Raad van Neerlands-Indie , benevens Gouverneur en Dire&eur van 't Pornsola , door
ALBERT HOOGHLANDT , gewezen Landdrost op dat zelvde eiland.
PAQUOT , Mern. later. Tom. VIII. p . 54, 55. P. riz
LA RUE , Gelett. Zed. bl. 236.
CAESARIUS (HENDRIK), was ten jare 16T9 Remo*.
ftrantsgezind Leraar te Utrecht, en wierdt benevens vier van,
zijne kollega's, op den 8 februarij voor de Vroedfchap ontboden, en, door monde van den Penfionaris SALNnus aangezegt : „ dat zij om zekere gewigtige redenen van hunnen
,, dienst wierden ontflagen; mar dat zij hunne gagie en wo.
„ ning zouden blijven genietcn tot wrvaaltijd van paasfchen
„ toe enz." CAESAR/US , die de gemeente vele jaren hadt
bediend, en omtrent drie weken geleden , wegens zijn hogen
oudel dom en grote zwakheid, op zijn verzoek, was ontflagen,
kon niet begrijpen , hoe men hem toen alleen liadt ontflagen,
en nu weer ontboodt, om met zijn andere medebroeders afge.
zet te worden; waar over hij met grote bekomm4ring
borst: „ Ik hoop tmmers dat mij de Heren in mijn hogen on„ derdom van geen armoede zullen Ian vergaan;” daar zijn
kollega JOH. SVEENFIOVEN naast . hem zittende, en zijn verfla.
genheid merkende, op zeide : „ Mijn medebroeder, QoD
„ leeft ; " KAREL RYKVOORT, een ander kollega van hem,
yoegde daar nog bij: „ De Heer zal 't voorzien," Op den
22 jtilij daaraanvolgende , wierdt hij voor de Staten van U.
p edit ontboden, ten einde de Ate von Stigland te tekenen,
welk hij deeds, In augustus. van dit zelvde jaar,
lvierdt hij door cle Dordfe Vaderen, om zijne Remonftrantre
gevoelens afgezet. Wat verders van dezen Grijsaard geworG, BRANDT LM. dcp
mij Diet gGbleken.
fien zij,
.R.fryli.

D,

390. 903, 970.
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CALSARIUS. (JOHANNES)

CAESARIUS (jOriA. NNES ), van Gulik geboortig omtrent
hij leefde een berocinci
146z , naafi et tijdvak Ammar
j
geweest.
Hij
fchijnt
te P s geftudeerd
cus
Wijsgeer en Medi
alwaar hem de doktdrale muts in de philofophie
te bebben,
door den Hooglia 9 r JAKOB FABER wierdt opgezet. Vervolgens ging hij te KCIL1,771 vionen; doch wierdt genoodzaakt, oni
ziine godlierftig ,,2 gevoelens, die !tad te veriaten; nemende
jnefl toev11.1gt t(q. INTILVEM NIEUWENAAR, Giave van Mewl,
die hem belcl-crmi-ig veilevide. Naderhand is hij egter tot
Kaden te rug gekeeld en aldaar ingevolge bet getuigenis- van
Pr-ER MESI:..TUS, in d ie Iad genorven ten jare 1551, in den
look gevo, oL. 'ter ion) van go jaren ; hij wierdt be,Trairen in de kerk dei 1-1:erenff ;liken alwaar men het volgende
grafichritt op den zark di c ziin lif bedekt, gebeiteld vindt
4 pTIero colui Milfas fiudicfus honsil-as
Cura qu:bus v:trz quxlibet hujus abit.
contrari turbidus altas
1Von 9n117i
Contentus ni o‘ died pareior ' usque foe o
• d feniuin 9eni calebs ., meld tempora cane
Omarl:nt crines , barbcqw caw. fuit.
hentun
Sec: breve
r
quid in fe
P ortio
ics lure
quo', e .s qtEl re D ei Verbunz Ch, isto Do :7-ore cler ?Ira
po„-e77_,..
Duxi, qi Loa' fuperat cetera u n
Hoc manet ceternze'n Arens
, ad illud
Perpetum r edit hue grande faLt;=,s opus.
CIESARTUS heft de -olgende wejker • uitgegeven : 1. DIOMEDES Grammacicus , emendrtus , Scholl:* saw ilk, g ratus. Col. 1536.
2. Rheterica. P arff I 5 41. 3. Dia le g lea C01072. 1632, CUM
Scholiis RAYANI & HENRICI GLARE!..NI. 4, Coin centaria in
JODOCI CLICI-ITHOVIT introduCi ionem cog nitionis Ternthwrini. Pa;if.
5. Epitome Introduaorii Geometria CAROLS BOVILLL Bafil. 6.
C. PLINII fecundi , opus Hi florice Naturaiis , CUM Argumentis ad
likros jingulos , f3 brevibu,s ad marginem Colon. 524.
7. C. I'LTNrr, libri IT. de Medicina Pifeium , call Igati , et fcholiis
explanati. Argent. 1534. Cf2m ais ej usde argumenti, 8. Bot.
•

,
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CAESIUS a ZEZEN. (FILIP) CA - ;i:4 NREL .

s7.1,2

vvs de Confrlatione Philolophice ,

Colon. I53 4r . Obni
et RTJD. A GRICOLIE Conmmtariis.
JOAN. STURMIT ad HERMANNUM, Archiepi:copum Coioiie rL em ,
Toininn If. Orationum Ciceronis. j. F. FOPPENS BIN. Belg,
MU:MEW'

P. 596, 5-97.
CAESIUS a ZEZF,N (FILIP), een Hollander var geh'ora
te, leefde in de XVIIde eeuw, is gewee-q Gerch:edfchrijvzr,
Mathematicus en Digter en heeft in 't licht gegevor: : T. Ceer,

mum 47ronomico Poeticum , five Mythologiewn Steliarum fixarum.
Sm11.. 1662. 8vo. 2. Steilarzan errantiurn five Planetarum Gam.
3. Scala*m Hel 7coth Teutonic. Anil. 1(43. 8vo. 4. Leo!.
nenz Belg!cum , hoc cr,,, Rcipziblicce Belgilrunz fderake exordium,
fornzani ac flatus defcritionem.
166o. 129/10,
progresfzts
5. j. ARENDS , Paradij.shofken. J. F. F9PPENS Beig:
p. icy26. P. PAULUS , I:lie:4;g tot de Verklaring der 17nie , I. D.
bl. 66.
CAIJONKELE '(JAK011), een inwoonder van Dordrecht*
ten tcie dat aidaar in 16i3 en 1619 liet nationale Sijnode
wierdt gehouden , ha:it bij Iem geherbergd de gecitcerde ReEet gebe-,orcie nu , dat 'er in janualij 1619;
„ cen doosken, wel toegepakt "met alle de tekens der pasfie.,
fpijkeis„ nijptang, dobbelilenpn, kgarti?ladel;en, aan den
, Prefident, of aan -denode gezor4dsp :F.vicrd.t3 ars. om te,
,,kennen te geven, als of men weer doende was, on l Cn!us„ TUS in zijne waarhekl te kruisfen. Deze dingen waren met
„ de pen op tioeffpel bladeren geinaakt, met het wapen'vral
„ Enc;::nizen, en daar bij afiaatbrieven, finekingen om ver„ gianisfe voor de R ernonitraiten , ordonnantie van kede„ vaarten en penitentie, met uitlegging„zo Men zeido,
,
cn zeer fchampev.” _Doordien nu de Doffs Vaderen
in he begrii vielen, dat dit fiekelig gefchenk, door de Re,
monfnanten gezonden was; wierdt de huisvrouw van CAijoivXELE voor ene komrnisIie uit bet Sijnode geroepen, en, zecr
fcherpelijk onderzogt, ten encie ware het mooglijk iit haar
te vernemen,„ot zij ools vertnoedde, dat dat doosken van de
Remorlranten 't harent t'huis liggende , was gtzonclen.
DCCI]
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CALABER. (FRANS)

Doh do , buiswaardinne wist nergens af, en de Remonaranten betuigden opentliik, en . in hunne geheime brieven , aan
vertrouwde vtiende n gefchreven, dat het hun nooit in den
zin was gekornen, en datze die wijzc van handelen ten hoogften afkeurden. - G. B RANDT, 110. der Reform, III. D.
bl. 419, 4V0.
CALABER (FRANS) , is in de XVde CelINV te Leuven geboren , en verbond zg zeer waaifchijnlijk omtrent het jaar
1420 in de olden der Cistercienjeci, volbragt zijne belofte ars
lid hier van in de abtdije., van Villers. Hij fludeerde vervolgens in de theologie, eerst t Leuven en daarna. te Parijs , alhi.; de waardigheid van Baccalaurus in die wetenlchap
verkreg 't welk hem in de verpligting bragt om den Bijbel
te moeten lezen , en lesfen in 't openbaar over de H. Schrift
te -geven. Vervolgens wierdt hij in 146o tot de waardigheid
van Abt van Villers vel-heven;, doch hij vondt zijne abtdije
door de zorgeloosheid van zijne twee voorgangers met een
menigte fchulden beladen, en hat daar te boven het verdriet,
om de meesten van derzelver boerderijen, door den ontitanen
ooriog tusfen de Lzdkenaars en Bourgondiers vernield te vinden.
Zuiks belette hem niet, om misfchien met al te groten ijver,
te heiftellen 't geen befchadigd was , maar hij liet zelvs nieuwe gebouwen binnen en buiten zijne Abtdije ftigten. Ook
wierdt 'er een pragrig verblijf voor hem te Villers vervaardigt
te Leuven. Na
bouwde een aanzienlijk huis voor
en hij botrc
zljn klooster gedurende het tijdvak van omtrent 27 jaren met
alle moed beftierd te hebben, doch een weinig min vaderlijk
dan zijne Geestelijken het wet,. zouden vcrlangt hebben, ftierf
hij te Leuven den 26 november 14.85 aan de graveciimerten,
en 's andeiendaags werdt ziju 113k naar Villers gevoerd en aly
daar ter aarden belted met het volgende grafichrift:

Hoc fub farcophago jacet Abbas CALAnRE FRANCO
Rum Bacca dignum prceclara Lutetia donat:
Magnum, jubtilem, nitidum, doetwnique , facundum,
Moribus , ingenio vita Toque dogmate, who.,
Rio

CALCAR. (HENDRIK vAn)
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ific feptent, viginti fimul fere, praftiit annis.
Mille quadringentis cumq ue oEoginta da quinque,
Scecula durn liquit , decembris fexta,kalendas.
CALASER is

de fchrijver van het derde gede\ eIte der genie,

denis van .Milers, behelzende het tijdvak van 1333 tot 1459.
Zulks vindt men in zijne levensbefchrijving aangetekend,
welke aan het floc van het eerite bock dezes werks is geplaatst. De beide volgenden waar van de Schrijver niet be.
kend is ; handelen over perfonen welke zig In dit klooster
door hunne godsvrugt hebben beroemd gemaakt. Deze fluke
ken zijn gedrukt in het III. Deel van den Thefaurus van MARFOPPENS Bibl. Bela. p.
TENE en DURAND. .•••■•••■.... J.
PAQ.uoT, Mem. litter. Tom. XVI. p. 58-62.
CALCAR (HENDRIK vAN), dus genaamd naar de Rad'
zijner geboorte -inhet hertogdom van Kleef , alwaar hij in
1328 ter wergild Een gedeelte van zijne itudien volvoerde hij te Par!js , en verkreeg aldaar de waardigheid van
Baccalaureus in de theologie. Kott hier op wierdt hij met eeti
Kanunnikaat te Keulen begiftigd, en vervolgens met een tweede te Keifersweert. Dan na verloop van enigen tijd, hem de
lust bevangen hebbende, om een afgetrokkener leven te leiden , verliet hij zijne kerkelijke beneficien, ten einde Karthui-zer Mo'nnik te worden. Hij volbragf bier toe zijne belofre in
het klooster van St. Bsrbe te Keulen, in den ouderdom van
38 iaren. Omtrent 20 maanden bier na, verkoor men hem
tot Abt van het Karthuizer klooster te Monnickhuilfen nabij
Arnhem; en het was aldaar, dat hij de_ beitiering van ALBERT
LE GRAND, die daar zijn wijkplaats hadt gekozen, op- zig nam.
Het was deze LE GRAND, die vervolgens de Stigter is geweost
van de Geestelipe orden der Klerizen van let gemene leven. Na
nog in verfcheidene andere kLoos:ers van Karthuii:eis , de
waardigheid van Prior of Abt te hebben waarg,enomen , wierdt
hij ten laatften in dat van Straatsburg geplaatst; alwaar hij in
cue werkzame uitoeffening van iijne ambtsbezigheid vei-bleef,
tot omtrent 't jaar 1397, dat hij 'er zig van ontfloeg, en naar
KM.
V. DEEL.
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CALIGATOR. (jONAN)

f aJ begat', teq einde zig in die flad eniglijk me werkes
van go,dsvrugt cii nedrigheid bezig te houden. In (len be.
ginne, van her, jaar 1408 , wierdt hij door ene beroe:tt; aangevalkn, been den 20 december daar op volE .,ee in het
grafflL1te 80 wren oud zijnde Deez' Geestel;jk.e was „,
voca den tijd Wait in hij leefde, zeer ervaren in de gewijde
ongewilde, fcluiften ong-emeen gefehikt in Lt heillexcn
de geweten3en andere zaken ; daarbij maakte,h,e.ra en aangename lieftaNgheid die hem &gen was, 13 .j een Ceder bemind,
dio lets met hem hadt te verriten; in een woorci, bij werdt
Ilartgrondig be:I-curd en flierf in ecn geur van beiligheid,
VAN' GALCAR hQCft ultgegevon 1. EpUiola de rebus dilofis
trckEZ4n,y. tn foli% Dat deze brief gedrullt is, blijkt nit

Sariptores Bibi:ot! mar. arcanfs rettr:Elis. Avg.
16(58, SVC. 2. Plalteriuni B. Firginis , 150 dietAes contiziens,
FJETRZJUS, 'Weft dit ftuk gc,i. 1.6fd in zijne Bib!. Cart. p. 1 33 , 134.
cg vele andeie werkjes 'neeft hij gefchreven, die ongedrukt
ix hot tioostm der Karthuizers bewaard worden. DORLANyz Chron. Cartilf. L. V. C. I O. pi, I 2 5, PETREI/ Bibliotk
Criftv.f. p. I 31-, x 34.. SWEERTItS , 41then. Belg. p. 331. VAL.
Bag. p. 356. FABRICII , Bib!. Med. et Inf. Latin.,
,AVDR.
T. in. p. 665. l'AquoT, Main. litter. Tom. IV. p. 88-91.
CALIGA.TOR (JOHAN), is ten jare 1320 te Leuven geb=, van geringe (Alders, en wierdt ter olizake van zijn
vet vernuft, en de gunilige geneigdheden voor de wetenfe; iappen die men in hem ontdekte, op finds kosten opgevoed.
Ie Revering zond hem zeer waarfebijnlij k naar het ilogelchoot
van _Porij.E otr te fluderen, en men vindt in de "lads archiven
Leuven aangetekend, dat hij in 1347 de trap van Baccalaure_tlfi in de tbcologie beklozn, en de Regeting hem bij die gelegagid en gefchenk deedt van 6O rijksdaaldels. CAIJGA,
'TkItk bepaatdo zig niet onkel bij do theologie, maar hij flreefde
oak. naar digtkong, en 1i ii i flaagde. hij, 1ij heeft aan
WERCESUs,J k lit% fatopmader JAN Dgzi Ifl ais flertog
Brgtarl Wn OrMY010 den 5 decembe r I 355 flied,'
en

CALL. (JAN vAN)
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en hij zelve den/7 december 1383, een digIftuk opgedragen,
getijteld : Speculum Principis , welk hem een lauriel!:ro gn bq..
zorgde, den gewonen prijs die aam de Digters van then Cjd \veldt
gerchonken. Het doelwit van dit digatuk was, om aan WENCESLAS de cieugden te fchetzen waar mede een Voist dient
verfierd te zijn, en de ondeugden die hij moet fchuwen; en
fchoon dit ftuk niet meer in wezen is, hebben 'er egter Jon.
MOLANUS , PIETER DIJR/EUS , en inzonderheid FILMS VAN LEY•
DEN ons aanzienlijke brokken van bewaard , waar nit men
kan ontwaren, dat de Schrijver, de H. Schrift, de Kerkvaders , wijsgeren en oude Digters beoeffend heeft. Men bet;
grijpt gemakkelijk , dat hij deze laatften niet heeft gavenaard:
zijn Iatijn is niet altoos zuiver, hij heeft weinig verhevens,
en neeint niet nauwkeurig de maten in acht; intusfen kan men
zonder grootipreken zeggen, dat hij verre boven de ander°
Digters van zijnen tijd. uitfteekt; ook is zijne zedeleer voor.
treffelijk fchoon. CALIGATOR heeft verders nog iets in profs
gefchreven, het welk hij aan den zelvden Hertog van Br ybatil
heeft toegew4d; en waar van Emirs a LEYDIS deze woorden
bijbrengt: NOli erg6 contemnere flaturam parvam '7;11 hominibus ;

& quem videris diligere fapbentriam, declinare femitam vitiorum,
-a-- PHIL. DE LEYDIS,
Damen ergo dilige, & habeas juxta te.lib. toto de cyra Reip. PETR. DIVEUS, Rerum Lovanienf. lib, IV.
C. I. p. 1 13. JOAN. MOLANUA lib. de fide & Peon. quce a Ty
ranno etiguntur. Colon.1584. p; 214. J. F. FOPPENS , Bibl. Belg.
p. 599. PAQUOT -,- Mem. litter. Toni. VI. p. 43o--432.
CALL (JAN vAN), Konstfchilder, is geboren te Nijmegen
ten jare 165c, hij was de zoon van JAN VAN CALL, clads Hord,
logiemaker en Landmeter; zijnde teffens een zeer vernuftig
werkman in 't gieten en vervaardigen van klokken; die hij
door het konittg mengen van gelmoiten metalen een z beider en aangenaam geluid wilt bij te zetten , dat hij in deze
konstgreep tot nog toe geen wedergade heeft gehadt. Van
dit aangevoerde, verftrekt tot bewijs het overheeriljk klokkefpel op den toren der nieuwe kerk te Dqft, het geen door
hem
S2

27#

CALL. CAN vAN.)

11= gemaalct en inet zijn npriz gqmerkt zijnde, in ztriverheid,
"
yan . 14ink alles oyeKtreft, w&t van dien aart in gants
hckenci is. jsge1ijks is, bet_ veimaard kiokkeipel der hoof&
te, nJc zijn maakzel , 'en , orj deszelvs Iifflijk get'
/1.1"0,- 420r gants europa zo bertmt, dat de, liegering van An.,
fiè id,rn Pcr meer al$ eenznalen veel geld voor beefs geboien.
De wens van deze yernuftige v, e_er was , om, zij nen. zoom
in_ i t, zelvie bcroep op te biengen, waar door. hij z i g den,
ter-, qnfterfreliikbeid, had t gebaant; doeh wat . moeite
odicaanwendde_ qm hem bet Horlogiemaken te leren,
v1:111._
alies, was irugtelogs; want alle zijne fnipper-uren befteedde,
liifa, an het telienen van landfchappen . en watergezigten naar,
BRILL. en NIEULANT , ja hij bragt zeivs den nagt
ineicie door; wanneer zijn vader hem zulks bij dag belette,*
Door bebulp, van goede konstboeken . , oefreride hij zig ook.
riaaritig in . de boui- . en doorzigtkunde,; en dus wierdt, hij door
gegf.a4igeni.j.ver en vlijt,, zonder ' enig onderwijs van. leermeesetri Wald= tekenaar van landfchappen en gebouwen.
ijn - vader, dit met verwondering ziende , voegde zig eindekk naar de.. neiging van zijnen zoon, die zig vervolgens met
warmen:ijver toelei op het tekene?, naar . 't leven van
f;aije, gezigten bij en omtrent . Njrnegen behandeTende dezeivc op ene buitengemeen Iconflige wijze , het zij met Oost,
inditen inkt . of waterverwen. menigvuldige fraaije proefft.ukken daar van, die den kabinetten van de keurigilie liefLehbeis Beengering ei n luister bijzetten, vezitzekken bier van
t-)t getuigen.
This reeds al tot een kundig Meester geyormd zijnee, en
d2aibij.op ene mime wijze kunnende beitaan, dieef hem zijne
1...orrtlust langs de oevers van den Rhijn , ten elude alle,fchone,
gezil.-; t, en van fleden, dorpen, voriterfike hlsthoven , en al, wat,
zig bevallig en aangenaarn voor cog man doze fnelviietende,
y lier opdoet. , naar 't leven te telcencn_, vervolgende
reis tot door Zwitzeriand , ten einde alleheetWke. gezigten van
f!ctgen dalen en . watervallen, welke in dat verrulckende ge.
zo verivuldig i gevonden wyrden, in tekening te bren.
gen.
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CALL. (JAN 'CAN)
cm Italie en Rome .t6
gen., Va-ders 't *ey ing hem de
, I-et was in deze teen ter did v,ierelciberoemde korstifk,p,
dat hij zig dagelljlcs on;edig hiedt, -met de heerlijke ever€11:1-,
gels der aloudheid, 'en de 'paieizen der Pausien 'en 'Kaidinilust,huizen, met derzelver alnliggende via
!en, rievens
ter- en Iant rizig.te1 ,
't i)apier to bier:ten,
Z::;ne voorgewin.:n teak orn ales op deze wijie to verzzYne'en
waardi keurde ., argewerkt hebbende, nr:ra
•van de ,en rijen bait voorzien , .de terugreize naar
au), door eon pi:der ge rleeite van ..7.)4itsland , en iete'-it
bet toen voriler* 's Graveiiloge ter neder„ Door zijrl'e
hTi t
cc: &cot aantal
op het 1: mfligite behandelt,
bijen verza 7r.el,,
bragt;
hi) door zi"l n etsna.ddc, erf: .. ).-fnite in 'r
cn
tleze pa T-)ienionst bij de 1:efhebbers grte.li ks
j
beria"I.. In 's Mike -dindc, tekende hij veel
tt.n
geboLli,T.T en en gezigten, in en buiieri die
en hinnenhof, do; viiveibet,
als
't
-v& en
de3
Pfiblen
ORANIE. Fall deli'
enige
tingen heeft de konstininnende HENtRIK VAN
cc,,k
Ettrge:nester va0 's Rage een groat aantal
y en clezciVen bij de liefhebbers in dunizame achting.
`onze vaardige Tek'enaar, wicrdt eenskla'ps en do 't cf:,..---!-vv"agtst ten jnre 1703 in `zrinen konstloan ' door Li211 .doC.1
nauviliiks den oudeldoin van 48 jafen
ere bedroefi le . vedirw-e inet drie a v:er kind.cren
benecien
Twee ‘-zont..-n PIETER en JAN,
en ziJn‘x-:-.hclatien de voctflanben v 11 hunnen vader
v.
T.D;;i.le ACniauuri-C-iilders geweest.
‘7.cho.nrb. I. D. bl. 117-121,

. ,
;:con
, IConstichilder, vias
G(7.7.,??1.,(S?
en
is
'
s
g'boren
in
. d0I1
de .thanier
Hij is ,;.c.eT-1 - onverdienflig Tekenaar
dre help
7.;:inen
van dic; v7E;te' :
.
FITTER in de . b?..'fte. -grxr.i!;:i.;-inzcicil
`x:
'CALL (JAN
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CALL. (PIETER NIA.N)

heeft onderwezen. Ook was hij zeer kundig in at het geen,
wat tot het bouwen, aanleggen en verfieren van lusthoven
en buitenplaatzen behooit; en, nog daarbij ervaren in alles •
wat tot- de tekenkundige kennis en oeffening van den oorlog
vereischt wordt.
Tot fla y ing hies van , dient, dat bij in 't jaar 1748, op
verzoek van den Heer .AmmoN, toen Refident van zijne prudefife Majefteit bij de Bataaffe iepublijk, voor dien ironing in
waterverf heeft getekent, alle de ileden, kasteen en forten,
die met den oorlog door de vrede tot Aiken gefloten, een &nde nam, in Braband Flaanderen , Henegouwen en Stoats-Flaan.
derv; , door de Fraifen, belegerd en ingenomen Zip; nevens
alle de velciihrm in dien ramprpoedigen oorlog, daaromftreeks
voorgevallen. Dit werk hecfc hij, volgens de hem ter hand
geftelde platte gronden , zo loffelij1 ter uitvoer gebragt, dat
hem genoemde Vorst, op, ene edelmoedige wijze voor het2elve heefr beloont. De tijd die hij niet met tekenen doorbragt, befteedde hij met zeer veel vlijt, om lesfen in de ta.
kenkonst, aan de •edele en aanzienlijke jeugd in 's Hage
geven.
JAN hadt een deugdzamen inborst, en leerde zeer ingeto,
gen; muntte inzonderheid uit in regtaartige kinderiiefde,
veritrekte aan zijne moeder in haien hogen ouderdom ten slut
en fteun. De tijd wanneer deze Konitenaar door den flood
is weggerukt, hebben wij gene befcheiden van gevonden;
zeker is het, dat hij in 1751 , nog onder hot getal der levenJ. C. WEYERMAN , Leven der Scliilders,
den behoorde.
IV. D. bl. 88 *. J. v. GooL, Nieuwe Scliouwb., II. D. bl.
268-169.
CALL (PIETER VAN), Konstfchilder, broeder van den
voorgaanden, is in 't jaar 1688 i4 's Hage geboren. Nog
een jonge knaap zijnde, gaf hij reeds blijken, dat in hem
een aangeborene geneigdheid tot de fchilderkonst huisveste,
dat zijn vader ook bewoog om hen tot leidsman en onderwijzer in die_ edele Q Est to verftiekken; 't Welk ook met

zulk
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een gewemten uitftag wierdt 13ekrticind, aat -Prrtilk
gemene vordelingen mu,akte, zo in bet tekenen met Vestindbre
inkt, als met waterverwen; zo dat hij toen hem zijn vadet
door den dood ontviel e, nog ter natrwer nood x5 Larenbe.
reikt hadt, door zijn vlijt Jeri 'onvertnoeidt -werkzaatnbeld -het
zo verre brag, dat hij al -van dien tijd af aan bekwaam was,
om den P..ekeren en vasten leidraad der 1atuur te volgeni 'en
hij eeii bekwaam litieestit
op dit konstfpoor voortgaande,
geworden in het tekenen van landfchappen en gebouwen.
Teffens was 'hij ook zeer bedreven in de vestingbouw
et landmeten, hebbende ten dienfte der Krijgsoicieren, vele
belegeringen van fleden, kampementen, ‘en al wat :tot Zen
oorlog behoort, getekend en door de etsnaalde in 't kopet
gebr,gt, 20 voor -zig zeivs als voor anderen. *Ook *as hij
buitengenieen -bekwaam in de burgerlijke bouwtonst, en bet
aanleggcn van buitenplaatzen en tuinen als mede am ie
aanzienlijke
jcugcl in de tehenkonst te ondervvijzen, ten was
,
orn
diens
wine
bij lieden van rang mer gezienenzeurat,
,
Ia verkreeg daar door veel aanleiding orn zijne tekeningen
op een 'voordelige wijze aan den man te belper y; 'die tend:,
lijk 'en net behandeld, de jeugd tot goede voorbeelden ., tot
mavoiging verftrekte. Door -des Zonings van Pluides
Opper-Bouwineester ROIAANS wierdt 'hij ook,veelvdidig ace
werk gefteld, orn tektningen te make,. ‘,114 is -overieden
s Rage ten jare 1 737 .en fenoon -hijmngelmwd was, vier*
er veel aan hem verioren„ nadien hem ene, ftokoude timeder, die *hi) onlerhouden tr/oest , overleefde. viols
Goo, Nietve Schouvb., It D. bl. 165-1157.
2uIk

CALLIDICS (KORNELIS), 1:)olc voorkOmende ende
t amen van Loos en Films, is geboren te 'Gouda, omtrent
bet jaar 1546. Zkins vader JAN NORNELIS, was een geleerd,
godvrugtig n jverig Reqmsgezind man, zijnde Schepen Jen
Raad in genoemde ftad, en is vreegtijdig genoeg geftomer,
,om de rampen niet bte beleven "nar in izijn vaderland wierdt
e]ompeld. Dt jonge CALLTDIVS na het eerfte felmlittf
4
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CALLIDIUS. (KORNELI)

gefchuct te hebben, ftudterde in de philofophie in het kolleg'e van bet verken te Leuven; zig vervolgens tot den keike.1ijken dienst bepaald hebbende, leide hij zig ep de theologie toe, waar van hij inz onder ileid 't' onderwijs te Mentz beikwa,m, ock alwaar de doktorale waardigheid in die wetenfchap
verkreeg, en kort bier na tot Kanunnik te Gouda wierdt angeiteld, doch de onlusten die ons land beroerden, noodzaakten hem, daar hij ijverig Roomsgezind was, zijn vaderitad te
verlaten, en op nieuw naar Mentz te trekken , altvaar hij,
gedurende een verblijf van verfcheidene jaren , de meegte wer.
ken heeft zamengefteld, die wij van hem bezitten. Vervolgens vestigde zig CALLIDIUS in het aartsbisdom van Trier,
maar zijne gevoelens over de Hekzen en Toverij bragtera
hem in ongelegenheid , en wierden in 1592 als ketteisch gedoemd , en hij genoodzaakt om die in 't openbaar te herroepen, en elders een verblijf te zoeken. Hij begaf zig hier op
naar Brusfel, alwaar hij zig geneerde met de post van Vikaris n de parochie van N. D. de la Chapelk, waar te nemen.
Befchuldigd zijnde van op nieuw zijn vorig dwaalpad te betreden, wierdt hij aan:gehouden, en eerst na een langdurige gevangenis geilatkt. Ene derde befchuldiging, ftondt op' het
punt om tegens hem uit te beaten , toen hij op den 3 februarij 1595 in vrede te Brusfel flied. CALLIDIUS Was een
beminnaar van de fraaije letteren, en beoeffende inzonderheid
de theologie en ftaatkunde; ook was hij een bijzonder vurig
ijver&ar tegens de lere der Protestanten , en kan in genera
dele ten dien opzigte van vervolgzugt vrij gepleit worden.
Voor 't overige bezat hij een ongemakkelijk hutneur , svgs
niet joist in zijne denkbeelden , en hij paarde weinig oirdeel
bij ene ftijfzinnige koppigheid.
De fchriften die hij heeft door den druk gemeen gemaakt,
zijn : x. D,,, tumultuofa Belgarwn rebel lone fedand 4 ; five Spiritus
vertiginis utriusque Germanice in Religionis dijidio vera oligo , pre.,
greffus, ac indubitatus curandi modus;. cum rejedione inefficacium ad
hoc remediorum. Mogunt. x579. 8vo. It. Ib. 1582. 2. ilpologia in
Orationem Pmurr: ‘DE MARNIX , Domini de St. illdigonda, pro
fir-

CALLIDILTS. (KORNELIS)

let

& Orclinibus Begicis-, ad Dr,
legatos Septemvirum , caterorumque Frincipum et Or&num Sacri
Imperil Wormatia7:o Conventa habit= tneye maio 1578. Lux-em‘3. Annotätivnes it Ferum fuper JOAN:NEM etc.
burgi; 1579.
1 59 1 . 4. Urbis et Qrbis Defenfio et Vindicatio adverfus CHRISTIANUM FRANCICENIUM caterosque Seaarios cieroXecrgild;. MoI2mo.
gunt.
Duellum Fidei et Rationis : Si in Euch;ristice Sacramento vere fit Corpus Domini ? adverfts Parodoxa fex
CHRIST. FRANCKENII. Mogunt. 1581. 12MO.
Thuribulum ,,ureurn fanEtarum Precationum. Mogunt. Isar. 16itzo. 7. Illujirium
Germanice fcriptorum Catalogue, grco doffrina fimul et, pietate illustrium vita a operce cel,thrantur,, quorum potisfitnum ope Literarum
fiudia Germania. ab anno isoo usque 1581 , funt reflituta, et
facra fidei dogmata a profanis Sectariorum novitatibus , et refuscitatis Veteribus dim damnatis berefeon erroribus vindicate. Mogunt.
I581. I 21110. 8. Inftitutionum facra Theologise , *lib. IV., feu
Epitome MELCHIORIS CANT de Locis neologicis. Mug. 121120.
9. Scope Latine ad purgandam Linguarn rc Barbaric. Mogunt.
1 58 2. I 27110 1o. Ecclefice Jenatus, feu a!tera ejus functio circa
Fidei Minifierium in reducendis devils. Colon. 1585. I 211W. II.
Apparatus Menfce Dominicx , pia exercitia, turn felectas Preces,
et pulchras Meditationes continenr. Colon. 1591. uno. 12. Of-

ornenkflaw itichiduce

ficium SS. Sacramenti , cum Precibus , aliisque pus exercitiis.
1591. 121116. 13. Terentius Chriftianus, utpote Comediis faeris transformatu s, quo purisfimi fermonis elegantia linguam exorwet , et politis moribus ac pietate mentern imbuttt, atque
lime fumma CUM fruge prvlegatur. Colon. I-592- -1602. Iwno.
Behalven dezen, heeft hij nog een boek gefchieven de ',era
Et falfa Magia , 't welk hij heimelijk aan een boekverkoper
te Keulen wonende, ihadt gezonden om te druid= ; doch zijn
voornemen ontdekt zijnde, en zijn boek onderzogt, wierdt
hij op bevel van den Pausfelijken Nuntius in hegtenis genomen , in het klooster van St. Maxitnin geplakt , en op ere
met fchande gepaard gaande wijze, genoodzaakt zijne gevoelens te herroepen. • Deze herroeping op de vernederendite
voor hem. opgeffeld is door
85
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DE.RIo in 't
licht
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1icht gegevens. „ De vtees die deze jefuit hadt, dat de regt.
banken hunne waakzaamheid zouden verfiappen nom de To.
„ veraars en Rekfen te doen verbranden, deden hem het werk
,, van Loos als zeer ge vaarlijk befthouwen, en hij was be,„ dugt, dat het den een of ander' tijd, door de bezorging vats
„ den een of andel-en Duivel mogt gedrukt worde'n; hierom
,, haaste hi) zig oin de herroeping van dien Schrijver door den
• druk openbaar te maken, op dat die tot een tegengift mogt
velarckken, indien dat ongeluk gebeurde." Dus fpreekt
de gr,:leerde P. BAYLP. in Rep.. aux Quell. d'un Toth.
I. page 25, 26. Daar de letterkundige NICERON op aan•
merkt : dat DELRIO in dit opzigt zeer.verichillenci handelde
,, van zijnen medebroeder FREDERIK SPEE ook een je„ Cult in Du!tsland, welke in de hoelanigheid van Biegtvader,
„ ten groot aintal van gewaande Tovevaars ter Arafplaatze
„ vergezeld hebbende, zonder 'er limner een cntmoet
„ ben, die zulks inderdaad was, getlagt heeft, cm de ver.
„ volgingen der regtbanken tegens deze Ongelukkigen te doen
„ ophouden, met in 1632 een werk in 't Iicht te ,geven, dat
„ tot tijtel voert: Cat e° Criminalis , feu fie Procejibus contra
„ Sagas fiber." Niet dat wij brier mede willen beweren, dat
CALLIDIUS geen geloof aan de gewaande rovei oars en Helyen
Hoeg; bier toe was hij al te bijgelovig, en aan de heerrchende denkbeelden van zijne geloofsbelijdenis verklecfd; maar hij
bezat een medelijdend hart, en hadt daarbij doorzigt genoeg,
cm te ontwaren, dat ten zijnen tijde, een menigte van onrozele en onrehuldige meniaen het meest daar mede betigt wierden, en van duivelskonftenarijen berchuldigd , en zo mete
waande overtuigd, ten vure gedoemd werden. De denkbeelden die hij in zijn genoemde Welt , 'de vera et fa fa illagia , ontwikkelt, zijn hier toe hellende, en tonen klaarblijkeP,jk, dat
ingevolge zijne waarnemingen , „ onnozele en fortitljds be„ hoeftige menichen het meest daar m' de betigt werden, dat
„ 'er vein van die, door zwaarmoedige gedagten, zig we.
„ zentlijk inbcelden dat zij konden toveren en ter fabbat
„ gingen, zonder eens re weten wat toveren was; Ja dat ,de
3,
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CALSTEREN. (HENDRIK *AN)
„ pi5nbanken veeltijds bekentenisfen afPersten die ten ene„ male tegens de waarheid aandruisten ; dat het tot den
,, brandftapel doemen dezer ongelukkigen, een nieuw middel
,, der fcheikunde was, door onregtraardige geldzugtige Reg.
„ tors geiedeiijk bij der hand genomen, ona gaud uit 's men-.
,, fchen bloed te trekken." Geen wonder dus dat-CALLIDIus
in een tijd, dat het bijgeloof vele plaatzen nog met zijnen pik.
tionkeren nevel bedekte, ter oirzake van deze zijne.gevoelens,
aan vervolging wierdt blootgefteld. - A. DELRIO
quit. Mag. &c. Lugdun, 1612. p. 314. 364, 365. F. SWEERT4
"Ahem Belg. p. 192. VAL. ANDR. Bibl. p. 157, Is&
1. F. FOPPENs Bibl. Belg. pag. 212. HAASERI Biblioth.
Magka, Tom. I. pag. 74. Pequar, Mein. litter. Tom. XIV:
P- 428-448. NICERQN Memoires, Tom. XXXVIII. TE WA.
TER, Rift van het Verb. der .Edelen, III. D. bl. 83.
CAl,STEREN (HENDRIK vAr7), gefproten uit ten adelijk
gefiagt te Leuven, 't welk vele aanzienlijke mannen heeft opgeleveid , die zig zo in den kritsdienst als wetenichappea
hebben beroernd gemaakt, onder anderen ontmoet men in de
lijst van dit geflagt een Bidder, MEGINARD geheten, die in het
jaar 113o ten kruistogt vertrok, en in 1134 uit .4fie te rug
keerde. HENDRIK kwam omtrent 't midden der XIIIde eeuw
te Leuven ter wereld, en wijdde zig tot dp geestelijken that
in het klooster 4z;ler Dominikanen van die Clad, 't welk men&At dat in 1228 is geftigt. Na zijn proeftijd doorgeilaan te
hebben, ging hij to Parijs ftuderen, en zedert zondt men hem
naar Duitsland, alwaar hij een groot gedeelte van zijn leven
doorbragt; hij verklaarde 'er de H. Schrift te Keulen, en was
enigen tijd Lezer of Leetor in de theologie ten dienile van het
klooster Vijmpen in &w hen. Men voegt 'er bij, dat hij ene
warme vriendfchap onderhield, met den beroemden JAN TAU.
LERUS. Deszelvs dood words bepaald op den 18 oClober,
idag van ST. LUKAS, zonder egter dat het jaar daar van bepaald. wordt. DE JONGER met vele anderen geloven , dat hij
te Keulen is geftorven, *alwaar men zijn afbeeldzel in het koor
der kerk van de. A(Ipnnikken.. zijner orden geplaatst vindt.
Maar
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VALVYI/. (JOHANNES)

Ectuttb zijn Van gtdigten.,
Maar de faders Quinv
1ij , z1jne dagen-te men lieeftigiaindigd om dat de dag van
kijne verfcheiding , in de doodlijst van het klooster aldaar
that aargetekend. Aan mi re doze Sclirijvers was het Onbe'kkend, dat onze HENDRIX ten jare 1292 Fria, Van het Domltikarrer klooster te Leuven is gdweest. De Rooinsgezindch
fchrijven hem vcrfd . eidene wonderwerken toe, die zt• bij
leven als na zijnen dooi zouden zijn geWrogt.
Men heeft van hem: Epiflola de fex quibusk n, 'qua, 'facia*
lominem imizobilita in Divina union.? perfi4tere. Onder 'de
yen van JAN TAULERUS, die een gedeelte van zijne werken
uitmaken , in 't latijn vertaald, en door SUR1US tizedeven td
'.Keulen 1543, in folio. IP. 1533. folio. Ib. 1615. 4to ; wordt
de 2911e thief aan,, VAN CALSTEREi11 tOegaChleVell. ANDRIES
A TURRI, DoktOr te Leuven, heft die afzonderlbk doen
drukken, onder ‘dezen tijtel: Epiflola auries B. M. HENRIdI nt
CALSTR11, Lovanienfis, Ordinis FF. Predicatorunr, omen vita
Dit
jpirituslis &Winton 'continent. 'Divan. '1647. nitro.
Rer.
ONCHE ,
Dotnin.1, p. z42-444;
142-144. J. F. F0 PENS,
V 1. Lib.
Bag. p. 437FAQUOT, Metn. litter. Tom. IX. p. 227-23CY.
CALVYN (JOIJANNES), fchoon geen Nederland& van gi%.
boorte, verdient egter om meer dan one rede ene ptaats in
onze Biographie to vullen; en wel inzondetheid, doordiell
zijne gevoelens els licrvormer, grotendeels in ons vadertanti
zijn aangenomen , en aan zijne navolgers ten rtgtfnoere vet,
that hebben, tot het leggen van de gronden tot den keikitaat
der Gercforwerden , gelijk men weet, enen codsdienst belijden, welke in oils Gemenebest zedert de afzwering van den
Rolling van Spanfe tot op de revolutie ten jare 1791 door
de Franfen to wege getragt, de beerfchende bij ons isIgeweest.
CALVYN , wiens naam eigentlijk Cikuvr24 was, wierdt
Nijon 4n Pikardie geboren, den ro julij iso0. Zijne otiders
imnden niet ro'ernen op ene luisterrijke reije van doorluege
voolouders, mar behoorden tot de klatfe van d'en gemenoi
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CALVYN',. (JOHANNES).
irurgerfland. to vader van hem GERARD CAUVIN geraimd,
was eerst Kommis der pagterijen, veivolge-s van it
graavfchap Noijon, en Secretai is- van 't bisdom aldaar, zijnde,
de zoon van enen Kuiper te Pont l'Evique, en 7ijne moeder
JOHANNA LE FRANC, de dogter vaii een Hz! bergier te Kame,
rijk. Onze Hervormer werdt ra behoolli:j k fchrij yen en lezen.
geleerd te hebben naar alle gedagten door onvermogen zi.jner ouders, ook tot het leren van een l'andwei k gefchikt,"
en tot dien einde bij den ilotemaker RICHARD CHAUVIN te:
Tars ter lering Zijn meecter,, een vlug vernuft in
hem befpeurende., vatte ene warme geregenheid your hem.
op, en befloot hem tot het beoefro pen der we'enrchappen op
te leiden; te dien einde liet hij hem het iati:n lei en in het
fphool van la Marche, en de wijsbegeerte in dat van Montaigu
onderwijzen, De Jonge beantwoordde ten vollen aan de beitemming die men met hem voorhadt; want door zijn onge.,
nerve vlijt,, geholpen door de viugheid van zijn verfland,,
maaktezulke fnelle vorderingen, dat hij den ouderdom var.
elf jaren bereikt hebbende, tot Kapellaan van de kerk van
Notre D4'171f wierdt aangefield, en met zijn agttiende jaar als
Past= van Manteville wierdt bevestigd. Dezen nand verwisfelde hij rya verloop van twee jaren„ met die zelvde waardigheid
to Pont l'Eveque. De e*elite ftralen van licht, in de gevoelens van' den Godsdienst, 'mar in hij paderhand zulke heerlijke , voortgangen .gemaakt heeft, ontwikkelden zig 't eerst,
door het onderwijs van enen zijner naastbeftaanden, ROBERT
OLTVETAN genaamd. Zijn grader ziende, dat hij een. o
' nweerA?anbare geneigdheid bath tot bet beoeffenen der geleerdheid,
bewilliade daar toe, mid; dat hij dc godgeleerdheid liet varen,
om zig op de reg:en toe te leggen. CALVYN gehoorzaamde,
ging naar Orleans, en maakte onder het beftier van den ge.
leerden FIEZER STELLA , zodanige fnelle voortgangen in die
weterfchap, dat hij, bet binnen kort ZO verre bragt, van rneer
als Meester dan als Student te worden aangemerkt, en niet
zeldzaam de lesion voor de Hoogleraars waarnam , on dezen
hem aanboden, om op. hunne kosten hem tot Doktor in de
reg
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regten- te.doen bevorderen. Gut PATIN getuigt van CALVYN:
,, dat hij den ouderdom van 22 jaren bereikt hebbende , de
geleerdfle Man; van Europa was." Orleans verlatende
ging hij naar Bourges , aiwaar hij zig onder den geleerden AL.
CIATUS oefFende; en de gi iekie taal van MELCHIOR WOLMAR
leerde, die naderhand het pausdom verliet om de lere van
LUTHER te ornhelzen. Ook wil men, dat C ALVYN ter deter
plaatze, de gevoeiens van LUTHER en ZwINGLIus met viijt
nafpoolde en onderzogt, ja zelvs nu en ddn op de dorpen
de environs van Bourges, inzoi,derheid te Leguieres voor den
Meer van die plaats het euarg(-Aium predikce.
Ziin wader intusfen overleden zi;nde, begaf hij zt naar
Noijon ,, en tiok ten jare 1532 naar Parijs , en gaf aldaat ene
uitlegging in 't Licht ovei SENEKA' S veihandeling de Cimentia,
welke hij aan ' CLAUDIUS HANGEST , Abt van St. Ed te Noijon,
opdioeg. De redevoeling die hij voor NIKLAAS COPUS
tor van het Hogefchool to Parijs vervaardigde, en die door
denzelven wierdt uitgefproken, an de Sorbonne en het Parley
ment ten fterkflen mishaagd hebbende, verwekte een begin
van vervolging tegens de geloofsgenoten, en inzonderheid was
men tegens CALVYN verbitterd, die ter gelukkiger ure de
handen van den Onderfc:hout.,MOVIN ontkwam, en zijne toevlugt nam tot de Koningin van Navarre, die, vermids hij zig
naar Angcsileine begaf, dit onweer deedt bedaren. Deze Vors.
tin hadt ook den geleerden FABER van Etaples nit de handen
der Inquifiteurs geied, met gem naar Nerac te zenden, al.'
waar CALVYN hem ging begroeten, en ten jare 1534 naar
Parijs te rug keel de. De berugt:-, SERVETUS bevondt zig
merle toen ter tijd in deze flad; en verfcheen niet op de bijeenkomst die 'or tusfen hem en CALVYN was bepaald. Ditjaar was in Fraukrijk zeer noodlottig voor die genen , die naar
verbetering in den godsdienst verlangden, want de vervoigingen tegens hen woedden ter dier tijd allervreesfe l ijkst in gemelde rijk, en velen wierden met klein y our verb/and; dit be.
woog CALVYN , die inzonderheid in 't oog liep, Frankrijk to
veriaten , na alvorens tz Orleans zi n bock, Pli chopannychia getij.
told,
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teid, of Perhandeling tegens het flapen der Zielen, in 't I C;egeven
te hebben. Llij koos Bazel tot zijne verblijfplaats, en beoeffende aldaar de hebreeuwfc tale , ook verkreeg hij hier de warme
vriendfchap van GRYI.N7EUS en CAPITO ; en , fchoon hij op gcen
roem geileid was , kwam hij egter in de noodzaak em ce p werk
in 't Licht te geven, dubb61 in Itaat, om den lof van zijnen
riaam wijd en zijd te verbieiden. 1k beioele hier zijne Inftitutzo Christiana , opgedragen aan FRANCOIS DEN I , Koning van
Frankrijk; Welke Opdragtsbrief voor een konstftak- van geleerd.
held en vernuft wordt gehouden; en een der drie of vier
voorrederis is, Welke het meest bewonderd worden ; namelijk
de opdragtsbrief van den Pi efident nu THOU, voor de Ilifforia
teinporis , en de voorrede van CASAUB07AqUS aan 't hoofd
zijner uitgave van POLTBIUS geplaatst. Zie ALE4. MORUS,
Panegyrique de Calvin , pag. 22. &C. TANAQUIL. FABER , Notes
in I Scaligerana, pag. 40. Men dient nog bij deze voorre.
dens te voegen, die, van PELLISSON voor de werken van
SAR AZIN.

Na de uitgave van dit zijn wark , bezogt hij de Hertogin
van Ferrare , Wier godsvrugt ten hoogften geroemd, en die bekend ftond voor een begunitigfter van Geleerden; ook wlerdt
CALVYN zeer minnjk door War , ontvangen. Vervolgens keen.
de hij naar Frankrifk to 4ug, en maakte fchikking om zig te
Straatsburg of Bazel met 'or woon to vestigen. Op zijne reize
derwaards, werdt hij vergezeld door ANTHONY CALVYN, den
enigften brooder van hem die nog in leven was; maar doordien
hem de uitgeboritene oorlog geen keuze van weg lies, moesr
hij Savoijen doortrekken ; en het kan als ene bijiondere fchikking van de Voorzienigheid opgemerkt worden, dat hij Geneve
bezogt, zonder egter het minfte oogmerk to hebben am aldaar te vertceven; ook zou hij zijnen weg onmiddelijk vervolgd hebben, zo niet WILLEM FARE/. ,,, hem in naam van
„ den almagtigen GOD t den vloek des Heron hadt aangekon„ digd, zo hij under voorgeven -van te ftuderen, zig zelven
.meet als CHAIsTus beogende niet nevens hem aan het
pa werk des Herm hadt blijirefi arbeiden.” CALVIN moest
this
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aus wel het beroep aannemen 't welk de Kerkenraad en de
Regering van Geneve, met 'gpe.dkeuring, van het yolk , als Predikant en googléraar in de godgeleerdhe id op hem uitbragten.
Hij hadt, zig bepaaid tot het waarnemen van die laatfte post,
en weigerde de eerstgenoemde, maar eindelijk wierdt hem, in
augustus t 53 genoegzaam opgedrongen, om die beiden te aan.
vaarden.
CALVY, N ontwierp, ten volgenden jare, een Geloofsformu.
tier, 't welk door alle de inwoners van Geneve moest aan,
genomen , en met even eed bevestigd worden ; en doordien de verbetering der leerflukken het bedeif der zeden ,
't welk te Geiieve plaats vomit, niet halt weggenomen, en de
aanzienlijkicen van die flad , ja de meeste Regeringsleden
in partifchappen verdeeld, in gefladigen twist leefden ; verIlaarde CALVYN, bijgeffaan door zijne ambtgenoten , dat
acht genomen de vrugteioosheid van hunne vermaningen ,
men het H. Avondrnaal niet koste uitdelen, zo lange die ongeregeldheden zduden plaats vinden. Ook verklaarde hij dat
men zig niet kost onderwerpen- aan,de befluiten van het Sijnode te Bern over dit onderwerp genomen, en dat men in
Sijnode 't welk men te Zurich itondt te houden, Wilde gehoord worden. De burgerij bier%) door be ,.-el van de Regering
bi*J eengeroepen, wierdt aan CALVYN, YA,REL en nog een ander
Predikant, ter oirzake dat zij het Nagtrnaal niet wilden uitdelen, aangezegd, om binnen twee dagen de Clad te iuimen;
dit gebourde in het jaar 1538. CAL VYN begat zig naar So.aatsburg 2.1waar hij met de grootfie aehting en liefde, door BuCERUS en CAPITO, wierdt ontvangen. Ook fligtte hij een
Franfe gemeente binnen die {lad, daar hij de eerfle Predikant
van was, en daar te boven wierdt hij tot Floogleraar in de god..
geleerdheid aangefield. FJij hield egter niet op, om van tijd
tot tijd blijken van toegeneaenheid aan de kerk van Geneve te
betonen ; onder anderen vondt dit plaats door hot antwoord dz-chi.) ten jare 1539 ontwierp op den fraai geftelden loch listigen
brief, door den Kardinaal , SADOLET, Bisfcbop van Carpentras,
aan den Senaat, Raad en aan het Volk van Geneve gefchreyens
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ten , ten einde hen te vermanen„ om in den fchoot ear tnoe.
ierkerke te rug te keren. Twee jaren later, namelijk
C54t, beg.eciLlin de Theologanten te Straatsburg van hem,
lat hij op enen rijksdag zou veifchijnen, dien de Keizer te
i7ornzs en te Regensburg hadt zamengeroepen, ten dude te
)eproeven of 'er mooglijkheid zoude kunnen , plaats vinden ,
mn de ontitate gefchillen over den godsdienst in der minne
.e bevredigen. Hier bevondt bij zig dan met Buctaus, en
iieldt verftheidene gefprekken met MELANCHTI1ON. Ged-,Arende
lezen tijd fchijnt de aanhang die te Geneve tegens hem gertroeld halt , ten enemale zijn gezag verloien te hebben;
want de gemeente van die ifad begeerde hem andermaal 'net
aandrang tot hunnen Leraar; 't geen hoewel flegts voor
en . bepaald getal van jaren, aanvaardde. CALVYN kwain de::
13 feptember 1551, als 't ware in zegepraal en onder eel].
Dngeloofliike toejuiching van groot en klein te Geneve te rugs
[let eerfte werk dat hij bi zijne komst uitvoerde ., beitoncit in
het opitellen enes formuliers van kerkelijke tugt en konflstoriaal gebied , waaibij aan den Kerkenraad de uitvoering der cenfuren en kerkelijke ftrafFen, tot de eztommunicatie ingefloten,
wicrdt verleend. Dit bedrijf van den Kerkhervormer mishaagde
aan. vele lieden , die 1peweerden, dat , men daar door de Roomfe
tijrannij weder invoerde; met ' dit al wierdt het auk ten uitvoer gebi agt, en dpze nieurwe kerkregeling, in ene volksvergadering den 20, november 1541 doorgedreven, en tot ene
wet gemaakt. De onverbiddelijke geitiengheid, waar medeCALVYN , iii aile gevallen, en zonder iemand te ontzien, deregten van zijn Keikenraad handhaafde, verwekte hem niet
alleen veelvuldige viianden , maar gaf ook getegenbeid tot
verfeheidene bei certen ; dan hij floorde : zig aan niets, en
men zou het bezwaarlijk kunnen geloven, indien do enwraakbaarile bewijzen daar van niet voor handen waien, hoe dat
eon enig man, te midden van OA die gistingen en beroeiten
van binnen, zig met zu11 een ijverige zorg heeft kunnen
bezig houden, met zaken, die van buiten, onder de Franfe
Poo:/ en Engelle gemeenten voorvielen, en dnarenboV. D E E L.
vex
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'V II, tn. 20, vele boeken en brieven heeft kunnen
! l der dan XII Delen in folio bevatten , waar uit
die
iiet
„.-. — "-a s
t
druk van zijno, werken te Geneve uitgegeven, beflaat; daar
de fchpfle druk van Anificldisin van 1667, tot IX Delen
gebragt. Maar bet is bekend dat hij veel nicer door zijne
dan , door zijne tegenwoordigheid uitvoerde ; fehoon hi)
e,ok fointijds bier of daar in perfoon liet vinden, zo als
order p.ndaren ten jare 1556 te Frankfort, alwaar hij de ver.
21.1:1 1'llen in de Fralfe remeente van die fiad ontflaan, poogde,
te bevrediE,, en. Het gerugt van zijnen dood, veroirzaakt door
r rl e zielcx, die hem aal.greep omtrent dim tijd, vervulde
Roilze met nitbundige bikidichap; ja BEZA verhaalt, dat.
17 Kanunniken in zijne geboorteflad, daar over openbare bee3evalrte,n aarfleiden; d ,-ch hunne, vreug,de, wierdt ten dezen,
vc4deld. In do laatfte jaiien van zijn leven was hij.
met ‘-ele kwalen bezogt; doch zulks hinderde hem in 't fclitij7
von niet, zijr.de genoegzaami met de pen in de hand geftorzcn Waarin eigenlijk 'ten voornamen dele, zijne kwalen
beftonden, wordt, ' ons te kennen gegeven , in enen brief,
cittt-ent
twce maanden voor zijn dood aan de Geneesmces,e
ters to Lijon door hem gefehreven, waar in hi.) , betuigt: „ dat
op een en denzelvden tijd was befprongen van de jigt,,
Pt ah bet graveel, kolijk en ambeijen, van de derdendaag•
„ fe koorts, gevolgd van hevige pijn i de kuiten; dat hij
„ gezwel hadt aan de fpeenaderen; dat h een
,, zwaren 90.C11 hadt gelest dat hem veel bleed 'as rieegaan ;
,, dot hij zef, i eit enige dagen, weder verfcheidene flenen was
—
„ owljt genakt, en dat hij als 't ware een gantfe ftece.-,,reef
in zijne nieren geveelde.” Met deze opilapeling van ongereakirce worflelende, ftieif hij den 27 IECii r64, in den

o

rderdorn van 54 jeren, 10 maanden en 17 (Jager!.
Nu itr .7117, zjn lighaarns- en zielshoedanigheden. CAtvm
middelmatig van lengte, bleek van aarte4igt, anderzints
ifl van,
glinflerende en doordringende \an oog;
zi;n gew/ad , en ongemeen fober in
ner mo lloOdzalkte, hem
D
z&a'
ink
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c'gf-rn
redurende een reeks van jaren, ilegts weinig
men
te
nuttigen.
Daze
fobeiheid
maakte,
dat
hij in
van 24
ftaat was , om zfg, met eon jaarwedde van ma
te kunncia veigenoegen. Uit de veelvuldigheid van zi:!, ren arbeid valt gemakkelijk het befluit op to maken, dat ongemeen weinig fliep. Zijn geheugen was bijna zonder u e2ierga ;
en egtcr was hi.) een vijand van alle lange redevoc,ingen ;
ook in z:jia' fchik;fili,j1 was hij, den tijd waar in hij leefde
aanmerking g, enomen, bondig, kragtig en innemende. Te
y eiwonderen is het, dat hij, niettegenflaande zijne zwal;he
ambtsbedieningen met een onveimoeidevlijt en ijver waarnam, predikende, om de veertien dagen, alle de dagen van de week; daaibij gaf hij driemalen ter weke
lesfen in de godgeleerdhe:1, en alle vrijdagen deedt hij ene
rede\oeiing voor den Keilcenraad, waar van hij geese bijeenkomst vermiimde; ook was hij vliitig in het bezoeken der
kranken ; dus men nanwlijks kan naga. an, van waar 1-em de
tild tot al zijn fcia,ijvcn overofchoot. In een woord, CALVYN
was eon man , aan vvvien GOD veihevene talenten hadt gefchonLen , geest, een uitmuntend fijn oIrdeel, een getrouw geheugen, eon waste pen, weliprekend, onvermoeid,
een veihevene {,Teleerdheid, 'en een groten ijver voor de waarheld, aile hoedaiiigheden, welke aan dien verhevenen Kerkhervoimer met geen refit kunnen betwist warden ; la de geleerde Jos. SC.ALIGER , andeizints zo karig in lcftuitingen, kost
,
zig niet verzadigen orn hem te prijzen.
CALVYN was wel dertig jaren oud, teen, hij zig in 't huwe,
lijk begaf met IDELETTE DE BORE, weduwe van een Heretoper die door hem was bekeerd. Hij huwde ,ham o te Straat:hurg , op iaad van BUCERUS ; zij hadt kinderen bij JAN STORM.= Naar eerften man, van Luik geboortig. TN yen.
wekte een zoon bij hear, die voor hem is oveilo.leii. Zijn
vromw flied In het begin van 1549. CALVYN was 'er aeer
bedroefd over, en hij bleef 't ovelige van zijnen leeftijd
wcduwenaar. Zie bier zijn antwoord op het verwijt, dat
peen hem en de andere Keikhervormers deedt ; dat zij
T

CALVYN. (JOHANNES)

hadden ondernomen to beftrijden, even als de Gl:ekelii
Troje namelijk one ene vrouwe te bekomen : Fi7Zgu73 ati'vorray 7,Ls ineerzim caufel quail Trojaguin helium cnovi fe. ut alios
oinittfaa: me faltein ab hoc pronto iminctnem e jc cm.1-,?;
cedaz nfccssfe est, milli ad. reiceliendam eoruin putidam garralitCe,13 71.214r jruppetit ae;tas-. CUM felnper ad ducenclanz uxoron
jith Papa. tyromitie 17 r fuel , ex quo me hide eri:uit Dolan
1.);" a1 1720S CO4b: , 11t1eS fPOinte Ctelebs vixi. Mottua 2,Tore ,
eAeinpli fz:wina , jam fesquiannus eso, ex quo non ifivitus,
CALVINUS in Tractatu de Scandalis , pag.
rojia
'
ncie
deze
veihandeling
gedagtekend den 4 julij Isso.
I as:). 7,:!j
ock, hn Cr:tique p;enerale c Calvinisine de MA:34E01:EG pag.
la troif;cnie edition.
heeft vele v:,,jand.m en htsteraars gehadt, (loch gem
gt if-1,f," L9(21 bittei.der, dan zekeren BOLSEC, voorheen zijn
Alle zouteloze ongelijindfieden, die deze van,
1,1cm. verhaalt, en dttizndmaal door auderen herhaald en navichxaven , zijn zo meesterlijk /ederiegd, dat green der RoomscczhAien van deze eeuw zig verllout heeft, die op nieuw ter
bienc_.;en; zijnde deze lasteringen voor 20 verre mij
bzvust is, 'tiaatst herloauwd in een werk, tot tijtel voeren-.
Syste7La Decritoruln Daginaticomon, gedrukt te Avignon in
Alleikinderachtigst zijn voorwaar de befchul-digingen
.kegtris. CALv yiNT, daar uit nagefchreven, als dat hij zoude gec-L'st zijn een woeiceraar , wianzuiper en gulzigaart. An4c re 400 \n:, gezindeSehrijvers pleiten hem vii) van lighaamlijke,
.gebieken, maar befchukligen hem, dat zijn hart lx.-,fmet was
11?-6t hoogmoed, bitfe lasterzugt, wraakgiei igheid en oplopendLei4 en, dat men niet kan ontkennen, dat hij gewehlig viaOok zegt
NV4S tUrel IS hen, die andeis dagten dan
&aoor van hem: „ ik duff CALVYN niet gelovq,n,
PzikG,
weteficie hoe oubili.rjk en viunig lei j maancn h2-jeL.,,end heeft,
CASSANDER , BALDUINUS en
yq,e1, keter waxen dan
,; I.5.-.FELL-10,'-'. Dan of DE GRooT in dit re gal voor een ongebouden wotden, wil ikk gaarne aan bet
wit.,n de g.od$ciionffige begrip-
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*or

-On van dezdn geleerdtn man bekend -211n; 'oot: ta/ 'men 'lief.
levensberigt van BADUINUS in het tweede Dee' Van tlez6
Biographielezende‘, overtuigd worden, dat dezeaanCALVVN, ddor
z'gne gertadige veranderirgen van godsdienst, rainie ffotTO 'tot
ngen oegen heeft .gegeVen, daar bet niet te ontkenlieti
dat hij hem als een vader hadt behandeld, en als "kind 'in 'zijn
EuTs opgenomen. Voorts. vie! 'het voor dezen RerkhdiVOrmet
ondraaglijk, dat 'de Engelfen bet ge2ag in terkellike zdken 'aift
den Koning opdroegen; wanthij 'hieldt het 'v‹)or gtdstasterinti,
te zeggen : ,, `-dat de Koning naast . CHRIsTus het opperhoof4
„ der Kerke is." Zie via hier 'over veider heft aange:voerd bij zijne veiklaring over Amos VII. . 13. Dok boa
men zijn karakter 'en denkwijze bier omtrent turmen
ken, nit het , geen boven hebben aangetekend 'van
cre ‘kerkelijke tugt die hij e Geneve heeft ingevoerd. Itet
dit al, heeft hi; nimmer, zo ats -fommigtm hem nageitti; :Tee;
'weerd, dat iedcr mensch bevoegi -zoude zijn .een Tijr het
/even te benemei ; maar wet, dat de-Stati-2,n van (3e'n landO
de mag.f- hebben , OM een Vora, die de wc.,b tten des ''rijks fLet
voeten -treedt en willekeuiig handelt ,, af te 2etten 'et
Rel. fehrins Lib. iV
`den ‘throon te bonzen. Zie zijne
rap. 1. sr. Ent viak egter tn ivel -die van wreetiattetikbeid , die zig in zijn levensloop opdoet,, zal. men tettadilijk
kianndn , uitwisfen, 4k -bedoele hier 2ijne behandeling rnetteh
'40 ngelukidgen SE,Rvrrus, welke onwederfprekelijk door
!nedewerking, om zijne dwalend-ezevoelem, aan de vlanmeta
Nvierdt opgeoard. Men leze-, am bier van overtuigd *Or-.
*den-, joH. LAUR. -MOS. de vita Eginorre Mret. 'Ssiter-A-rs
in 4to. gedrukt; als -mede van den telvden SchrijVer: RIR
'91a0ritWit ton 'ben tetaffmtcn evaitiOcn trtAtri -1V-Inr-ta
,SERvEcro. ..tetniff., 1750. 4to,„ CALVYN illilllerS ittaigt
'eat Stivzits ás eerI-Asa-fair
ok tin 'e'en zijnOr bTieven:
door
van de Goddelijke
gczeti
"
on-,
in
'een
iindereti--, ;, dat hj660i
„ vat en gevangen ,
alfigetlaagd,
en dat
medewerking *as .
ea 1Eformulier ha& Qpgeftell,bm -bet Itgtzedin g
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gelakkigen man te vervolgen." Ook fchreef hij nadeihand
aan zijnen vTiend FAREL : „ dat hi) hoopte dat men SERVETUS
„ ten miners , met den dood zoude firaffen." flet is Wet
waar, dat CALVYN niet de enigfte was, die geloofde, dat Ketters van den fte:npel als SERvETus, hunne dwalireg met den
dood moesten boeten , en dat alle Zurigfe Godgeleerden van
het zelvde gevo&cn waren; dan zuiks flrekt.in geenen d€.24.";
tot zilne verfchoning, hij bath te grondig de Heilige Schrift
beoeffend, cn niet te moeten overtuigd tijn, dat zijnigedrag
in dezen, retfreeks was aangekant tegens de be,velen en
zedeleer van zijnen Goddelijken Meester, den liefdadigen en
zagtmoedigen jEsuc. Ook waren de Kerkeli..iken van Bern
veel bezadig,ler ten dezen aanziene ; doch toen Predikant te Gener2, was nog wcedender dan onze Kerkhervormer; 't welk blijkt tilt en brief dien hj aan CALVYN fchreef,
'en waar in hij z ig dos Iaat horen : „ het zoude een groot
„ wonderwerk zijn , indien SERVETUS, die duizend doden ver„ diend heeft, doch maar enen dood zoude fterven , door een
„ ernftige bekering de omfianders - kwame te fligten. Dat de
„ Regters zeer wreedaartig zouden wezen, en als vijanden van
„ CIIRISTUS , en van zijne leer en kerk zouden te werk gaani
„ zo zij door de fchiikkelijke godslastering van zulk een'
„ Ketter niet aangezet wierden.” En, zegt hij verder _„ ik
„ hoop dat Con zal geven, dat de genen, die met ftraffen
,, van roves en dieven lof verdienen, zig zo zullen gedra.
,, gen, dat zij ook earzullen behalen, met het van kant
,, maken van enen, die zo lang en hardnekkig in de ketterij
„ volhard heeft, en zo vele menichen in 't veiderf geflort.'
Kort na oat SERVETUS de, ftraffe des vuurs hadt onderga.an, gaf
CALVYN ene verhandeling in 't licht, ten einde te betogen:
Dat de Ketters met het ' regt des zwaards behoren beteugeld
„ te worden." Zij heeft tot tijtel : Ede& expofitio errorunt
MicuAeus SERVETI j brevis eorunzdeln refutato ubi docetur
fore gladii coercendos esfe kereticos. Dit werkje werdt ten-jare
1612, door een ongenoemden Schri.',veF in Holland we,leriegd,
Dat de athtini; en bet gezag van CALVYN te Geneve, ten
top
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top was geftegen, hebben wij WI het voorverha'alde gtzien‘;
en blijkt ook nog inzonderheid, 'uit het Voigend 'geval. 13L,
A vethaalt, nainelijk, dat CALVIN zijn testament gaiii:-takt
hebbende, aan 'de vier Penflo:larisfen
alle de Win 'van
tie ifad, deedt weten dat
voor zijn ' ove*rlijclen-, rhen 'alien nog animal, op het raadhuis begeerde 'te zien*,
vvaards hij zig , den , volgenden dag zoilde 'doen tit64rem De Regering gaf bier op tot antwOord, dat zij 1.161.7
aan zijn huis vilden komen , en "dal- hij het behoud van 44
gezondheid in acht miest nemen ; 'dat zij ook alien 'op del
beftem3en dag, 'ten i aaJhuize :vergaderden, 'en bij :heth 1v
men ,en dat hij,hen toen aanfprak met de 'volgende wOOrden:
„ 1k kan met waarheii betuige' n, dat ik het welzijn vanwW-a
Repub!ijk Van harten betiagt heb, en heb ik aan mijneu
„ pligt niet volkothen voldaan, ik heb egter-, den bloei van
„ hat Gemenebest met alle 'mijne lfragten bedoeld.
dien ik fiat erkende, dat GOD mijnen arbeid roMtijdt "niat •
,, te vergeefs heeft te werk gefteld, zoude ik can' hui-chi-id.1;3:
„ zijn. *Docfr, dit verzoek ik nogm, als, dat gijlieden
„ kwalijk duidt, dat al het gene ik zo in 't gemeen-, als in 't
'„ bijzonder gf...da'an heb, zeer gering 'is bij 't gene ik had
ulie
• behoten te doed; 'aok, belijde ik m et 'voile
dat gij mijnen fomtijds , -zO Onmatig'eh.
-„ den verpligt te
• ijver en 'hevigheid, o goedertieren_erdr *agen hebt, ivelke
„ zonde ik ook vertiOuiv mij reeds van Gob 'vergeven 'th
venders tdeze aanfpraa.k met ene chritte,, zijn." Hi befloot vei
lijke opwckking en vermanin, en tarn dLis affcheid 'van
Regering, even ars een vade' r van zijne ktndeien; -zäs als hij,
ten volgenden dag, mede deeIt van zijne Aiiibtgenoten';
Re trO,mhartige vermaningen, door zijne N;ijanOn . `ifietit ter)
kwade geduid zijn, bier tlit behuitende, dot

CALv'YN'

Geneve, even onbei)aald teersthte , tis de Pans 'binnen

Rome.
Zeer treed zouden wij nioeten ultweiden indien wij alt
de loffelijke getuighrifte' n; .7.0 Van Itoomfe als andfxre gézind1"red-en danidev6nde Schrilvers, wiidea ,Ta.nhalin; Wiarin 'onder
T A,
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der anderen bebben uitgelnunt m
– ELANCHT ITON , J. VERHEYEN,
THUANUS, SCALIGER. en anderen. Dat van TANAQUILLUS FAA
DER zal, beilalven bet gene wij 'er reeds hier boven van ge.
zegd,hebben, voldingende zijn, om ten aanzien van 's Mans
bekwaamhe den een volledig en afgewerkt tafereel te fchilde-0
xen; dus luidt dit getuigenis : ,, Dic zal ik flegts zeggen; vai'
• al!e de genen die tegenswoordig leven , en algemeen voor
• vernuftig, begaafd en weifprekend doorgaan, is 'er gem
die in ftaat is te doen, bet geen CALVYN in zijnen
,
„ opdragt-,;,! . ief, aan FRANCOIS DEN I. van dien naam, Koning
„ van Erc ijk , gedaan heeft, als hij' zijn onverganglijk weik
,, de aan then Vorst opdroeg." Deze opdragt hebben wij :ee ‘is boven aangetneikt, een meestelituk van gee.
Zeerdheid en welfprekendheid te zijn.
Daar zijn veifcheidene Pourtraiten van dezen Kerkhervor.
rarer in prent uitgegeven, waar van dat door den beroemden
R. VINICELES galled= , geen van de minfle is. Ook zijn
tot verezuwiging van zijnen roeni, = yen onderfcheidene Gedenkpenningen geflagen; waar van wij tot een itaal enen
kortelijk zullen befchiijven, zijnde de vierde bij
de voorzijde vertoont bet borstbeeld van dezen Leraar, met
dit omichrift 7 JOHANNES CALVINUS Magnus, De groote Tats
Calvijen, Op het ruggefluk is de Waarheid afgefchetst door een
vrouwebeeld, dat door een hcmels Iicht beflraald, en als met
dzri Heiligen Geest begaafd words. Zij fLaat met een bock
in de handen op ere PausfeI4e kroon, Eisichopsftaf en andere kerkfiel adcn terwijI de Bisfchoppen, Priesters en Mon.
nikken, van 'den blixem gctroffcn, voof Naar vlugten; onder
ftaa.t dit VERTTATE. Door de WaarLeid. TH.
BEZA, Vita CaiV. PAM. MASSO , Elog. page 418. CONRINVI. C. 1. p.149. cum 720tiS KRANTZII. JAG.
GIUS , de Srl ii ,
l'heologol
Uri
effigies 6) e;ogitz, p. Ica?-, z 14. Ton.
VERHEYEN,
Eponpnolog, Crit, POPE BLOUNT , p. 646-651. Jot
FABRICII, HO. Biblioth. Part. I. p. 341-343. Part. VI. page
I79, 180. 199-200. PETR. BURIVIANNUS , in ()rat. pro Liter4toribus et Graninzaticis page 372. Ora'. ejus junetim editarittz.
I),
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go

p. GERDES ,

Libror. var. I,. 5 51, Catal. Bib:. MuisTAv,
Tom. I. Vol. II. pag. 1128, 1129. Vol. pag. 21s6. C.
SAxI, Onoin. liter. Pars III. p. 157, 158. 636. 65g. ALEX.
NORUS , Vie de yean Calvin. GARASSE Doarine culleufe, p.
1023 , 1024. BAYLE Die. edit. de 173o. Tom.
p. 13-24.
DAV. CLEMENT , Biblioth. curieufe. Tom. VI. p. 64. 102. Le.
vens van, voorn. Mannen &c. I. D. bl. .1-27. MIER'S
''er Ned. Voiflen. III: D. bl• 334-34o.
CAMBIER (PIETER KORNELIS), derde zoon van JoHmt
wonende te Vianen ; was Adelborst op het oorlog("chip Deft, en wierdt in den ongeluhk!gen zeeriag van den
oftober 1797, tegens de Enge lfin, na de grootile I;lijken
van onveifchrokken moed en dapper held gegeven te hebben,
zwaar gekwetst. Het fchip waar op hij zig be yond was zodanig geteisterd, dat het kort daar na zonk; en dus onzen
Jongeling, benevens alle de andere manfchappcn die 'er zig
op bevonden, in het zilte nat hun giaf deedt vinden.
CAMBIER,

CAMBRAI (110BBERT), een Capucijner Monnik, was
teffens Priester en gewoon Pr,idiker te Rijsfel. Hij Ieefde
het laatst van de voorgaande eeuw, en maakte zig bekend
door twee arbehizame werken, die bij order de volgende
tels in 't Licht gaf: x. ilurifodina univerfalis fcientiarum divina.

rum atque humanarum , ex fantibus aureis fanaorum Patna n ,
. Conciliorum , Doetorum, nec non Paganol urn fere ducentorum, tam
in Theologia quam in Philofophia ; per Sententias plusquam 8o,000
fitb titulis feptingentis, ordine alphabetic° diflributa ad ufurn Coltcionatorion. II Vol. Paris. 1680. in fol. It. Colon. I 70Q. in fok
2. ilurifodina univerfalis fcientiarum divinarum, ex fontibus aureis
tat iusque Testarnenti erutarum; per fententias plusquam I8,000,
fib titulis 920, ordine alphabetic°, & in viginti libros difiributa.
Infulis, 1696. in fol .o. Biblioth. Capucin. pag. 223.
PAQUo'r, Menz. litter. Tom. XVIII. p. 430-431.
CAMBRE (ALEXANDER DE LA), wierdt geboren op 't
laatst van de XVIde eeuw, in bet dorp Corvin-Espinoij geT$

naamd,
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manic!, tusfen Arras en .Rigel gelegen. Hij wierdt den 1/
julij 1616 Dominikaner Monnik in het klooster van die or
den te .Rifsfel , en ft:erf in dat huis, den g november 164r ,
na een klein werkje in bet licht te hebben gegeven, met dezen zo,nderlingen tijtel: l ' Anourezix de la facree vierge ALlnePAQUOT , Mein. litter. Tom. IX.
TOZT11. 1 634. I 27139.
rag. 34, 35.
CA1\11311Y (JOHANNA DE) , een dweepzieke Non, die
het egter wel meende en voor zeer god y rugtig wierdt gehouden , is te Doornik geboren den 15 november 1581, zijnde
" ICHIEL CA.A3RY Raadsl:eer geweest te Doornik,
haar vader M
en hare ince,:ler LuDovicA DE G uit een aanzienlijk geflagt gefpr3ten. Zij deedt hare geloften E.; de Benedikti:i ncis in
hare gebocrteftad ; wierdt vervolgens Plioiesie van hare orden
in het klooster te Meenen ; Ieefde zeer eenzaam en afgetrokken,
en flied den 19 julij /6.39, in den ouderdom van bijna
jaren; nalatende een geur van heiligheid, en hebbende de
volgende werken door den druk gemeen gemaakt: Petit
exercice , pour pouvoir acquertir l'amour de Dieu. Tournay; 1620.
2„_ Traite

de Ia ruine de l'amour propre,
has-time= de l'amoui
IV livres. TOZ11"72. 1 62 7. Parif. 1645. 3. Le Flambeais
en
divin,
adresre des /lines pieziles e:s fecrets & cache's fenders
myfiivic
de la vie interieure. Men. 1631. 4. Traite de la reforine
Manage. lb. 1655. 5. Traits do l'evcellence de la folitude. 1656.
6. Lamentation de lame captive dons fon corps mortel. Ib. 1656.
7. TraitS du bionplie de la Croix Zec. Ant; deze weikjes zijii
ten jure 1665, te Doomnik, in een deel in 4to. bijEen gedrukt.
J. F. FOPPENS
Belg. p. 559.
CAMEkLING (DANIEL JAN), is geweest Raad in de
Vroedfchap en Bingemeester van Haarlem, benevens Dilefteui
van de Holla.ndfc Maatfcl-Aappije der WetenEchappen te Haarlem , 'van welker belarigen hij een ijveiig bevorderaar is geweest. Hij ilierf den 9 december 1767. Verb. van de
Hen. Marti. X. D. L St. Voorr. bl. VI.
"CAM-

CAMMEN. CAMMINGA.
CAMMEN (JAN VAN DER) , geboren to Brusfel in 1636,,
wierdt Dominikaner Monnik ten jare 1652 in genoemde flat.
Zijne fladien voleind hebbende, wijdde hij zig toe tot den
predikdienst, welk beroep bij met heel ijver en figting waar.
nam, ten tijd toe, dat een vroegtijdige dood zijn levensdraad
den 5 augustus 1671 affneed, nog flegts den ouderdom van
35 jaren bereikt hebbende. Hij heeft in druk uitgegeven:
Zane lets Otige b3on ban be seefteffjfie en t4belOe gcnaDe qt.
(Anigei 1668. - DE JOIST GRE , Belgium Dominic.
j). 347, 34 8. PAQUOT , Mem. litter. Tom. XII. p. 224, 22g.
CAMMINGA, is de naam van een adelijk Friesch geflagt;'
welk op een glijzen oudei dom kan roemen, en bij fommi.
ge Schrijvers tot ene hoogte wordt gebiagt, die meer verworrdelinge , dan berustinge in de geloofwaardigheid, aan den
lezer veroirzaakt. Men klimt zelvs op tot het vijTtigtte jaarna ' S Heilands gehoorte , en , fchoon dit met iegt wordt
Voorbijgegaan , zo in de MS. Genealogl'e , door UPCO VAN BURMANIA opgeiteld, als in het gedrukt Wapenbcek bij FERW7RDA
fichijnt bet egter zeker genoeg, dat ItEGNE 'RUS CAMMINGA
negende Pote`staat van Friesland, geflorven tusfen de jaren
x3o6 en 1309, daar _toe ook behoord hebbe. Ook blijkt,
-dat de CAMMING.A 'S , reeds" lang vodr 't jaar 118o, in 't be2it van Ameland geweest zijn. Bij onze perchiedfchrijvers,
vindt mpn dit geflagt nueens Cam, dan -eens Coming genoeind.
Buiten tegenfpraak is deze familie dus geheten ,, na deszelVs
adelijke wapenen, die, fchoon , door den tijd , door huwelijken verbonden, en luisterrijke laden naderhand veranderd en
vermeerderd, egter de ()Lille en egtfie zijn, wanneer 'er op
ten goud (child met hoornen prolikende gevonden woidt een
Bert met opgerigten baize zittende, boven hetzehe twee,
'en onder ene Kam; waar van dan deze familie eigenlijk
Commenhert is genoemd geweest; duch het gebrulk heeft in
verfcheidene tijden, om de welluidendheid, Cf,;11 andere
fpraak van dezen naam ingevoerd.
Gevoeglil; kan men dit geflagt in twee branches verdelen,
waar

CAMMINGA.
yen de eertle reeds ten fare 16o7 uitgeftorven
hadt een zoon BENNERT CAMMINGA ., en
e'en kleinzoon KEMP() CAlvimINGA de,ze zijn won was SIDS
CAMAIINGA alle oirfpronkeliik van het flot nog litCendalgs
Caminingaburg of bij verkorting Cainbuur genoemd , ge:egen
onder Leeuwarden. De laatstgemelde SYnrs of SIDS, het ene
dogter na met name HAC ; gehuwd aan enen GtRRAUT of
GERRIT VAN CAMMINGA ; die gewoond lieeft aan den noordkant
van de kerk van Ferwert, alwaar fchcon 'er geen fleen nicer
van words gevonden egter een Plot geflaan heeft Cainnsingaflot genaamd, hebbende nog tot op dezen buidigen dag die
plaats de naarn van Camming, behouden. Het is nil deze
GERRAUT, die men gevoeg,lijk Ills den itamva:or der ecift- bi an*,
the van dit geflagt kan aanrnelken. 1E) was een dapper en
floutmoedig man ; daarbij van een zeer groat gezag en aan:
zien, niet alleen bij het getneen i maar zelvs ook bij ALBERT,
Her tog van Beijeren,, Grave van Holland , en toes ter tijd
Here van Friesland; ja bij dezen ftondt hij in zulk een blakende gunst, dat hij hem Leeuwarden, de hoofclitad van Friesland,
benevens de drie voortreirelijke
dorpenn
3Vir,dutn
, Vegas e
Ferweit, niet verre van dezeive aCgelegen, als een leengoecl.
fchonk ; onder voorwaarde: dat hij ten dienst van den Hertog
op zijn' eigene kosten, altijd ,gereed zoude bebben, tn voe-den 20 paarden, ter verdediging van het vaderland; dochr ind:en men buiten het land oorloogie, en ook wanteer het
anders de zaak veieischte, op kosten van den Hertog; gelijk
bieder to zien is in het diploma, hem van den Voist geget
yen, in 's Hav den 18 junij 1399, onder het zegel van Her.
tog ALBERT, en zijne zonen WTLLEM VAN BEYEREN; Grave
van Oostervant, en JAN VAN BEYEREN, Bisichop van Luik. Zie
SCHWARTZENB., Char terb. van Fr:esl. I. D. bl. 297,
Gelijk wij reeds gezegd hebben, is GERROUT gehuwd ge;
weest met HAC CAMMINGA, daar hij twee zonen en twee dog*
tens bij heeft verwekt. Deze vrouwe, hem door den flood
ontvallen zijnde, tradt hij voor de tweeclemaal in 't huwelijk
met TiEmcn-, hi) wie hij een zoon heeft geteeld, gelijk Hijkt
iivx-tr

ERNST .CAMmiN'GA

CAMMINGA. SO?
e testament ten jare 144.5 gemaaht. Naderha.nd wct
vit zijn
y en an l eren van dit geilagt gemeld in genoemd Chaitc;L:,

Os: 1. D. bl. 510. van enen PIETER CAVIMINGA, die den 21
januaiii tusife-. hem, de ifad Leeuwarden, met alie de
hoffh- 1 e te Crn n'14gabuur, en met die in de Hoek en i0octer1
ticv een ov11?,nkumst foot, waarbij bepaald wlerdt: t,;1t
niZer ern ftab0 raftI naiuotbz,, :e 11413
1 oat tvorl Etituiq,. In het II. D. bl. 121. ontZTER CAMMINGA , die ten jare I 522 ,bene=p et 11-1
CZNI.PSTRA en LYEU
ABBINGHA,
Ve rIS
naam van
de 1=';.11-_, 'I:ear:Del van 0 ,n Lande een ViZCK bij geichrifte
doen aan den SL,'Li! ._ior GEc yr-;.c, SCHENK. Nog enen PIETER
VAN CAPIMI.NGA, Lc: 13en in 1531 en geflorven 1578, hadt
in 113.1wciiik: FRANE
dugter van FRAIcs en WITZ
JONG , en kleiodogter van FRANS MINNENIA, Raad des
Hert' gen VAN SAXEN , gemeld bij GABEEMA, Verb. van Leeuw.
E. 266.
Pc twee r ie braclie v'ci dt afa-seleid van RITSKE JEL/VIFRI,
1-.10e van Arie7-:,!(1, ziiLde g,noten ten jare 1385, en na
het affierven zijner oude/en gevoigd in het erfret der baro.
nie van het eland Anrit?iLl , dat voor de revolutie van 1795,
geen hoger , gezag pleeg te kennen ei onafhanl:elijk te zijn.
Het behoorde aan Prins WILLEm DEN V, Stadhouder van de
Bata,,ife Republiji:, tot op dat tijdvak toe. RITSKE heeft op
dit e'en ilot gehadt, dat den naam van Telmera droeg,
en fieil: genoeg was tot zijne verdecliging tegens de flrope
ilien der zo:lovers waar van hij dan ook den naam van yet•liwra onticend heeft, daar h alvorens den naam droeg van
RITcKE UNGA, mar Cell landgoed in het dorp Wierunrin Donra,vec,.1 pegen. Hij file& in 't jam- 145d, na dat hij eon
wetnig to voien bij testament aan zijne dogters zekere por.
ti,-1;n ' lit ne nalatenis hadt toegekend, en tot el f;endinen Zijner ovel ige goederen, waar onder de heerlijkheid Aneland,
aangeffeid hadt KEMP() en ROA/IKE DONIA dus genoemd naar
een landgoed: honniga-State, in bet dorp Ilallutn gelegen, em
VAJO HLEINGA , die, dezen toenaam near hot voorbeeld zijn's
va
if
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vaders ook heeft behonden. Dus is de heerlijkheid van 'Ireland van' RITSKE JELM,ERA, eerst bij voorregt vervallen op
Rr.rsr:Rs oudften kleinzoon,
SASKER reeds
ROMKE
voren
geaciven
;
twee
dogters
en
geen
marinelijk
te
kroost nalatende, kwam Amei and aan KEMPO zijnen broeder;
deze ook zonder kinde:en na te laten, overiijdcmde, is dft
eiland g.ekomen aanliAjo FIERINGA , den jongifen broeder , waar
in hij oci; door KAREL , Hcrtog van Bourp, o,:,-,Ve , bevcstigd is,
getuigenis van den Ilertog in dao 14.69;
gelijk blijkt hcc
fcboon hij daar in HAW CAMMINCA genoemd wordt; dan de
reden hier, van is, om dat hij gehuwd zijnde aan DODON.ZEA
DEKEMA weduwe van SICCO CAMMINCLA , en zijn Vr011\V en
zg zelven hec.-ft laten noemen HERINGA VAN C.AMMINGA , ter
gelegenheid, dat het Plot Cantiniiigaburg en Canurthigaintis oppe%
aan deze DODOI\JE.A bij den dood van GRATIANA dieze
bij Sicco CAmtarINGAhadt, vervallen waten. Twee kinderen
zijn 'er bij deze HAIJO fl DOED of DODONIEA CAMMINGA
iroortgefproten , natnelijk, PETRUS en Sjotck; _,aan PETRUS
na den dood zijn's vaders hij voorregt het eiland ilrneland to
beurt gevalien , bij wien en zijne nakomelingen, aitijd den naam,
van C,MMINGA. behoudende, het een zcer langen tijd gOoleyen is. Doan ffervendt.-; in "t jaar i 5c0 , liet aan haren zoon
PETRUS cainmzngafrws oppe Ric ck, en aan hate dogrer SjoucE,
die ree:s gehuwd was aan RIENCIC EMINGA Ca ;17ninL, c‘iburg
buiten Lecuwarc:e:2, , waar vas ook deze den naam van CAMMINGA heeft aangenomen , o en te gclijk met Ca7Lniil2g, a,Lurg aan zijne riakomelingen nagea.en.
De famtlie van CAMMINCA waar van nog ten huidigen
4age afilammeagen gcaonden worden • is volaandig den
Rootnren Godsd;enst blijk'en aankleven, hecit ook velfcheidere
aanz:enlijke Mannen 1,7colugebragt_, inzondeihe!d die in den
krijgsdienst hebben uitgemunt; en 7,1;r2 made door huwelijken, aan de aanzienlijkile familien van Friesland vermaag,
fc'napt geworden. FERWERDA Watienicak en Geflagtr.
druk van 1785. IL D. J. W. TE WATER, M. van 't Verb.
der L./Alen, IL D. bl. 3r4 enz.
ROMILE D ONIA ,

cAlg,
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CAMMINGP (HIDDE VAN), is geweest eerst Patochiaaa
te Dukkum, en naderhand te _Alum, en Lefc'e in de XVde
ceuw, zo als blijkt uit een handfchrift van Borro VAN HOT..
3INGA gerneld in de Vourrede van het II Deei van he: Friesfe
Charterboek door den Heie SCEIVARTZENBLIG ; in Welke Kronijk
van ITOLDTNCA men in het I. Bock op 't jaar 1477 leest:

Heer HIDDO VAN CAMMIN GA , eerst tot Dukkum, en natierhand,
tot Anjum Perzinna , haft on:trent die ti d, data Boek , dear
deze afileliqg (van Fi,:rsia-rd) 077tieend hebben , op zijn eijgen PersZen gedrukt , en aan '0 licht gegevei , zonder zijne of des Drukkers 71,77777 daar te 1.cP,9en , get7jk nog vele voorhanden ziju,
Eon Beck hebbe ik val de zelvde fife , nz't de hand van SIMS
UNTA in den jare 1475 geichreven , dat van het voolv ritaalde
&et verfchilt.
De Heer SCHWARTZENBURG , tekent bier op aan : „ Dit ter
,, neergeftelde van den Heere BOTTO VAN HOLDINGA worth
„ nailer bevestigd door, ja ilrookt volfhekt met het hoofd„ fchrift op het Regrboek van denzelvden inho&e: dat ons
„ een fonderling coeval voor geld geworden, en het Welk
„ verri]kt is met fraije ankmerkingen , en vergeleken met
„ veele_ oude en onbekende Handfchrivten, door SYMON AB.
,, BES GABBEMA. De Tijtel bier van .luid
volgt:
„ iljtierfitbmxii fen aim frija frec;ena Y,retOria Tatibriuttlit
„, ten aabe tieben Zeittimmttin fa a; bat Saab.tiei;cri
„ aart Pilf.rnuO to' Ilcom / cm it Boo jeer 'lei 40;iftli
11::7bolf be riei;cr mn it '1.273 jeer btarlit ien 't
„
Pibtie fen Camminga paratifijaan errA
„
,, tr4 ZA)11 11-inm
to 'fe, rjum. Oceitje0 oni it 1460 jeer
2,11 't
opfTmicti fen be- Zzaelifierijim. Dooriloken
„ met idloon papier, en vergeleken met verfcheidene Handivten door SIMON ABEES GABBEMA gelastigde Geichied„ f,--i'ijver van Friesland.
„ Dat 'er verfcheidene Afdrukken van dezen aart nog voor"„ ha: den 7ijn, is geen tegenfpraak onderhevig; de onfterv„ lijke MEERMAN bezat voormaals een dergelijk iluk doch
e „ zonder aantekeningem Wij dragen ook nog kennis aan twee
,, an-
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anderen, dewelke aan twee bijzondere l iefhebberen der

„ wetenfch appen airier in eigendom behoren. Den hooggeklouun en ouderdom van dit onfchatbaar Bock , zal niemand
1, die betzeive ke p t kunnen betwisten, noch de ,waardij vaa
deszelvs inhoud in twijffei durven flellen. Hier ult ka3
men
zig de regte denkbeelden vormen van den vorigen aart
4,van 't geflag,to der Oude Vriezen , van de Oudvaderlijke
• Zeden , en aaupnomene Gebruiken hunnes Lands, mids..
„ gaders van hunne ingeftelde Regten , Gedsdienflige inzet„ tingen , heerfchende Gebreken, bepaalde Eocten, vereijsch„ te Straffen, en eindelijk van de waardc der gangbaie IVI-un„ ten van die tijden. Dan het valt ons fmeitelijk, den ge„ duldige, Lezer te mocten openbaaren, dat wij ons than;
„ buiten ftaat bevinden om, volg,ens de toezegging, in de
„ Voorrecle op het I. L)-eel gedaan , dit pronkfluk der grijze Aal„ oudheid, in dit IL vertaald to geven. pe overzetting was
„ fchier op de heIfte gekomen, of een ,Ontijdige dood heeft
„ den levensdraad van den gene'), die dit zwaarwigtig weri:
mede op zig genomen had, onVerhoeds afgefneden. Wij
„ bedoelen den welgeoeffenden en geleerden Heere Nic.
„ THOLF.N , Advocaat voor het Hoog Geregtshof van
land , wiens betteurde gedagtenis bij ons in beftendige ag.
„ ting blijven zal. Sints de ongelukkige geboorce van dit
„ onverwagt flervgeval, heeft deze gewenschte onderneming
geenen vooitgang gehad, en 't heeft ons, deels aan de be.
„ nodigde wretenfchap, deels aan den vereischten tijd ontbro„ ken , om 'er zelvs de handen aan te
Dit gemis is naderhand voor can gedeelte, namelijk ten
jare 1782 herite;d, door den arbcidzamen ijver van den zeer
gel eerden ,en in de oude regten en wetten van ons Land zo
giondig bedievenen I-leer PETRUS WIERDSMA Notaris en Auditeur Militair te Lccuwardett , welke die taak opgcvat he!),
bende, dezelve op de aldervoldoendite_ wijze heeft ten uitvoer
gebragt, tot op het Elfde Deet ingenoten. Grotelijks is hot
to wenfehen , dat tijd, en gelegenheid zullen toelaten, bet
vcrig g,edecitc Van, dit zo uitmuntend werk door de Pea,
van
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wan (Wen zelvden Man , die enkel om Ane braafbeid
grote kunde tot Lid van de Commisfie om een Civiel en Cri,
mineel Wetboek voor de Bataaffe Republijk zamen te itellen,
is benoemd , mag warden voltooid. Ten einde aan onze Lezers enig denkbeeld van dezen arbei1 te gevitn,, acbten wij
niet ondienftig, bet Voorbericht, aan deszelv$ hoofd te
den , ten dele bier te plaatzen; zijnde van !dezeri= inhoud:
De Oude , Friesfche Patten, dia wij thans op nieuw im het
„ licht geeven , zijn die Wetten, wellte ., in de oude Friesfchc
„ taal gefcineeven, op verfchillende tijder der middeleeuwen
„ in het tegenwoordig Friesland hebben - plaatsgehad. De„ zelve zijn reeds tweemaal gedrukt: eerst afzonderlijk tegen
„ het einde der vijftiende eeuwe; en daar na in de Ref hrifr
• ving van de Meerlijkheid van Friesland tusfchen het Viledt
• Lanwers „ door CH. SOROTANUS in den jarc 1864, uitgeg*
„ ven. Beide die drukken hebben wij onderling , en ma
,, verfcheidene Handlchriften der bijzondere Deelen, vsrgelew:
„ ken, van veele misitellingen gezuive,rd, en over het ge.
„ heel, zo wij ons vleben, merkelijk verbeterd.
„ De nevens den Test geflelde Nederduitiche Vertaaling,
„ reeds bij fanderen begpunen , is door ons veivolgd , en ten
„ einde gebra&t: zijnde ,dezelve na zullis in -'t gghed l ons
„ overgezien, befchaaf4 naar onze gedachtqn verbeterd, en
,; door de bijgevoegde ilantekeningen opgehelderd.
„, Dit Work hebben wij goedgevonden in twee Stukken
„ uit te geeven; en daar op nog te Iaaten volgen eta derde
„, Stuk het welk , benevens den eigenlijken en de
„ noodige Registers , zal bevatten een Aanhangzel van oufle
„ Fliesiche Stukken , waar door aan deeze Wetter' , in ver„ fcheidene opzichten, een aaiimerkelijk 144 wordt bijge„ zet: met nog eene breedvoerige waarbij wij van
„ verfcheidene zaaken , tot den tijd, het verffand, en den
„ aart dezer Wetten, mitsgaders de eigenfchap der Taale be.
„ trekkeliik, een oniftandig verflag zullep doen.” Grotelijks
is het voor de liefhebbers der grljze Wetten en- Oudheden
van ons Land te wenfchen , dat 'er zig geen h nd2rni3fen mogel
V
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gen, per}, -die het clotan gedanc toezegging 'anger ver.
V4gem
1\lsg, client bier langemerkt,.dat in dezen arbeid, mede de,
hand heeft gehad, de Heer ETRUS ERANDSMA, Raadsheer in
let Hof van Friesland, doch egter voor een zeer gering aandee; eensdeelt veroirzaakt door zijne, ambtsbezigheden, en
ten, anderen, door zijn ontijdig affterven; zo ' dat men genoeg2 UM, de gantfe behandeling van dit uitmuntend fluk, aan de
cirdeelkundige pen van den Here WIERDSMA, heeft te danken.
CAMMINGA (PIETER VAN), loonan Sicco en TRYN
7,3E.ERMAi weilet in 't jaar 1558 Heer van Anseland, in plaatze
vs7.n 413 00M, HAI° VAN CAMMiNGA Wien door enen Hove
WEIDA de kop gekloofd werdt. De laattle Heer van Ameland,
iit dit geflagt, was FRANS Duco VAN CAMMINGA, gehuwd'

1„uTz of LUCIA VAN MINA._ Naderhand kwam deze hQeraan
moeder, RIXT DONIA ; en deze zonder uld
Let fie, wille overleden voor de heftan de GraiTinne
CARLSON , en, voor de wederhelft, 'aan den Grietman WiLco
1,-14DmpA VAN SCEIWARTZENBURG, eti zijne. zusteren, getrouwd,
ItletSwco VAN ; GOSLINOA en jARIG " 3/AN BURMANIA.. Eindelijk
is Arileland uit den tak van BURMANIA in Wimbritzeradeel, bij
koop,, overgOragen op het doorlugtig Huis van .ORANJE. Men
vindt cne, aanmerkelijke, Uitfpraak of Staatsgewijze Verkiaxirge, nopens de vrijheid van de Heerlijkheid Ameland,
c1_,ato, On 29 augustus 1405, in 't flzarterboek van Friesland ,
HUBER, Opera nsinora. 'loin.
peel, 11. 35r. als mede bij
p. 5 „, 6. wdar bij wordt bepaald „ dat die van Ameland,
r eeuwig vrij en quijt en onbelast zullen zijn van alle
regten en van alle jurisdi&ie in Ferwerderadeel , of in enige
clelen van de landen van Oostergl en van Westergo , en- dat
Ii 1?aar zelven zullen, regten, en haar regt bij haari
voeren, gelijk die van Ter &belling doen."
EirrER, TAN, CAMMINGA verfcheen ten jare x566 in do,
veTgaderipg der Staten van Friesland', en gaf ziine toeftemminte aan zui befluiten, en vertogen, war L gevoelens vari,
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irrijheid dooritraalden , en die ftrekten tot vit . dediging van
's Lands voorregten , of ter afwendinge van gfwetensdwang.
Bit kcn hem niet bernijden van 't ongenoegen, dat een troep
der Watergeuzen op zijn eijland kwame ftropenl, en zijn kasteel aldaar verwoesten, van welke mishandelingen nauwiiiks
cede is nit te der ken. Hij verzogt in 't jaar 1572, enig krijgsy olk naar Friesland over te zenden; en voegde zig bij anderen,
die Leeuwarden poogden aan 's Prinfen zijne te brengep. Onh
trent het einde van dat zelvde jaar, werdt hij door BILLY en
den Raad, opgeroepen, loch hij oirdeelde veiliger , zig met
de vlugt naar Ameiand te bergen. Dan, men agterhaalde hem
op weg; en bragt hem gevangen op 't blokhuis te Leeuwarden.
Hij fchijnt van geen afval, of wederfpannigheid overtuigd te
hebben konnen worden; waarom hij op een frneekfchrift van
zijne vrouwe, en onder borgilellinge van ene grote geldfomme , uit zijne gevangenisfe geflaakt, en toen overgebragt
werdt naar zijn kasteel, Lket oude Amelandshuis binnen Lem.
garden, waar hij in ene vrijere bewaringe gehouden, zijne.
dagen eindigde. Hij is gehuwd geweest aan FRANSKE 1VIIN.
NEMA. ---7-- WINSEMIuS,1110. Lib. I. pag. 72, 73. VIGL.
AB AYTTA, Epist. 88 , & !89. ad Hopperurn. pag. 54 2. 721.
J. CAAOLUS, de rebus Cast. a Robles &c. pag. 194:, 195. `-r.
W. TE WATER, Iliff.' van't Verb. der Ed. II. a bl. 34-L3x6.
CAMMINGA (RIENK ,, vAN), heeft geleefd in de XVIde
teuw, is getrouwd geweest a.an- GRIET BOTTINGA, bij vie
hij vier kinderen heeft verwekt. Hij ftielf ten jare 1598; oti
is, te Franker in de kerk begraven, met dit graffchrift:

'Quis cubes Mc : fi , forte Togas, uno accipe verb° ,
Et cui tuta fides, nobili; We fuit.
Indole przclara , magno de fiermate , fed quad
Rar.z virtutes undique condecfrant,
In Dominum fincerus amor,, cufiodia reEli,
In patriam & presfos prof fponte fides.,
1....s. &ilia Nob. p.. 53. FERWERDA, Geneal. en iVapenb. IT. D.
V2
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QAMPE (JAKOB) ,. een Vernaar. van gebootte„ was de.,,
4,09N van Adr. lkicos CAMPE, Gecommittearden Raad van Zees
lad,, en Renteineester van. den Marquis. van Vele. Onze,
}Axoa, beeft in de regten gefludeert, en is, tot. het bekleden,
ipArt. staatsambten opgelegd, behbencie zijn vadarlasalook ree4..
in.4r4t begin der vestiging van (lit, Gemenebest , in, die, hoecia7.
qiO4-id; ten. qienae geflaan; want ten jare 1..5.98 ‘ ontrncetem.
wij hem reeds ais Gecommitteerden Rand van Zeelard ter Ad..,
Je;leveris
SczorrE., wierdt hij wegens 7.92:emd
poem;, als lomrnisfaris politijk, tot het. beroemde S'ijnode)
yap. Dortiyeth;., in 1618 en ing gehouden. Deze. commisfie,
4geft hij, met lof en de grootite. gematig.dhcid waargenomen;
h;,:bben gle under ancieren , toen hij op zijne beurt, Prelident de4
kiQ1,1t,ijken
(len Pre:l.ikant van Hoorn, DOMINIKUa. SCAP.MA,,,
i4
pp, ene heusiche. wijze behandeld. In het jgar
tweema lca toe,, Hn dc. hoetianieseid: van Gedeputeerden te
Naar. Bergenopzootti. gecommitteerd , ten cinde aldaar,
valgende. .toenmalige. bglegeringc diet, wegens de al,.
ripqr?p Staten; , met raad en daad 'a Lands nut te
bevotderen. Oak was hij de eerile, Welke die. itat.met
(chap , en ammunitie voorzag;. want hij brat aldaar op den,
#.so jul;tj, van, gen g ewde jaar, elf vendelen knegten, beneveng
cpn grote ienigte kruit, kogels enz., ten dele uit Flaanderen,
eI dele, uit Zeeland- bijeen verzametd1
De4 16 jAnuarij 1,600, h11Wde JAKOB met MARTHA RED
een. jonge maagd pas 16 jaren oud, zijnde de oud,.
dpgter, van PIETER REIGERSBERGH, Burgerneester van' Vera,
zuster van de beroemde MARIA, hUiSyrOlIWC Van HUIG DE.
pRpoT, Na 19 kinderen in het t ijdvak van 20 jaren bij Naar

Nef, s,z4t te

ontyiel hem deze waardige gezellin,
zply' flied den 28 julij 1625. Hij is nevens zijne.

vipiir. in, de, Niezookerk te‘ .111iddelburg , egraven, en met

1-,1et_ xolv.nde graffchrift door zilnen gee' erden zwager ver;FM??

vA'A

jACOBUS CAMP, dome Peilat S,
ab Ordinibus .2e1Ais dekEtti s ,
'Curator Reipiiblicie.
Mariginie
Cum in his lionotibus'
Stitieedyet
\eltedens anno cetatis LII,
'Gristi crolockxv, 7ulii the xXvfir,
'lac Monument& fui
tomen postetitati,
liberos Patrice.
'in

G. BRANDT , IBA der Reforin.
bl.
Zedaud, ' bl. 38, 39.

471 , -473.
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CAMPED (JAWOB
;of KAMPEN, Heer th ZatitiOtDroek, Konstander -en Bouwmeeste.r, is geboren te
-deritelin in "t'laatite gectielte der XVIde eetiw, '6n &Active/1
op' den rnaart -1658 , op zijn' huis Aandenbfoek , 'rooms begii.„
ven te Anersfoort; met dit'graffthrift oip-ezijn t ark gebeiteld--;
J'Aartsbiauwheer Wit -den Ill&
VAN 'CA14PEN -rust hier oncieti
Die 't Raathuis
Geflicht heeft, 't agtfte wondir.
bolt gaat zijn Afbeeldzel op verfchillende forin-ittn insireari
ender een - dertelver , Kest diet:
=JACOBUS I CANIP4N, DOMINUS IN RAM:Siff- BROM &c. ARCHITECTUS 'INC'OMPARABILIS.
Dus Bras het anfchi3n des utergindeloo'dn houwert
'van 't agate wonderffuk, 'het itaadht:is Ciirtajletiot
Zijn g6est
ftraat in 4 d'obg1ien der tlifeheture.t.s-4
Int all' de werken die 'Zijn `konWin lianilen ' mita;
En'fchOori2e in dtthriäftintickfvoortij ille g nali itteAtt,
‘i" defter ,olieilevih.
ZiJn *onvirtvelkVre
L. Id-kyrz,
iff
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VAN Cluvrol was niet alleen een der ver maardite BouvV
=esters van zijne eeuw, maar tefFens ook een beioemd Sailder; die de kunst van zijn penf,:el toewijdde aan het maketi
van levensgrootte beelden, waarin hij de manier van FRONK.
HORST en BYLERT volgde. In de 13ouwkunde overact' hij alle
zijne tijdgcnoten; waar van de bewijzen nog veelvuldig gezien kunnen worden, in de pragtige paleizen, in Holland en
elders door hem gefigt; als in 's Hage, 't huis van Prins
MAURITS , hot huis van den Heer VAN ZUILICIIEM en 't fpeelhuis te Voorbur g; het huis van deo Bele DEDEL te Lisfe ; de
oude Amfteldamfe Schouwburg, verfcheidene Grafromben der
Bataaffe Zeehelden; al:, TROMP, VAN GALEN enz., en inzonderheid, 't gene al het gemelde overtreft, het Amfieldamfe
Ataadhuis. – VAN BEMMEL, Befchr. van Arnersf. I. D. bl.
443. HOUBRAKEN, Schouwb. III. 11 131. 380-382.

CAMPEN (JAN vim), dus genoemd mar de clad zijner ga.
boorte , Kampen, in bet voormalig Gewest Overiftsfel, daar hij
omtrent 't jaar 1490 bet eerie wereldlicht aanfchouwde.
Denkelijk volvoerde hij zijne jeugdige letteroeffeningen te Deventer, alwaar in dit tijdvak ALEXANDER HEGIUS den roem hadt
van goed onderwijs te geven. Zig vervolgens in het latijn
en grieks geoeffend hebbende, wilde hij ook het hebreeuws
leren, 't Welk hij waarfchijnlijk volvoerde met behulp van
den geleerden REUCHLINUS ; zig bier in bekwaam gemaakt
bebbende, onderwees hij die taal in bijzondere lesfen te Lap,
ven, omtrent 't jaar 1518. Onderwijlen een reis naar Duitsland gedaan hebbende, wierdt hij bij zijne te rugkomst te
Leuven, door de Proviforen van het kollegie der drie Talen ,
in plaats van den Engelschman ROBBERT SCHIRWOOD tot Pro.
fesfor in de hebreeuwfe taal aangeiteld.' VAN CAMPEN nain
die post waar tot in 153 r; trekkende als Coen aan 't reizen,
Hij bezogt vele plaatzen, en genoegzaam gants Italie?) doorge.
kruist hebbende; vestigde hij zijn verblijf te Venetie, alwaar
hij gedurende enige jaren, in 't openbuar geleraard heeft. In
deze flad hieldt hij veelvuldige gefprekken over de hebreemi,:re
L4,,
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letterkuncle, inet eèn Pod', .datir hij door
'bexoemdein j'ERo14YMUS ALEANDER kennis aan hadt gekregen. • Vemolgens
bij voor de tweedemaal naar Duitstand, eri hij lei&:een be•
zoek of bij SEBASTIAAN MUNSTER, die, le lia;e1 tvas .konatth
wonen, na de monnikskap:tes . Tubingen afgeworitin 'te iiebben.
Vuitsland ' verlatende, reiscle hij naar ieer Whirrehijillijk
om 'er met Joden , die men weet dat
in gefprek te treden. 'Naar Italie ie'rug.gekeerd-,
.14
'leer gunftig to • Rome ontvangen, en aldaar met verfeheicrene.
kerkelijke beneficien begietikd; waar na hij vertrok j,i0ed0i
zijne lesfen te Letiven te pan waarnemen; maar to }Friburg
in het Brisgaulvfe gekomen zijnde, wierdt hij door de vest,
welke aldaar aan 't wooden was, den 7 feptember isjs ,
'den bloei van zijne jaren weggerukt., ALLARDIN VAN AilSTEL7
'DAM waar over op zijne plaats is gefproken ., .vervaardigcie
voor hem het volgènde graffchrift.:
*Campenfis , prof la gs fanEtce myfferia lingUce
Davidicos Pfalmos fufius explicuit.
.Non fine laude diu Veneta prelegit in urbil
Obtinet 'hinc 'Rome multd facerdotech
Lovanii llama vitatn finire doiencid:
Friburgum veniens, peste repute
Ne foruisfe fenem mutet . Fortuna fecunda,
Rim jUvenem campos mifit in DyfiOs.
nunc, rare fludens, 71ebreis jungito Grade:
Mors edam doEtos opprirait a4ra giros.
IAN VAN CAMPEN lieeft door 'den druk gerneen giimaakt,
tr. De natura Litterarum Pun forum Hebraieoron tiliisque ad
exattcan Gratnmaticen necesfaiiis, ex variis Die yuarei Opusculis
libellus. Paris. ' 1520.
- 2. 43falilariii's omnium juxta
braicam Veritatem -Paraphraflida interpretatio Norio. I 53 2,
167no. 3. Succi4isfima ., tf,. quantum , Hebraic-a phralis permit-CU , ad litteratts praxime .acadens Paraphrafis in Concionern SicPOSSEVIN. 'Apg:.•
'71719721S Ecckfiaste. Parts. 1532. nino.
:5t:.'f. Torn. I. ed. 1608. p. 8;T. F. SWEERTZI ithen.
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CAMPEN'. (KRISTO FFEL(SkZLV ESTER v,LN)
p.

Belg. p. 435. f Fast*
Bibi. Belg. pag. 599, bop. PAquoT,

466 407, VAt. 'AIDE.,

284. J.

ItTENS,

Mem. sitter :

Tom. XI.

p.

225-230.,

tAiviPEN (KRISTOPFEI, VAN), een ervaren Geneesmeet.
ter te Breda, en aldaar uit een oud geflagt geboien, heeft
zijne gebo' orteffad vele jaren de praktijk uitpoeffend,
gedurende dat tijdvalovervloedige blijken van zijte bekwaam,
heden gegeven. Hij is, na verrcheidene malen 't Schepensambt aldaar bediend te hebben, in 't jaar 1696, zeer -waar.
fchijnlijk ongehuwd geftorven. Bij uiterften wil befprak hij
2ijne fraaije Boekerij aan de Clad Breda, Welke aldaar nog op
't fladslmis bewaard worth. Men heeft van hem in licht:
ColleElanea. Therapeutica de ?leuritide
Apoplexia , I3red. 1691.
--- T. E. v. GooR, Befchr. van Breda, bl. 306.
CA PEN (SYLVESTER VAN), geboren te Goes, wati
cerst Penfionaris zijner geboortellad,, , en daar na afgezonden
in den Raad vat Stake; doeh vo ndt goed zijne bediening
seder te leggen, enkel uit liefde
eke geletterde ledigheid
en ambteloos leven, gelijk hij dan - ook 'mar Le ijden vertrok,
om dagelijks met de Geleerden te kunnen verkdren: Hij
woonde te zamen met den verinaarden TCruidkenner, KAREL
CLUSIUS, en hij zelv' vrierdt een man van zulk een diepe ge,
leerdheid en fchrander oirdeel gefchat,
fingula pane diEla
totidim haberentur Oracula; dat bijna alle zijne cede.
ejus
nen, als zo vele orakelen gewaardeerd werden.
In een Album van IAKOB VAN DER MEERSCHE, betuigt de
Neer P. DE LA Km, zijn eigen handfchrift gelezen te heb.
ben , gedagtekend den 23 november 1602; zijnde van deze*
inhcud:
"AfrortnIc vri.Asissoc a Bloc

't Ecilen/ Wntericb Catripette

Nobili generofo JACOB° VAN DER MEERSCHE Conviaori
quondam fuo gratisfimo Ling. perperua durature amicitii
resferam dabat SYLVESTER VAN CAMPEN 411130
Novella, lauz.
Ai

('t.ITX:S)

Funebr. in +exjreq. P. CUJE1. :P. lot r.
Gelett. Zed. bl. 321, 322.

VOIISTIT , drat.
P. DE LA RUE,

CAMPER REMUS), is een buitengemeen Man geweest,
to heeft tot die klasfe van Geleerden behoord, waar van iedet
eeuw ilegts weinigen oplevert. Hij wierdt te 'Leydets„ in 't
jaar 1722 geboren. Zijn vader , FLORENTIUS CAMPER, voor.
been Predikant te Batavia., hadt gig zedert het jaar , 1713 at.
daar ter inwoning nedergezet, en verdeelde daar zijnen tijd
in den ,omgang met Geleerden , het gezelfchap en s de 'enderfteuning van Konftenaars, en de opvoeding zijner kinderen.
Zijne Roeder SARA GEERTRU1DA VETTING, Was van Hollancgi
ouders -uit Neerlandpindien afkomitig.
Reeds in zijne tedere jeugd gaf CAMPER blijken van buitengewone werkzaamheid, weetlust en vlugheid yan
begrip. Zijn vader, gehorpen door den raad van den uitmun
tenden BOERHAVE, verzuimde niets om deze eigenfchappett
verder te ontwikkelen en op te wakkeren. Hij liet hem de
voornaamite talen, bijzonder de latijnfe, leren, 'en deed hem
de tuslen-uren befteden met rekenen, het leren der bonwkonst
en doorzigtkunde, bet draaijen-, timmeren, en foortgelijke
bandwerken, welke hem naderhand van zo veel dienst gewegst
21in in het uitoeffenen der ontieed . en heelkonst. Ter zelvder tijd gat hem de Heér LABORDES onderrigt in de eerfte be.
tginzelen ,der wiskunde. In de tekenkonat wierdt hij,onder-:
wezen door den Ridder VIGOR en zoon, en hies in maak-te hij weldra zulke vorderingen, dat hij, r6 jaren oud zijn.
tie, reeds in olieverf begon te fchilderen.
Aan het Hogefchool gekomen -zijnde, oeffende hij ,zig eerst
in de natuurkunde, onder MUSSCHENBROEK en 's GBAVESANDE,

en veikloos vervolgens de geneeskunds...tot zijne boofdliudie.
Hier in .genoot hij het onderwijs van GAUBIVS, VAN ROOVEN
en den ouditen ALB/NUS, _terwij1 hij zig in de verloskunde
oeffende onder het opzigt van den ervarenen TRIOEN. In 't
jaar 1746 wierdt-bij op denzelvden dag tot Doktor in de wijsbegtate .en

La de genes Lunde bevorderd, na openlijk twee
Ver.
V5
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Verhandeling.e n Verdedigd te hebben , de ene de 'T)Tfu , en dik
andere de quibusdam Oculi partibus. Ili) bleef nog. twee jaren
Le ijden , en deecjt toen, na derzerver overbij zij ne ou ders
liiden, ene reis naar Engeland Frankrijk , Zwitzerland eri
land. Op deze refs zijnde, wierdt hij beroepen tot Hoogle.
raar in de wijsbegeerte, 'genees- en heelkunde , te Franeker4
Hij ontving de tijding bier van re Geneve , en het befluit om
dit beroep aan te nemen, deed hem meer fpbed met zijre to
rugkornst in het vaderland maken. In de lento van 175o;
aanvaardde hij den gemelden post, houdende ene openlijke
Redenvoming: de Mundo optinic. Ter zelvder tijd wierdt
Lid van de Koninglijke Akademie te Londen. in 't jaar 1752;
tam hij den vacantie-tijd waar, om op riieuws ere Teis naar
4Engeland te don , waar hij zig. verder . in de heel- en, vioed.
tonst oeffende, onder STIARP , KELLY en SMELLIE:, vow- we1.
ken laatflen hij zelv verfcheidene Platen teiencie van zijn
kend groot werk.
Na nog enigen Oa, met toejuiihirig..te;Franeker geweest te
aangefteld tot floogwierdt CAMPER in .1755 beroepen
leraar in de heel- en ontieedkunde tan het Athenteum te
Bij bet aanvaarden van die waa:rdigheid *Weld hij
Drie ja.
Redenvoering: de Anatomes in omnibus Scientiis
Ten daar na gaf men hem ook den titel. van Hoogieraar in de
toen handelde hij in ene openhare Redenen
voering : de certo in Medicina. In bet jaar r759 gaf hij het
'eerfle deel zijner DemonfirationeS Anatomico-Pathologicw in 't
licht en fchieef nog in 't zelvde jaar ene Verhandeling:
Over den oorfprong der Breuken in eerstgeborene kinderen : hij
bood deze Verhandeling aan de Hollandle Maatfchappij te
Haarlem aan, vt,rell-e hem kart daar na tot haar Medelid ver..
koor. Bijzondere redenen deden CAMPER het befluit nemen,
tom in '1761 VOOT het Hoogleraarfchap te bedanken , -en zig op
een buitengoed bij Franeker,, Klein Lankum genaamd, te bee"ven. Ilij behield nogthans den titel van Frofesfor ..tionoraritt;
te 4rnfte1dam, Vocir bet 'overige zijns levens. Nu hadt hij
'overvloedlg tijd , soth zig geheel aan de beoeffening
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'iefkoosde wetenfchappen toe to wijden. FE) gaf din ook

[762 uit, het vervolg zijner bemonftrationes Anatomico-Patko.
!ogicx , en van zijne gemelde Verhandeling , over de Breuken
der eerstgeborene Kinderen; voorts nog ene Ontleedkundige Berchrijving van het Gehoor der gekieulvde Vissichen, welker werktuigen hij het eerst in i 76i ,ontdekt hadt; ene Verhandeling

over de opvoeding der kinderen, door de Rollandfe Maatfchappri
te Haarlem, met den zilveren penning bekroond , en enige
flukken over den Landbpuw. De Staatsvergaderingen van Friesland, welke hij , als volmagt uit Idaarderackel , bijwoonde,
ven hem ook tusfen beide enige bezigheid. Slegts twee jaren
intusfen duurde dit afgezonderd landleven. Hij wierdt in het
jaar 1763 beroepen tot Hoogleraar in de genes-, onticed- en kruidkunde, aan de Groningfe Hogerchole. Hij nant
dit beroep aan, wierdt kort daar na tot itads Phijficus benoemd , en hied in 176 4 zijne plegtige Inwijdings-Redenvoering : de admirabili Analogia inter Stirpes & Anirnalia, en end
openlijke voorlezing: do Claudicatione. Niet lang daar na deedt
hij , bij het afleggen van het Re&oraat der Akademie, ene
Redenvoering: de pulcl2ro Ene Verbandeling: de Calk)
Osfium, aan de Koninglijke Akademie van Edinburg gezonden,
verwierf hem in 1765 den tijteLvail Lid Bier Maatfchappli.
Hij rigtte te Groningen een Genootkhap op, tot het doers van
Proeven ter bevordering en verbetering van den LandlSouw
van welk Genootfchap hij Secretaris was. In: 1767 ma akte
bij zijne ontdekking van het Gehoortuig der Visfchen, aan de
Koninglijke Akademie der wetenfchappen, te 13ar4k,- ,bekend,
welke dezelve in de Memoires de Mathematiqut et de Phyfique,
prejenas cc l' Academie , in 1774 heeft uitgegeven. in 't volgend jaar wierdt hij Lid van de Koninglijke Akademie der
heelkunde te Parijs, en honorair Lid der Teken-Akademie te

Anfleldaps.
De Vee-pest, die in 1768 woedtte .,• deed hem op. alle midde/en bedagt zijn, om dezelve te genezen of ten minited te verg agten en minder gevaarlijk te maken. Door zijn toedoen,
wierden welds , in - Groningen en Friesland , Maatfchappijen
op-
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opgerrigt, wellcd op geffere

laden de inentrig
dbcen"
fit) hieldt irrtusfen , openlij-ke Lesfen over tie 'Viebepro ,n,
z-elke in 17 70 vitgegeven wierden, en reeds in 't
' d • jaai in 't hoogduits, te Koppenhagctn, uitkwamen.
zvioeigteen
Ter gelkiker tijd gaf het heerfchen der landerpok fess aan:eiding tot vele 'proeven met de inenting, van welke hij den
gelukkigen uitflag bekend maakte in zijne zranmerkingen over
veld geneeAnicidelen, met ‘enen gewenschten

de inênting der Kinderziekte , met 'waarnemingen bevestigd', wer.
ke in 1772 te Leipzig t hoogduits vertaald wierdan. Hj
wierdcomtrent dezen tijd oOk vereerd met de t4tels van Korrespondent der :Koninglijk-e Akademie te Parijs , en van Meielid der geleerde Genootfchappen tb Rotterdam en Viisfingen.
Intusfen vestigde hij ook fteeds zijrce aandacht 'op de Natutarlijke Hiftorie , deedt enige aanmeikelijke ontdekkingen-in dè.
telve , en zogt alle 'gelegenheden om zeldzame voorwerpeft
in openbare lesfen te vertcmen. De ontleding van enën
Drang-Otttang , van 'cen Rendier, vantBruinvisfehen, van enet
, en van het bekkeneel van .egen Rhinoceros ,.gaven
tier toe zeer gefchikte aanleicling. Door zijne bijzondere 4-lettendheid en doofzigt bij het ontleden en vvaarnemen van
Verfchillende menschlijke en dierlijke lighamen, 'en door ,eneri
hem eigenen geest van vergelijking, wierdt hij opgeleid tot
,de befchouwing der verWanderii)ke overOenkorn .st van een
groot aantal fchepfelen, en tot het uitdenken van ene zeke7e
inanier•, oral de kentekenen der meest verfehillende 'flatien en
de gedaanteivisfelingen des ouderdoms op ene onfeilbare wijze
voor te Mien.
Hij deelde zijn den'Idieeld in 1710 in 'ene algeineen toegejuichte, Redenvoering mede -aan de -Teken-Aka,demie te Amfieldam. Hij ontwikkelde naderhand verder zijn
denkbeeld, en bevestigde hetzelve in drie andere openbare
lesfen over het zelvde onderwerp, welke hij in 1778 en 1782
in de Teken-Akademie te ilmfleldam hieldt. Deze rchone
belangrijke lesfen zijn na Ien dood van omen Iloogieraar ten
jam I9I te Utrecht bij WILD en ALTREER uttgegeveirl. Ii
jur
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jaar i 77 1 deedt CAMPER , bij de- ou t ieding .yan Vogcle'
Ltdekking,, w('.1ke zig naderhand de, beioemde Fluivrar: Lo,
guide, van den ingang, der lucht tot in de holle beendelen,
:r vleugelen en dijen, en zelvs tot in de ha:s- reryclen en
gehele. gteraamte der Roofvogelen, en van,dezalken, die,
g hp og in de lucht verheffen. Ene> befchrijving bier yam,
ierdt door hem., inet ene ontleedkundige beichii'iying van,
!n Pecari, en van. den Kaapfen Mieren-eter, te geliik met ene
erhandeling : Over her gehoortuig en den netts der biazende
'zsichen, aan de Koninglijke Akademie der wetenfchappen,
Patijs toegezonden. E rie Redenvoering, openlijk in de
),ntleedzaal te Groningen gehouden, wierdt in het tweede &et
an den Rhapfodist gedrukt.
Na dus den jaren met groten mem te Groffingent het lioog.
Ih raars-ambt te hebben waai genomen , verkoor hij , in Ina
ketzelve neer te leggen, Groningen, te, verlaten en weder nag
riiesiand te keren; hij bepaalde, zijn verblijf te Franeker,, en
iet daar zijne zonen op het Hogefchool gaan. Nu hadt hij
Feder meer tijd tot het fchrliven, en uitgeven van, verfchillenle werken. Hij behaalde in. Ina enen gouden penning bij
le Koninglijke Aka4emie van .Touloufe, ola ene Prjsverhande.
-over de beste wijze.on do Kinderziekte_ in te enter, en in,tn3
wieldt hem ook, door 'dg Koninglijke A,kademie van Lijons,,
e eerite prijs toegezonden, als, Schrijver ener Verhandeling
tier den aart en genezing der Sepende Long-ziekten, In 1774
;af hij enen , Brief uit, agn I), vAN QESSCHER, over het nut. van
e doorfnede der fchaambeenderen in moeilijke Verlosfingen , waarbij
geyoegd waren zijne Oordeelkfmdige Aanmerkingen over den Comqicntarius van VAN SWIETEN , over de Kinderziekte. ilan de likaciemie van Lijons, deelde hij vervolgens 'Tiede een Verhandeling, over het, toeflellen, t ier Breukbanden., als ook 4ailmerkingen
ir.ir de moeilijke. rerlosfingo, door geklegnde hoofden veroorzaakt
en ket gebruik van den Roonineaanichen hefboom, em dezelve
1evo7deren. Aan heft 4fitgerck Genootiechap to Rotterdam, zondt
iiij ene Verhandeiing, over bet.,zamenflei,en den ingang der lucht
grote leen4erezi der rogekn, waarbij hii ene andere voeg,,
irk
de
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de over het gezang der mannetjes fKikvorfrhen, en ene, derde over
het t ellen van Breukbanden. In 't jaar 1774 gaf hij te Leeuwarde uit, ene Gerechtlijke en i ontleedkundige Verhandeiing over
tieartfeleleoil
senen van Leven en Dood in nieuwgeborene Kinderm; voorts
Gedachten over de inisdaad van Kindermoord, en ene gemaklijke wijoe ens Vondelinghuizen in te voeren, en eindelijk over de oorzaken van Nindermoord en van Zelfmoord , waarbij twee Proeven

over de inblaz,ing van lucht in de longen van Kinderen, welled
dood t,er wereld zijn gekornen. In de Vaderlandfe Letteroeffe._
ningen gaf hij een kort Berigt van de Ontieding ecus jongen 01ii.
phants. In ITN. en 1776 behaaide hij twee gouden Eel pen,
ningen bij d z. ', Koninglijke Akademie der heelkunde te Parifq
den eerften door ene Piijsverhandeling over het nadelig snisbruik
der Plaasters en Zalven in uitwendige angemakken , en over ene
verbeterde beliandeling der Zweeren ; en den tweeden door ene (lien._
gelijke over den invloed der verfchillende Lischtsgefieldheden op uit.
wendige_Ziekten, en over de micidelen om de lucht in derzelver be,:
handeling te verbeteren.
In het 'oar 1776, geraakte CAMPER in enen Iettertwist met
den Graav van WASSENAAR-TWICKEL , over de beste wijze
van de Zeedijken in Friesland te bevestigen, en gaf over dit
Qnderwerp verfcheidene kleine fchriften uit. In het zelvde
jaar gaf hij in de Vaderlandfe' Letteroeffeningen enen Brief
over het Steerfiry den in twee reizen , en zondt ene Veihandelipg
over den dubbelheornigen Rhinoceros, aan de Akademie der wetenfchappen te Petersburg, die dezelve in hare werken heeft
uitgegeven.
In het zelvde jaar deedt onze Hoogleraar ene kleine reize
door 't Graavfchap Benthem, en door Brabant. Het genoegen
op dezelve genoten , moedigde hem aan, om in 't volgend
jaar ene reize naar Parijs te doen. Hier onderhield hij de,
verfchillende geleerde Maatfchappijen, met het voorlezen van,
eigene Verhandelingen. In de'Koninglijke Akademie der we*
tenfchappen las hij een vertocig, over de Kentekenen van ver.
fcliillende ATatien, en de nzanier om dezelve, zo als ook de Tronien
Tan leerfchillenden alderdom, en het fchoon der 4ntieken, met zeket'
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eheid te tekenen; en ene Verhanddling - over' de tieste en mins&
oin Breukianden to bereiden i en over enige proeven,
stbare
t, het Staal, tot deze banden dienende , op de voordeligfte wijze te
ra en. In de Koning l ijke Akademie der heelkunde hield hij

e voorlezing, over de ontdekking van- Klieren aan den binnennt van het Borstbeen, en de tekenen van onheritelbaren Bora;nier , uit derzelver aandoeningen of te leiden. -En in het Ito.
nglijk Genootfchap der geneeskunde, las hij ene Verham.
;ling

over den aart der Vee-pest, era; de voordelen der _ranting.

let ene Verhandeling over een diergelijk onde'rwerpx naam.
lc , over de voorname oorzaken der befinettelijke ziekte onder het

undvee , behaalde hii in het volgend jaar- den Eereprijs, bij
Natuur-onderzoekend Genootfchap te Berlijn, Welk hem,
er op ook tot deszelvs Medelid. benoemde. De zelvde ere
ierdt CAMPER bijna ter gelijker tijd door de Koninglijke Aka,:mie der wetenfchappen te Touloufe, en door de Maatfchapj ter bevordering van den Landbouw,, te Amfteldam , aandaan.
CAMPER voer intusien ook voort met het uitgev€ 1 van Ver
andelingen in zijn vaderland. In het zelvde jaar gaf hij nog
it : Verhandelingen van HIPPCTRATES CELSIIS en PAUWS AEINETA , over de Pijpzweeren en uitzakkiTn van de Aars , met
'gene aanrnerkingen opgehelderd; -yowls een Kort berigt wegens
7 ontleding van verfcheidene Orang-Outangs , en eindelijk een
tecueil van Stukken tot de vijf delen Dijken van Friesland be°rendes
Hij zond in 1779 aan de Koninglijke Londeiliche Akademie
ne Verhandeling over het fpraaktuig van den Orang-Outang en
,ndere Aapfoorten, en gaf te AWIeldam uit, het eerfte deel
ler Natuurkundige Verhandelingen over den- Orang-Outang en anere Aapfoorten, over den dubbelhoornigen Rhinoceros en over het

Rendier. In- het zelvde jaar verkreeg hij =der ene gouden
nedaille voor een antwoord op de vrilag van de Koninglijke
kkademie van Dijon., over den aart en de hoedanigheden van een
>;ogenoemd fpecifiek Geneesmiddel. En hij gaf in het GeneesNamur- en Huishoudkundig Kabinet ene Verhandeling over
den
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deg wren Ott clef Kankerwording, en het onfeilbaar teken van on.
4crftgibareti Borstkanker.
Nu deed CAMPER. nog elle refs- door een gedeelte van .Duitsbock, en hield gig voornamelijk te Hamburg , Hanover en Got.
thigen op. Op de faats%pmelde plaats zijnde, wierdt hij met
bet lidmaatfchap der aldaar gevestigde Koninglijke Maarfchappi dcr wetenichappen verEerd. Hij was zo voldaan over
due Pu:i,e eize, dat 't volgend jaar weder ene diergot
EP! deed. Na waren Brunswgk., Berlijn en, Potsdam, de voor,
naalnib plaatzen , waar hij
ophield.
In zijn vaderland te rug gekomen, hervatte hij met nieuwen
ijver zijrie letterkundige bezigheden. In 't jaar 1781 fchreef
hij ene Verhandeling over de? besten Schoen, Welke ook in 't
Frans en hoogduics vex taald. is. Vervolgens hadt hij het genoe, dat cirie zijner antwoorden op prijsvragen, door de Igo.
ninglijke td:ajernie der heellconst, en het Noninglijk Genootfchap der genecskunde in Pavijs voorgefteld, met den gouden
Eerprijs be&roond wierden; de eerite .was o4.-- de uitw3rkfelen
van flapen en, waken en , de nuttigheid, dam. van Ziekten , die
tot de Heelkonst belioren ; de tweede aver den invloed der gebre.

ken van affcheiding der velfehil i ende vogten op Ziektens tot dc
Heelkonst betrekkelijk , en de tot dit onderwerp betrekeityke go.
neesregels ; en de derde over den aart, oorzaken en geneeswyte,
van de Waterzugt.
In 1782 gaf hij, enen Brief uit , aan den Heer HUSSEM, over
de oorzaken van het mankgaan der kinderen , en ene nieuwe
konstbewerking oaa hetzelve voor te komen, gevolgd door, waarnemingen over den groei der flenen in de pisblaas , en over, het 'item
fnijden in twee reizen, volgens de leer van FRAVCO.
In den zomer van het zelvde jaar deedt hij wederom ene
refs Haar Maastricht, Luik,, Spa ,, Aken en Dusfeldorp , oii
de merkwaardige, voortbrengfelen der Natuur en Konst op
die plaatzen te bezigtigen.
In het volgend jaar gaf hij zijn antwoord nit op de vraag,
door het Eltaafseli GenootCchap te Rotterdam ,opge;evep : over
de r3deNen waarot4 de Men4chi meer dan enig an der Bier auraziekten
Ill
C'247: i l f', 1:g is.
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In 1785 wierdt CAMPER benoemd tot Iid van de Koninglijke
kkademie der wetenichappen te Pads , ene ere, welke flegis
an agt buitenlandfe Geleerden aangedaan wordt. In het
;elude jaar deedt hij ene derde reize naar Engeland, waar
iij met de voornaamfte Geleerden perfoonlijke kennis maakte.
In 17 g6 fchieef hij ene Verhandeling : over de Beenderen der

inbekende Vi.fchgn , lvelke, in de St. Pietersberg bij Maastricht ge,onden woi den, welke aan de Koninglijke Maatfchappij der
vetenfchappen te Londen opdroeg, en in het LXXVI deel
ler Philtil'ophical TralciEtions gedrukt is. 'Ter zelver tijd gaf hij ,
n de N'a3erlandf.-: Letteroeffeningen ., A ene korte Beichriiving
an den Dugon, em van den Hagedis met drie poten; voorts zondt
iij aan het Nat e„ uronderzoekend Genootfchap te Berlijn enige
?ordeelkundige aaninerkingten over de wifze van rangfchikken der
visfchen, mar de wijze van LINN/EUS en enen .brief dyer de on^
erj;ndheid des gewaanden Eenhoorns.
In 1787 zondt hij aan, de Akademie van Petersburg enige Ver.
handelingen over de gedolvene beenderen van onbekende of zeldzame
?en. In het zelvde jaar deedt hij nog ene „korte reize naar Parijs.
In het volgend jaar vervaardigde hij ene tweede uitgave
zijner Verliandeling over ,de breuken van de Kniefchiy en van den
top des Elieboogs, wae -zijn noon na ziin dqod heeft 'in het
Licht gegeven.
Behalven de bier opgenoemde werkett, .heeft onze geleerde
Man , nog uitgegeven, een latijnfen Brief gerigt tot denHoog.
leraar BERN. SIGEFR. ALBINUS betrekkelijk enen . twisttusfen,
deze Hoogleraren over elkanders ontleedkupdige: werken;
en inzondelheid over de uitmuntend.fchone Anatomifche
ten van den laatstgemelden. Nog een Brief van. CAMPER
geplaatst in de Comment. Societ. Reg. gottingenfis aao den Hr.
BLUMENBACH over de jongen van de Rama Pipa. Ook heeft
hij, de laatfle nederduitfe uitgave van 1VIALURICEAU over de
Ziektens en Gebreken, van, zwangere Vrouwen,. ten fare 1759 te
"Weldon gedrukt, met keurige aanmerkingen verrijkt. Voorts,
beefs onze Hoogleraar genoegzaam alle de Geneeskundige ea
4r,dere Artikelen, welke tot die wetenfehap betrelcking heb.
hen,
X
D E E L.
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beri, Were rear den nieuwen Druk van den nederduitfei
csoximwoordoboek, zo aanzienlijk-door mij verrneerderd, en
Acti jive r7t7a. enz, in VII 'Men. in gr. 4to. gedrukt, waarbi}
t adexhaticl nog een Vervoig iR gevoegd nit IX gelijkfoortige
bpadelen, als het wer1 zelve, beftaande, En, ten laatften,
aztlinerkelijke Bijvoegzelen en Aanhangzels bijgedragen,
..ta boogduitfe, uitgave van MUNRO, vergeliikende Ontleed,
kind (10 Fislchen, Te wenfchen ware het, dat een bekwa•
me, hand, al le de kleine werken van dezen uitmuntenden
Wan, waar van verfcheidene zeer zeldzaam zijn geworden,.
bijen zamelde, en tot nut der gantfe Maatfchappij op nieuw
in druk uitgaL, In 1798 is ook reeds to Lingen , bij JULIcnER,
iu
uitgegeven : PETRI CAMPERI Disfertationes decein ,
bus al' illeultribus ruropce Academiis Palma adjudicata Vol, I.
,Mgcmcinc Zitetatur. Bcitung 1799. 3anuar. f. 166.
Zedert bet nederleggen, van het Hoogleraar-ambt kweeg
CeonrEtt zitting in der Staten-Vergadering van Friesland, en
betteedde, als lid van Staat op verfchillende tijden, verfchei.
dene eerambten en commi§fien., In de laatfte jaren
even hack hij wegens die provintie zitting in den Raad van
State, en hieldt dus ook zijne woning in 's Gravenhage , alwaar hij , den 7 april 1789 aan ene heftige borstpleuris, in
den Quderdorn van 67 jaren overleed,
1-11.1 was, in 1756 getrouwd met JOHA/414A &MECCA/ one
zeer fchore vrouwe, en allerbraaffte huisinoeder, weduwe
van j. VosmA, Burgemeester van Harlingen, en dogter van
Bougsoom, Burgemeester van Leeuwarden : welke in
deugclen, uitmuntende egtgenote, wier aandenken ook altoos
bij born in boogachting is gebleven, en waarhij hij drie nog
lovende zonen heeft verwekt ) hem, in het jaar 1776 door
den dood ontrukt werdt.
CAMPER was rijzig van geftalte en wel gefplerd: dit, ge,
raid' bii ene evenredige gezetheid voi rude een geheel,
't met1 emu fchoon mansperfoon noemt. De opflag zijner
ow was, dcftig clmdringerd, co, een biik van zijn gezigt
itt itat Q *Mktdio ithxowa,&ti
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jn ituk te brengen ; ook halt hij in zijn gantfe bonding iets
at trotsheid aankondigde , waar van hij- bij tlymmige gele.nheden wel eens gebruik maakte, om de verwaandlieid van
nderen to vernederen. Voor het overige was hij doorgaans
.;er minzaain tegens een ieder,, en wel inzondeAeid tegens'
e genea die in zijne vriendfchap deelden, of dien hij achting
>edroeg. Gezeilig van aart, maakte hij door zijne
.tid , fijne oirdeelkunde, en ervarenheid in genoegzaam
takken van wetenfchappen den wellust der gezelfchappen
t; ook fprak hij ongemeen wel, 'Veritond behalven de goerde , de meeste levende talen van Europa, , tvas vloeijend
zijne verhalen, en wist zijne redenen daar het te pas kwam,
et boertig en jusenalisch zout te verfijnen. In zijne lesfen
as CAMPER ongemeen deftig en ernitig, en bij het ontleden
in Menfchen en Dieren, dat hij even vaardig als met ene
nbegrijpeiijke zindelijkheid verrigte, liet hij nimmer ene gegenheid flippen om zijne hoorderen tot eerbied voor het
pperwezen op te waken, en aan te toners, met welk ene,
[tnemende konst , juistheid en wijsheid , al het gefchapene
Dor den liefderijken GOD is gewrogt. Meewalardig .bij de'
ieken, wist CAMPER door gepaste troostredenen ellendigen
p te beuren. Onvergelijkelijk was hij bij de Vrouwen in ba.
:nsnood, en zijne bekwaamheid in de Vroedkunde, is boven
Lien roem; ook weigerde hij nimmer in dat yak een voor.
^erp, hoe behoeftig ook, zijne hulpe niet alleen, maar
warn hare armoede door ruime gefchenken te huip, en
igde "hare fmerten niet zeldzaam door geneesmiddelen
ekwaam voedzel , dat hij haar voor niet bezorgie; ja zijne
efdadige edelmoedigheid" kende bier omtrent geene palen;
ok was deze deugd een der flikkerenditen waar suede de vereven ziel van dien uitmuntenden Man begaafd vas. In Heelundige bewerkingen , daar handigheid en fpoed vereist wordt,
n dikwils een minuit alles beilist, was CAMPER onvergelijelijk; in plaats ook van veel toeftel te waken was alles zeer
envoudig bij hem, en hij wist in veele gevallen zijne werkuigen waar van het _gezigt bij de meeste Alders angst en
fchrik.
X2
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s ok ,till)omerrkt--, , bebendig aan; hunne ogen te ()nal ekken.
)
:ea; bemonclijIce , karaktegtrek van dezen Wijsgeer nog, b.ftonci
fit dat,hij nimmer beter tie vrede, vrolijker opgeru ocier, was, dap in zujke gevallen, waar in hij me goeden
tgtslag, een moeijelijke operatic hadt verrigt; ja ik heb hem
kejm jae 1,769 te Groningen tranen van bljdfchap zien fiorten,
13a‘ eel), gemee vrouwsperfpon verlost te hebben , an wiens
hij genoegzaap gewanhoopt hack, en die hij door
relde, maar zelvs tot ene blijcie, moe,
hulp i? iet
cley v,an een weigeichapen kind niaakte. Met fooitgelijke aandagt enige
f‘,1,peningen was hij oolc vervuld„ wanneer
hebben
, de tot nut van zijne natuurge-,
te
kiing
noten least verftrekken. Wat eigenaartige trek van een aan..
ziel , van cen ecle . 1 hart!
mechanijk Konflenaar befchouwd , vertooncl,e CAMPER
geen min gunftig Eclat dun Ms Geneesheer , Chirur.t
4g
Vroedmeester en Natuurkundige. 1,I,ij fchilderde beval,
1g i ol4ieverf, wats een groot meester in het tekenen, en
halt inzonderheid een, ongemeen vaste hand in het trekker
!pet 4e pen, zo als dc Platen van, zijne Demonfti ationes
daar van getuigenis, dragen. 'fimmeien
pplicorl" gthologice
hijzonder fraij, konstdraijen was hij een, meester in
dpe4
in ijvoor werkte, hij ongemeen net; ja ik heb hem van Walrus,.
menrchen, tanden zien nabootzen, die in gelijl<hf,..id voor de
behoefden onder te dee p , en als 't wale met
niet
tet tanden glafuur bezet waren. 11‘'roeven van zijn boetzeren „
Acen,ep tteeldhouwen , zijn 'er nog voor handen; ook fnrleed,
de, 154 roper en ijzer, en wrist het laatite beter te vertinneri,
dark doorgaans gefehiedt, op Oa to gaan, daar was genceg,
zataq geen. handwerk dat enige betiekking tot zijne plofesfie,
hat-, of hij was 'er meer ot. min in bedreven; ja 't fcheen,
of- zijne wingers gevornad, warerl om lets evenredigs en kon-,
gigs, voort te brengen,; want meer dan ee , s heb ik van hem
7ctiert, dat bij een papier in, handen hebbende, daar mede
ats, zonder, andagt tijpelende„ en tefFens. deel nemen4 in de
ingpfpantielabeid vorderden,
geiorttken, over ondenverRqp,
dat
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at papier na eniken tijd door ziThe 'vingert gtknOeid et1
te zijn , jets aardigs opleverde, daar geisttn-vernuft
doorliraalde.
Wtj hebbcn her boven gezien, dat d
. ee ' in vele tiVzigti.m
)oven alle lof yerheven 'Man ook -even loop In de Staa.taundige renbaan van ons Gemenebest heeft afgelegt1,;':enydat
lus onze taak zou khiinen te vorelereD, dot wij -ten -aanAtt,
7an zijne werkzaamheden ip dat yak,, ook -iets yawl -cozeLeeers mededeelden; doch wij zijn bier niet nquwkearig geneeg
lets met zekerh*eid Van 'te :ktunieti.
Van onderrigt %
dus niets anders van -meldent-, 'don 'atit
gen , en zullen
ge,iureilde 'eeri gedtelte der Jaren , waar in ons Vadefizint
door , partifchaptien zo deerlijk ii ' geteisterd en a1s tivAlt ',Ati
een gereten, en Waar 'ran 'de wrange vrugten 'nog -get-Mae:la
vordery , tot . op zijn dooci toe, 'wegens Friesland s Os in'tlett
Raad van State heeft geteten-,-dat hij p resident In s dlb yergaiering . was , 'toed de Prins •Erfitadhouder benevens tiest.t:Nrs
GemalInne, in feptember 1'787 in 's ''age te rug keerden - , ei
dat hij in die hoeclanigheid , beide (lie Vorfleli}ke peribilet1
inet aanfpi aken heeft begroet , welke gbvonden wbrdOn Th
rf.jne Verzameling van Staatsfluithen . over den jare 17-87 - e terpolgens , I. D. bl. 183. I9 ens.
-Om alles te 7.eggen.,*-V6ege'ilt Hier nog -bij,: &e'er cit3ten uitmuntenden Man ,•getUigd words, dat 'hij zber kgevotN$
- was wanneer hij dagt beledigd te , zijn , ^en -datilij 'In' =hitt
inzondeyheidVfngeval niet gemaklijk ; tot vergeving
;leer men door den 'lin& zijnb werken aartvidl, 'en It1='lets berispte. Een gebrek dat hij'inet vele triderie Gebattitictit
ltemeen heeft; en waar vindt men Gold dat geervichutmlieeftP
'Het Afbeerdzel van 'CAMPER ' n'aar • leVen tetekend 'etin
*4 4.--korer-gefneden door 'REIN. ViNitEC-ES, Is bijzonder
troffen 'en vertoOnt then Hobglerlar • its ktelelvde kroffb
tens "VertoOnde.
'ding, die hij bij fontnige luimen
eit Afbeeldzel leest then het Volgetute tijnfe 'vaats tin' dpi,
Hooglel'aar

Ilektdr ;der riatijnfe 'fch6let-,

1-3F. MEDENBACH WANKER :
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MonTALEs, ALIOS. A. SE. QUI. LIQUIT. UT. UM2RASA/zslzUS. INGENI0. - MORIBUS. UNUS. HTC. EST.
ADspiCE. POSTERITAS CAMPERUM. MAXIMA. CUL NOS
JiACTENUS. HAUD. SIMILEM. VIDIMUS. IPSA. VIDE.

E. L. VRIEMOET Fry: pag. 866, 867. HAt.
LERI, Bible Anatolia. Tom. II. g. xo68. pag. 395. C. SAX', O.
nom. liter. Pais VII. p. 109, i 10. Leveniclacts door zijn Zoom
A. G. CAMPER, gedrukt te Leeuwarden i791. in 8176. enz.
CAMPESTER (LOURENS), geboren te Diest in Brabard
beoeffende de griekfe en latijnfe talen te Leuven omtrent het
jaar I530, order opzigt van zijn medgezel NIKLAAS CLENAR"
DUS ; zedert keerde hij naar Dicst te rug, zette 'er ene fchool
op, waar in hij de beginzelen der latijnfe Ictterkunde onderwees, en begaf zig in het huwe.iijk. Zijn vrodw vervolgens
geftorven zijnde, keerde laij naar Leuven te rug, en onder.
wees 'er de geleerde talen in de abtdije van St. G eertruid. Het
blijkt door een opciragt van een zijner werken, dat hij nog in
°ratio lauda157o leefde. Men heeft van hem in _druk:

toria pro FRANCISCO VALESIO. od T
• I VIM 2. Dialogi E.
thici five Morales, ex quibus adolefcentia non folum literas difcat,
fed et 91101 111M vitceque foamandce rationein. Lovdn. 1550. ivizo. 3.
Syntaxeos l'roptedeumata , exemplis ethicis inftruEla. Lov. 1555.
I 27t20. 4. Sophronismus , quo fedultus ab errore revocatur et Vita
temperantioris dantur monita. Lo y. I 555. I MO. SWEERT1I
"'then. Belg. p. 511. VAL. ANDR. , Bibl. Belg. p. 620. J. F.
FOPPENS Bibl. Belg. p. 8o5. PAQUOT, Mem. litter. Tom. IV.
J. 222-224.

CAMPHUIS (JOHANNES), de XVde in rang der Gou4
verneuis Genelaal van Neerlands Indien, is geboren te Haar.
km den 18 julij 1634 van burgerlijke ouders, welke aan hens
ene weer dan gemene opvoeding gegeven hebben, voor ze
veel men uit verfcheidene omftandigheden van zijn leven kan
befluiten, en die hem vervolgens op een Zilverfmids winkel
te Amfleldam beftelderi.
Maar
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Attar die jongman zip hart woven
ende, moist middel om pen Adfistent- of OnaerkOPPilialosPlaats
:e verkrijgen, in dienst van de Nederittnie Obstiridifelootpgite,
Nldus met het (chip de Draak naar de indien vertrokken.eijndo.,
Landde hij to Batavia in jaarsz654, nog tauwelijks liojaren)ud zijnde. Kort na zijne komst-aldaar, bij in'twerk
;efteid in de geheinie cretaria, -door den Ceneraal 4.410Dertien jaren 'daar -na bevorderde,deze heiniotter.,
[ten Mak, na hem feels met de tijtels van Opper---en
koopman vereerd ,te hebben. Van den jam 1671 'tot Itils-v
werd hij driemaal gezonden naar lapin , =met den vann,'n
Opperhoofd op het '-komptcdr aldaari ook rbekleedde
44
dien tusfentijd, het ambt -van -Road van 10:7,
werd hij Secretaris 'van de hoge Indife Regering.; liveiken -,ge?
Wigtigen ,post hij ,met alle -naarftigheid -waarnam, ,en -Nvaar
bij zig ongetheen bevlijt-igJe, om, de archival vail de NO.
pagnie, de hodige gedenx=fchriften te, -inden, Avelke dienem
moesten tot de beichiijving der ftigtinge van Batavia- ICIp zien.
4 april des volgenden jaars,, kart na den dood van den le
tvengemeiden Heei MAATSUIRER-, jen 'bij gelegenheid
ontflag van vijf, zo gewdne als buitengewone Raders,
bij tot den, rang van buitengewonen .Aaad verhievien. 'Op Asa
as november r68r , op den dag van het ,vertrek
an Beet
, ten `bleef , bet ttot
:gewme
VAN GOENS, werd
januarij f6F,41 dag-, waar op `iie Heer SPEELUAIT :Goa"
verneur, en de Beer BART alsk ,.'Direaeuz van den Banda,
,geitor ven Rijn.
Ten zelvden dage vergaderde de Rand, `vcilgens tne irjt
van de Heren van de 'iCarner van Zeventienen. -Na het :duel'
van 't ,gebed, 'en den gewonen eed, ging dezelve-OVa
-verkiezing von even nieuwen -Gouverneur, :bij wijze 'van Awn.
-fining , door middel van 'briefies. Het baaide vole geringe
verwondering, wen men 'ibevonth, dat de :west() itenimen ten
voordele van ' den Beer CAilffifiUIS waren, 'daar hij de jorigite
glint anbt
va de Gewone ILaden, n daarenboveri bij
vetted,
,dat
tenoten, ,gelaat was, om reden, vindt
-X 4
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zioaarbunhe levenswijze, niet kOnde of-wiide ithikken,
maar den weipiden tijd, dien de vervulling'vanzijne ambtsbezigheld hem overliet , vlijtig Iseiteedde in het beoeffenen der
burgerAike geichiedenisfen van de :Man , of in 't nalpoi en
vanities \vat de Natuurlijke hiflorie van die landfchappen betroc; zijne Mederaden hier in geen fmaak vindende, hield hij

pen verdere verkering buiten de Raadzaal met-hen , als voor
zo ver zulks volfirekt noodzaaklijk was. 't Geen dus zonderEng voorkoomt, is, dat bij 't openen der briefjes bevonden
wierdt dat CAMPTIVIS de meeste flemmen hadt; doch zullis was
veroirzaakt, doordien de meeste Raden van geclagten waren ,
dat zij hem gerust hunne item kosten geven, verzekerd
van den haat der anderen voor hem. •Zij ftonden wel beds em.
meld, doch de , keuze was gedaan ; en, de nieuwe Gouverteur-Generaal den eed afgclegd hebbende, ontving hij dien
Van alio. Leden weerkerig. Naderhand wierdt hi) in Holland
gbedgekeurd en bevestigd.
-Weinig of niets van aanbelang vriel 'er 'voor, 'gedurende de
twee terlte jaren der 'regeringe van CAMPHUIS beilier ;
behalven dat hij in de laatfte maanden van het eerfte jaar,
bet genoegen hadt, van door zijne zorgen ten
te zien een handeling , waar toe drie van zijnecinV
deooge
rzbra
ate nge,
- onnutte moeite hadden aangewend; ik bedoele de verlosfing
van de nog overig zijnde Nederlanders , bij 't verlies van Forviola door de Chznezen gevangen en in flavernij gehouden, In
het jaar 1686 vertrok de Heer TAK fchoonbroeder van -VAN
HOORN , als Afgezant, naar den Soufouhounan , ten einde hem
te verzoeken (zo men voorgaf) om het hoofd van SOURAPATTI,
of dat hij zijne vergiffenis zoude hebben te verwerven, 't
bij de Kompagnie, of bij den Keizer. Men voegt 'er bij, dat
de Forst hem die niet alleen verleend, maar zelvs zijne dogter ten huwelijk gegeven , en zig op het ,allernaauwst met
dien fchoonzoon verbonden hadt. Op den Heer TAK was hij
zeer gebeten , om dat hij gehouden weed voor den genen,
die voormaals, den grooien teen uit de kroon van MADJAPAHE'D
ligtte ; het welk van dat gevolg was, dat hij dien Heer, met
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ide zijnen , deeds ombrengen. O pit bleek het raderband,
lat AMANG KOURAT deelgenoot van dien -mord was geweest 5.
welke' began werdt op den S februat. De Sottpuhounan ,
geflerkt door SOURAPATTI Net niet rya, de Kompagnie veel•
vuldige zwarigheden te veroirzaken, waar door de Gouverneur en Racien zig verpligt vonden;- de zaken van ,MAXASSER
uit , te lleilen tot dien
dat yava in ein veiliger ftaat
gebragt zijn.
7S-,Z
Deerlijk 4verd de -Keizer van Sat/RAPATirr bedrogen. Watt
hij ging , met zijne beste . paärden ; ,Wapemen en al- wat helm
aan ftond, .door, en vlugtte daar mede' , tot bilk= Pasfat:ou,
wan; ftellei;de zig in het bezit van alle de omliggendt larrden ,
tot aan het -prinsdom van Madion en Panaragon : in-zo verre:,
dat de Keizer van' eenentwintig uitrnuntende ,landftreken , in
langen been imkomften trok. En {noon de.
ze SOURAPATTI gedurende den' tijd van zeven of agt jaren,
het wel met honderd duizend 7a.vanen bezet hield, moesten zij
egter in het jaar 1697, zonder jets verrigt te hebben , opbreken. Dit was de erkentenis, die SOURAPATTI den Keizer
beivees. En even zo was de dankbaarheid , welke de Keizer
aan de Kompagnie betoonde, zijnde de onkosten, voor hem
gedaan, federt het jaar 1682, nog met enige tonnen ,gou4
vermeerderd; hij hieldt zig in genen dele aan zijne, gemaOte
verbonden, mar •fchond zijne beloften, 4en benadeelde de
Kompagnie grotelijks in hare voorrechten:
De jonge Koning van Bantam , -ten jare 1487, geftorven
zijnde , wend opgevolgd door zijnen :zoon Anou IL FALAALMOHAMED jhcrillg , welke in oorlog geraakte met zekeren
Wing van 't eijland Borneo, die ene Negerij , agttien(of twin tig
mijien van de rivier gelegen, .bezittendp i -zig niet -alien van,
$uccadana en twee dorpen, 4an het rijk van Bantam behorende , meester maakte, Taar , bij vervolg, - ook zestien of ze.:
Tentien Pantsjalangs bemagtigde, voerende de bewoners gevangen voor flaven weg. ABOU L. FALAAL verzogt aan eKompagnie om bijftand; en bem werden-toegeftaan vier fcheten , met yolk en krijgsbehoeften, onder bevel van den Neer
S
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VAN Gogvs. De Koning van Borneo week terftond TAM- het.
gebergte, wordende ernge dagen daar na, van zijnen vertron-.
weling gijode een -Engels Koopman gevolgd. &boon de
plaats , daar zij de wijk- genomen hadden onwinbaar was,
moest de Engelman , die ,bij de v1ugtelingen in haat was, hoe
leer ook van den Koning bemind, met dq, zijnen, van daar
trekken , naar een dorp , digt bij Succadana geiegen , en zig
aan de Nederlanderen overgeven ; mar na den Koning, door
bet bezetten der rivieren, ook alle verder,e terugtogt benomen
werdt. Dc Heer VAN GOENS, door onvoorzigtigheid, naamlijk door het losbranden van een vuurroer, zijnen claim, en
daar tta zijne gezondheid verforen hebbende, kwain het bevel
over het krijgsvolk aan den Heer KLAAS7.00N , die den rover
ovenvon , den Koning van Bantam in het bezit zijner Negerijen herfteide, en zig weder aan boord begaf. De Heer VAN
GoiNs overleed, toen de fchepen tot op drie mijlen afftands
Batavia genaderd waren. De Koning van Bantam zon-d, tot
erkentenis, aan de Regering van indie , twee vaartufgen, ge.
laden met peper, en een weinig aarde, in een zilveren bekken , ten bewijze dat hij zijne drie Negerijen te rug gekregen.
hadt. Ook ftelden hij ciezeiven, in vervoig van tijd, fchade.
loos voor de gemaahte kosten.
Omtrent dezen zelvden tijd bragten de Engelfen van Bancola
en Batang Kapas, op het eijland Sumatra, grote klagten tegen
de Nederlanclers , in Europa over. De jonge Koning van Ban-.
tam , hen uit Sillebar, ene plaats hem onderhorig, verjaagd
hebbende, hadden zij de wijk naar de twee genoemde plaat.
fen, Bancola en Batang, genomen, en, tegen alle regt en bil•
lijkheid, op de eerstgemelde plaats, een Fort aangelegd. Wij
2eggen, tegen -egt en billijleeid om reden dat de Nederiandie
Maatichappij aldaar hare bezittingen hadt, het zij door verove" , of vrijwilligen afftand der inboorlingen, voor dat
ringen
de Engelfen zig hadden ter neder gezet. En wat aangaat de
vijandlijhheden, die bun, door de eijlanders, aangedaan were
den, daar ,aan hadden de Nederlanders ook rijklijk hun dee;
rant zij Wen, doorgaam, den eerften, aanftoot, an gaven
zelvs
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de Engelfen berigt van het voornemen der inlanderen.
In het jaar 1688 was de oude Roningin van Achim overle,
den; het jaar te voren hadt de befaarnde RAJA SZNGA ,, Keizer
van Kandla, merle' den tol der natuur be4aald. Deze was,
egter, in de laatite jaren zijner langdurige regeringe, veel ge'.
niatigder en vreedzamer geweest dan voorheen; ook halt hij,
piettegenitaande bet , groot nadeel, dat hij der Maatfchappije
veroirzaakt bads, 4nen noon en opvolger vermaand, altoo.1
in goed veritand met de Nederlanderen te leven ; welke les
deze ook getrouw gevolgd heeft niettegenftaande hij,
hoofde --tijner bijgelovigheid , een volflagn afhangeling vaa
zijnen Priester was.
In het eerite jaar der regeringe van den Heer CAMPHUIS I
had de Koning van Golconda zig verpligt gevonden , op de
aannadering van het Leger van den Groten Mogol , de vlugt
te nemen; zijnde hij, federt enige jaren, nalatig geweest
bet beta!en der fchattingens Het yolk, de fchuld daar van
aan de beflierderen MADONA en AKKUNA geveride, vermoordde
deze broeders, die, weinig tijds te voren, zekeren Banjaan,
met name COrIENDA een bediende van de Kompagnie, ge.
dwongen , hadden, ene grote menigte koperen runt re levexen zonder hem ooit de waarde daar van voldaan tehebben
waar door hij buiten ftaat Oteid werdt, om de fomme van
4en millioen guldens te voldoen, welke bij aan de MaatfchaRpij fchuldig was, en die de bedienden, van jaar tot jaar, had,
den laten oplopen.
De Regering van Batavia gond, om die reden, .in het jaar
1686, den Heer LAURENS PIT, , den yongen, derwaards, em
door hem, die opperhoofd van bet Komptoir te Mafulipatnalz
was, vertogen daar over, aan den Koning van Polcanda te
doen. De Koning ontving hem gunftig, en benoemde zelvs
Kommisfarisfen, om de zaak te onderzoeken. Maar deze vafchoonded zig met den dood van , MADONA en ARKUNA, zeg•
gende, men kon hen nu ten lame leggen vat men Wilde , dock zij
geloofden zuiks niet. De Koning bood, egter, aan, de fchuld
van COHENDA tee voidoea, mids die ;net Ude bevestigde, dat,
geZelvs
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gernelde fchuld wett't was. COT-IiNbA weigerde dit, uit hoop
de van Zijn goesdienst, die hem verbood te zveien. Dug
kwarn ter vfinde betalinge van deze fchuld n'ietc, dan dat het
g6ezna:/crici loi.;? van clitm Here , PIT , der Maatfehappije, dameribo l
y
wet dertig duizend guldens koste. Intusfen hadt
opperhoofi
van het kornptoir van Golconda in hegte
men het
nis genomeri, en naar Pulicatta gezonden, als oo1den twee;,
den perfoon in 'rang aidaar, wiens gedrag niet minder verb,
inceden gaf, van mede-oirnak van dit groot verlies te
De flecr 'PIT, te 11/Tafulipatnam te rug gekomen zijnde, ontbood tot zig de Opperhoofden der vier Buiten-Komptoiren;
'deedt ook yolk van Ceiion derwaards komen, en , na op ales
goede orde gefteld te hebben, maakte hij zig van de twee
fladSpoorten meester, en joeg able de Mooren en Heiden
veste ult. Vervo!gets eischte hij, dat 's Konings tol 'hem
banden moest geffeld worden. Na enige zwarigheden pit den
reg 0,ruimd te hebben, floten de Mooren, die wel zagen-,
dat bet ernst wierdt, een verdrag om vrij te mogen vertrekken. Daar na- werden . 'er lijsten gemaakt, Van al Wat in de
lad gevonden werdt, en den Mooren en Heide= vrijheid gegeven, om, met hunne goederen, tehliJven of -te vertiekkem,
Dit verrigt zijnde, werdt de plaats, onmiddelijk, met t‘ii,aalf
bolwerken en een gragt verfterkt, zonder andere 'verhinde.
xing, dan dat de Mooren 't water aan de bezetting hadden
gefneden. Doch deze verbindering werdt, welhaast, door
.een wakkeren uitval, weggenomen. Want dertig Of veertig
Van de Mooren gerreuveld zijnde, weigerden de ovefigeft
'niets meer aan de Arederlanders ; integendeel deden zj ver, fcheidene voordelige aanbiedingen, waar door zij den 'Coning
thielpen noodzaken , den vrede aan te nemen, op ene hem
Voorfehrevene voorwaarde, waarbij bepaald was, dat hij, in
'den tijd van vijf jaren, betalen zou de fotnme van hondera
en twintig , duizend dukaten , tot fchavergoeding van rde
Maatfchappij: waar na hem de Clad wede,r werdt ()verge,
geven.
In bet volgende jaar viel deze , ongelukkige Votst in de
4111Egt
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magt van AUP ANGZEB , die zike landen hemagtigde en hem
met de uiterfte onwaaidIgheid , behancielde; tot zo x erre,
dat hij zelvs het ftof, van onder de voeten van AURANGZEB
moest lekken. Zijn laatile lot was, dat hfj gevankellik naar
ene vesting gcbragt werdt, waar in zijn vijarct5hem, onge'
twij fFeld door vergif, heeft doen omkomen. Ligtlijk vermoedt
men het nadeel, dat- de Maatfchappij daar bij Iced. De fol.
daten van den Groten Mogol pl,inderden het Kompagnia
komptoir van Nagelwanzon , en mishandelden de beiiendetv
©p ene wrede wijze.
Te midden dezer gelieurtenisfen, die den Gouverneur-Gene;
Taal niet weinig zorge en arbeids verfchaften , zag men te Co.
romandel , een nieuwen Commisfaiis-Gerieraal aankomen,
door de Heren Bewindhebbeten der Kamer van Zevei,tienen,
gelast was, om de zak'en aldaar,, naar zijn veimo6en , Ce berm
Deze was, HENDRIK ADRIA AN VAN. RHEDE, Heer
van Mijdrecht , en zijn Adjun6t, JAN BACCHERUS , wiens Ge.
ztantfchappeli R aan den Groten Mogol en andere Vol iten , van
goede uitwerking wale;), zo voor den handel op Golconda alg
eiders. De Glow Mogol oeirende genoegzaam een onbepaald
gezqg op de, kust vanpromangei.
De twee bedienden; JANSZOON en CARSTENSZOON , die over
de zaak van den bovengemelden COHENDA, in hegtenisfe zaten , werden; op zijnen last, flan' Batavia gezonden, alwaar'
men zig vernoegde met ', hen te . laten zitten, zonder hun proces op te maken ; de Regering van Batavia wiWe niets met
dozen Kommislaris te doen hebben.
De Heer VAN RHEDE was het, die, op eigen gezag in
1690, het Kotnptofr-Generaal, van de kust van Paliacatte ,
naar Negapatnam (30, ei bragt, alwaar hij, met verbazencie kos.
ten , die wel op twaalf tonnen goods begroot werclen , die
vesting deed bouwen, welke voor de beste van gants
ladle wordt gehooden: .fchoon men naowlijks weet te zeggen,
wat not dezelve doet; zijnde die, -naar verzekerd wordt, zelvs
Alec eent bekwaam om de fchepen op de rivier te beveiligen.
Ten jarq , 1684 was. de Kopopaznie in oorlog geraakt met de
Per-
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die bun weigerden, de Ziiden, tegen den getnaalc-

prijs , te. Ieveren; daar zij ze egter voor minder prijs , aan
had men drie fchepen van
e Engelfen verkogten. Te Batavia
oegerust, onder bevel van den neer CAZEMBROOD,
oorlog t
die, bii zijne aankomst in de Golf van Porfie , vijf anderen
voilit. Met dit fmaldeel, van agt fchepen, maakte hij zig op
den 4 augustus van het gemelde jaar , meester van het eijland
Xismus en deszelvs vesting , na vodr Garnrom , dertig Mode
vaartuigen genomen te hebben. Intusfen hadden de Direfteur
VAN DEN HEUvEL en de neer HERBERT DE JAGER zig naar
Ispahan begeven , om te beproeven, of men de zaak niet in
der minne konde herffellen. Maar de Sophi , naar niets wil.
lende luisteren , voor dat het gemelde eijland wederom in zijne magi gefzeid, en alle aangehoudene vaartuigen ontilagen
waren , ging men , den 25 julij van het volgende jaar, daar
toe, over ; waar na de zaken, dock flegts voor een bepaalden tijd, op een beteren voet gebragt warden.
Ter gelegenheid van het uitbreken van enige nieuwe gee
fchitien zond de Maatfchappij, in 1689 , aan den Sophi,
SCHACH SOLYMAN , den Heer VAN LEENEN , Buitengewonen
Raad, in den rang van Ambasfadeur, verzeld van den neer
JAN KEITO, Dire&eur in Palle , die onderweg overleed, en
voorzien met een gevolg van veertig perfonen, Wier getal,
door ziekten en ongemakken, op deze verdrietige reize, niet
weinig verminderde. De Gezant deed een koninglijke intrede
te Ispahan , en ontving de grootile eerbewijzen. Des7.elvs
gefchenk werdt, voor die van de Gezanten van agt of den
vreemde Natien, die 'er gelijktijdig waren, aangenomen. Op
den 13 oElober 1691 , ftelde men hem den brief, van den
Sophi aan den Gouverneur-Generaal CAMPHUIS , ter hand, benevens enige gefchenken; die, egter, in waarde, tegen die,
van de Kompagnie niet kosten ophalen. Het best, dat de Mgezant verkregen hadt, was, ene vermindering van veertien
duizend en vier honderd Tomas, op de regten van de vorigo
jaren, en vernieuwing der oude verdragen. Doch het duur,
de niet lang; of men zag , -hoc weinig fiat 'er,, op de idiom
ten
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beloften der fchalkagtige r Perfianen , te makers was.
Tot bier toe, gedurende het beiluur van den Heer Camp.
guis, niet dan buiteniandfe za4en veihaaid hthbende, flaat
ons nu lets te melden, wat op de plaats zijns verbijs gebeur.
de ; het beheist een zeer vreemd geval, dat zo wel den Raad
van Indien als deszelvs Hootdlieden verdeelde, en voorviel
in de jaren 1676 en I 68o, bij gelegenheid van de verklezin•
ge van een Bailjuw van Batavia. De Heer CAMP uis verklaar.
de zig, bij die verkiezing, voor den Heer DISPON'TYN ; dock
alle de andere Heren haven hunne ifem aan- den Beer DE Bor.,
LAN, en trokken de vaak verder,, dan welvoegelijk was , te.
gen den Gouverneur-Generaal; die, in al e gevallen, de magt
heeft, om, voor zijne rekening te nemen, het geen hij oir•
baar vindt, mits rt..-kenfehap van zijn doen gevende. Het gedrag der Raden mishaagde den Gouverneur, die wet zag, dat
zo hij het in dit keval gewonnen gaf, zijn gez in het verve
volg, niets te beduiden zon hebben. Om hetzelve dan ftaan.
de te houden , wade hij, dat de door hem benoemde deri
voorrang zoude behouden. Doch die van den Raad zetteien
'er zig, met zo veel gewelds , tegen , dat den van hen ,
drift, den Gouverneur ---thebeet: „ dat zij, die hem Gouver.
„ neur-Generaal gemaakt hadden , hem o* wederom konden
„ afzetten, en zijn ambt ontnemen:" Cmviratus, zulk
honende taal, in ene vergaderinge, waar in hij Prefident was,
Diet gewoon, en nu,, minder dan te voren, genegen om zig
wetten te laten voorfchiij , en, antwoordde, met zijne gewone
bedaardheid : „ dat, zo mijne Heren de Raden magts genoeg
„ hadden hem of te zetten, hij dan niets meer te doen halt,
,, en dat hij hun, goeden dag wenschte." Ten zelvden tijde
vertrok en kwam, in geene twee jaren, wederom in de
vergadering. De andere lieten, egter, niet na, 'er ane dagen te veifchijnen , als gefteld zijnde, om over de taken te
raadplegen. Maar, zo zij enig befluit nathen,'dat niet naar
den fmaak van den, Gouverneur was, vernietigde hij hetzelve,
zonder zig met nets te moeijen. Ook begaf hij wile ambten
en bedieningen nag zijmn
zonder dat Jiem iemand
4ibufde tegenfpxeken,

ej
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De Raden bragt ql hier wel hunne, kiagten tegen in; doch
de gematigdheid en bedaatdheid van den Gouverneur-Generaal
verijdelde die alien. Dit gedrag werd in Holland door de Kamer
van Zeventienen goedgekeuid, tot fpijt van zijne tegenilanders, die hem nu niet weer zijne vorige waarde, maar als
even Vorst zagen heel fchen , waar van nog nimmer voorbeeld
geweest was. Wat, het ambt van Bailjuw betrof, hetzelve
werdt , tor nader cider, waargenomen door den Heer VAN
NOOK Drosfaard van het platte Land, die, bij zijn overlij.
den , in I679, doze beide arnbten openliet. Cluorriuis
het eerfie daar van aan den Heer DISRONTYN, en het tweede
wilde hij opdragen aan den Heel BOLLAN voor wien hij mede,
veel aching hadr. Niettegenhande zij nen natuurlijken zagten aart, deed CAMPHUIS egter , zien, dat hij geledene vetongelijkingen pier ligt veigat. Want, op zijn aanfloken, f zegt
1 7- ALENTY:I, was het, dat de Ed. Heren 13ewinclhebberen vaa
de Kamer van Zeventienen, in het laaistgetmelde jaar, den,
Jeer ANTHONY HURDT, Dii,e61-eur-Gener.aal, bedankten, met
awl hem de leuze te-Jaten, om aI vrijman in de Indien to
bliLiven, of naar Nederland te ‘ kei en. HURDT koos bet laazfle,
en Itieif in het ze:v ,ie jaar, gelijk' ook de Hear Ail', waa.
nrde de zaken veel veranderden; zijrde the beide Heren al.
toos de grootfle tegenftanders van den Gpuveine:ir-GQneraal
gewees.t.
In 1690, werd CAMPHUIS , door den zwakken filar ailner
z
gezondheid, genoodzaakt, andeimaal zijn ontflag , te
ken, 't geen 1ii ook veikreeg, en op ene wijze, die lie tot
veel eer verftrekte. Bij dit zijn ontflag gaf de Kamer vi
Zeventienen hem de viijheid, om naar Europa te kefen.
ndiën te blijven, met behoud van rang naast den
reur-Generaal, en ook van zijne wedde, benevens 1Nvagt van eon' Faandrig, Sergeant en Corporaal, met twtaT
man, ten koste van de Koinpagnie. 't Laatile aanbod Barn
hij aan, en gaf zijn ambt, op den 24 feptember 1691, op de
volgende wijze, over in handen, van den Heer WILLEM VAN
QUTSHOORN, eqrften liaad, en piredpur-Generol, die, doer
dc
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de bovengemelde Kamer, tot zijnen opvoiger benocind was.
De twee Heren waren aan het boveneinde van de tafel ge_
zeten , en de Paden van Ldien volgden, leder naar zijnen
rang. Ter retehan cl van de twee Generaals zaten de Leden
van den Raad van juilitie, benevens de twee Fiskalen, en ter
flinkerzijde de Schepens van Batavia. Het overig gedeelte
van de zaal was vervuld met een groot aantal lieden van aan-Zen, bij*Lengekomen, om deze plegtigheid te aanfchouwen.
Alie de lintels, zo van de ftad als van het kasteel , lagen op
tafel. CAMPHUIS deedt een gepaste aanfpraak, betrekkelijk de
pligten van het ambt, waar mede hij de ter had genoten belaced te zijn, en dat hij nu met blijdfchap nederleide, om van
al den aibeid te rusten, die daar aan verknogt was. Daar na
nam hij de fieutels op, en flelde die aan zijnen opvolger ter
hand, hem sevens te kennen gevende, dat zij vrij gewigtig
waren. Toen begaf hij zig naar zijne woning, en nog dien
zelvden dag naar, zijne lustplaats, buiten de Nieuwe poort,
aan de i ivier en weg naar 7 akatra.
iij overleed op dit zijn lusthuis in 't jaar 1695, het vier.
de jaar na dat hij de landvoogdij had afgelegd, in den ouderdom van juist 61 jaren; want zijn fterfdag, den 18 julij, was
oak zijne geboortedai geweest. Men bragt hem met een on•
gemene pragt ten grave, over6enkomftig- zijnen, hogen rang;
en ieder, welke zijn lijk gedragen hadt, werdt met enen gouden gedenkpenning, zes8nzestig guldens waardig, ter gedag•
tenis bechonken. Op derzelver voorzijde, houdt, onder den
fnelvliegenden Tijd, 'het Minnewigt, 't gene op twee ftukken
kanon en even zo vele lijktoortszen zit, enen uitgefpreiden
wimpel, waar op deze vier digtregels gefteld zijn:
De Tijt valt d'eene kort, en d'andre wader langh
onderwijlen gaet de Tift altijd haer gangh:
Wel hem, die deren Tift op aarden foo beleeft,
Dat hij niet voor het end van zijnen Tift en beefs.
floven zijn aangenomen wapenfchad , 't gene , raids hi)
een zilverfmids knegt eerti]ds geweest was, tilt enen gehar.
ras.,
V. DEEL.

3.3ei

CA W-Pid

(:4-C-LF-AN N E3y

nasten, arm, vasthoudend enen hamer, beflaat, leest mon, d!
Oen wimpel, die op de tegenzijde gezien wordt:
opichrift
JOHANNES CAMPHUIS,

Cebooren tot Haarlem. den 18 Julij
$ijnde federt den II Januaiij /684_
Tot den 24 September 169r
Gz...weest ) Gouverneur Geneiaal
Van Ngrie:.kithch 1n:ia.
Batavia den 18 Julij 1695.
op een veiheven graf, ',t gene tusfen twee kindertjers eerl,
dooLithoofd en twee doodsbeendeien draagt , leest men d:t
4gtvoudig kluppeldigt:
01jn aeitiche CAMPHUIS was vergaen,
Tvlijn tabernakel kon nau
Doch ik fagh op een vast gebouw,
Dat eeuwigh fijn en duuren fouw,
Len plaets door jEsus toegefeijt
En in fjns Vaders huijs bereijt:
Wel zaligh is die mensch ziin
Die heeft een timmeringh bij GODS.
CAMPIMIS is nimmer gehuwd geweest ; heeft oak nimmer voor
o veer men weet, kinderen bij ilavinnen geteeld, dat anderzints war de Oostindife mode is. Hij was, zeggen zljne tijdgeylotan, eerder groot dan Klein van flatuur, met Idiotic grote
or, b en, en een blozend vrolijk wezen; matig in 1evenswijze,
in zeden ; eeriik en opieg,t maar teffens oinzigtig in.
1,7tug van beg] ip, weinig over zaken
riaar n-let oirdeei en welgepastheid daar 't nodig was;
en v;i:LE:21ijk teen Cioten en Gemenen ; en hoewel
t!,oAda,ay,tig, en rnae:logerid van aart, egter Meng ;',1s de orn$1azdtgbeid zurk3 vor, l eide; gelik Week in bet gevai van el,e,
dat hare peboolte en hdie
vcw- 02.4
bPv e.;n ci tt ç1e wetten, tTeldcn,.de ortmenfthelijliheid
1a.tvi4 kiwncip. 44-.4 d Allieren te
tC.11
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ten opten; Want in weerwil van de allerilerkfte folikitatien
en pogingen, van lieden, die andeazins bij CAMPHUIS •eel vermogten, liet hij het V0111113 ten uitvoer brengen, 't weak haar
veroirdeelde om op het fchavot_ in 't openbaar gegeesfeld en
gebrandmeikt te wooden, en beide ooren afgefneden tq hebben. Dat hij godvrugtig was en een goed Christen, heft hij
ook veelvuldige blijken van gegeven; en van het eerffe jaar
of van zijne verhefring tot Opperlandvoogd, was reeds in 't kabinet van 'zijne woning op 't kasteel, het voornaa,mile
, de Zaligmaker in den hof van Getlfemand , met deze
woorden ondergefchroven door zijn eigen hand, 4thna meth
CHRISTUS efi.

Van zijn zedige manier van denhen, kan men niet wel
klaarder bewijs zien, dan het geen hij daar van gaf, mar even
Gouverneur-Generaal geworden zijnde. Hi) hadt namelijk.
den P'redikant SCHAACK in Indien gekend, die naar 't vaderland gekeerd, nu in Honanli woonde; aan dezen, kennis gevende van zijz,e verheting, verzogt hij te gelijk om voor he -n
ten aanzienlijk zilveren tafelfervies te raters makea tot AL:11;e'.
dam, en we! bepaakielijk bij den zelvden Zilverfrnit, bij welken hij kl]egt op den winkel was geweest, zo die nog in wezen.
was. Bij geval leefde deze werk nian nog, en ftond niet xvei.
Dig verwonderd, wanneer hij hoorde, dat dit zilver was voor
een van zijne ge'vezene knegts, nu Generaal van Nederlandt
Igo Sri; „ dan mcet het," zei_le de oude Man, na zig enigen
een Haariernmer , die
tijd bedagt Ee hebben , ,, JAN
„ lang geleden op mijn ,vinkel is geweest." CAMPHUIS het
verzogte ontvargen hebbende, toonde zijne erkentenis aan den
Piedikant, en beloonde zijnen ouden Baas op ene edelmoc..!
dige Avijze.
Wij hebben reeds gezegd, dat CAMPHUIS een beoeffenaar
der wctenfchappen was; ook is het voornamelijk aan hem, dat
wij de enigile goede befchrijving van yotpan Zjri;
want hij is het, die,( bij den Chirurgijn ICEMPHER wanneer
deze zig onder zijne regering, te Batavia fortuin zoekende,
ophield, buitengewone geleerdheid, verztal met cm gee :. : van
014
Y
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zspmesung , berpeurd hebencfe, hem naar japan zoni, voor
zien, met de nodige onderligting en handleiding, om 0.Idaar de
me ) igyutd ige aanmerkingen en ontdekkingen d001 CAMPHUIS
ten tijde van zijn verblijf in dat rijk gedaan, nog te
defer) ; en , wanneer KEMPHER uit apan te lug gekomen,
1) aar Europa vertrok, fchonk de Generaal hem alles wat hij tot
de befchrijvirg van yaP CM betrekkelijk , in 20 jaren hadde
verzameld. Want CAMPHUIS *was op den naam van Autheur niet
gelijk blijkt uit het verhaal van de ftigting van Patavia ,
welk hij aan VALENTYINI heeft gegeven , die zuiks met dankly:arheid vermerd; daar K/EMPIER Diet alleen zorgvuldig de halp.
welke aan hem verfchaft zijn, maar verko.
:.4at
heeft
in
de
voorrede
van zijn werk te verzekeren:
wn
gedurig
Deck2a,
„ Chirurgiji van de beflotene logie op
„ zo daar, als in de reizen naar 't hof,, van alien omgang met
„ yezpanners afgezonderd , behalven van zijn 7-apa;fen knegt,
„ in minder dan twee jaren, alle zijne grote en verwondeiens,,, waardige kundigheden van hetyuparie iijk heeft verkregen,
„ door micidef van dien knegt, een Jongeling van aliment 24
„ jaren, aan wien hij eerst de Hollantife taal hadt moeten le„ ran,. en die voor de komst van MEMPHER nimmer in 't bin„ nenfte van yopan hadt gereisd.” – F. VALEINTYN,
fritrijr. van Ooctind. IV. D. I., St. bl. 316--323. G. V. LOON,
IV. D. H. 155. Hiflor. Befchr. der Reizen, XX.
10'd. Hid
bi. 273--283. 0. Z. v. HAREN, Leven van J. CAMPHUIS.
J 772. Leven van Nederl. Mcaznen en Vroulven. IX. bf.
275-29o.
CAMPTIUIZEN (DIP K RAFAELSZ.) , Konstfchilder en
gebcren te Gorham, in 1586, was de zoon van
RAFAEL CAMPTIU17,-N, can man van acleibij:Ie geboorte, en Heelir,,cester in geinelde fl.ad, om zijn ervarenheid in de genees-kande en pups gedrag bij elk bemind; zijn moeder, 1‘/IARTA.
MAztut, vvelker varier HANS VAN MAZEIK, een Koopman
te Goizon, om de. bgligenis van zijn geloof onthalsd werdt,
tar'
Q11 Laar zondcrting god-viu,stiz leven onjer
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noopsgezkiden. Agt jaren ,had(Dnuc natilv1i3ks bereIkt, toe
beide zijne ouders hem ontvielen , .en hij gefteld 'wierdt =order
het opzigC Bens ouder .broeders„ die hem .bij den lionstichii413r DIDERIK GOVERTZE befteedde. 'Op den ouderdona 'van
hij ,zo grate vorderingen gemaakt, cat
agttien jaren
Voigens het getuigeris van HOUBRAKEN, zijn meester tin -kit
lionst te boven ftreefde, beilaande.zijne gerchilderde .tafeitien
-doorgaans in bocre-italletjes, ,en landfchappen met ,beeldjes,
koeitjes, paarden enz. , ook verbeeldingen van naaneUiljn.
Sommige van zijn laentekeningen waar -in iij zondarling
flak berusten nog bij zijne vrienden; .zeldzaam komen ,ftikikr
Len van dezen%meester op verkop'ingen voor; op ene van dint
'Baron te Anfleidam, den 'i6 april 1738 -gehettLien , golds een klein ftukje van hem een Pleisterplatts verbeelclen.de, 36 gold. io fluiv. Op aanzoek -nu van ., deh arbor;
pa Rektor,„ die CAMPFLUIZEN 'S bekwaamheid kende en -heck
waardeerde, zag hij . thans of van ,het fchilderen, ,en -leide
ve op hit leren van 't latijn.; en hij maakte
grate ica
.fpoedige vorderingen in deze cleaning, dat hij, .na .een
-verloop yen drle jaren, bekwaam wierdt geohdeeld •oistr
likademiich onderwijs.
Ais torn vertrok hij .naar Leljden, iijilde van lietke -zanbt,
iveliugen voorzien -bij den vermaarden . ARMENIUS4 -Wiens rgeinatigde leerbegrippen hem ook -inzonderheid bevielen. ;-Spoes
clig kwam hem de gunst . te flade., in weike bij den Bo9gleraar itondt, want als .deze, ,door den HeerNAN,LiawEuz,
,om.een bekwaam leermeester voor zijne kinderen i wierdt aga,
tezogt, prees ARMINIUS als zodanig zijnen ieeaing -:CAtozo
zr.N. aan. De ijver, met welken liij zig van zijnen,postlweet,,
Laf gelegenheid, dat ook die van Geheimfehrijver,, van diea
Ileer , eiplang, aan ,hem wierdt opgedragen. .teak
wiji CAMPHUIZEN hier inwoonde, .dat de plaats van Gonver,Lante over ,het huisbellux van tien,gemelden lieer -open wlei,
Gedurende zijn verblijf -teLeiidaz, vas CAMPHUIZZN kennisgeraakt met en verliefd,geworden.opiAtobv.of Aimunt-EALENDog?),
alister van 7.4non Mede-Student PHAN ALINPoitz, 'zooD 74T-174.
,droa
Y3
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den Dordreclitien Leraar GOVERT ALENDOEP. Zijn fiuwtli)ksaanzoek wa g te leur ge/open, door de ongezindheid der moe.
der, om hare dogter ten egt te geven aan iemand , de gevo8Plens van ARmimus toegedaan. De gunst, in welke
2EN bij den Here VAN LANGERAK ftondt, nam hij te bate ont
zijne beminde AN1VEKE in de gemelde hoedanigheid aan to
priizen, ook flaagde hij hier in naar wensch, e n fmaakre this
genoegen OM het voorwerp zijner liefde dagelijks te zien ' en
te fpreken. Dcch de onderlinge gemeenzaamheid liep we?
haast in 't oog, en wierdt gevolgd van het befluit der gene.
y en om hunnen dienst te verlaten. Zij vertrokken naar GM-,
da, en begaven zig, na enige tegenkanting der moe 'er van
ANNEXE in 't huwelijk , op tusfenfpraak eens Dorcirechtfer
Leraats. De Heer VAN LANGERAK vererde bun , uit oude genegenheid , 'coo guldens tot oankoop van huisgeraden.
Na de huwelijksvoltrekking begaf zig CAMPLIVIZEN met der
woon naar Gorkuni. Uit het taalonderwijs aan de jeugd, ten
2ljnen huize vondt hij bier zijn beftaan. Zijne fnipperuien
beffeedde hij vooral aan het lezen der Schriftuure. Dit verwekte in zijn gemoed bekommering -over het dus lang uitge.
Relde ontvargcn van den DGop, en hij deedt zig die gewijde
plegtigheid toedienen door enen Leraar te Arkel.
Intusen deedt 's mans vajtige Schriftuuroeffening, de bevoegReid tot het predikambt, uitbotten. Na enige malen,
in Waterland, dat werk verrigt te hebben, verplaatite hij zijne
woning naar Utrecht, op de uitiokkende nodiging van enige
yrienden , dat men 'er hem zoude voorthelpen. De oude ge.
negenheid van den Here VAN LANGERAK kl7r2M hem hier of)
nieuw ste flade, in het bekomen van den post van Pieceptor in
het vierde klasfe der latijnfe School. Gemeenzame kennis hieldt
bier CAMPHUTZ2N met zekeren Predikant TATJRINUS. Het gefladig aanhouden van dezen was oirzaak, dat hij een vast befluit
nam om zig op het prediken toe te legg,en, en, om dit gewigtig werk te onbelemmerder te kunnen waarnemen, den fchool
dienst te verlaten. Veriloken van zijn gewoon en eenig middel van beftaan, verviel-N, eerlang, in bekrompene vm-ftan.
die.
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op 'zekeren tijd, tot hem tit biz.
digbeilen; nit welke
-gered wierdt door de komst ',van
hoefte begost te
een felippeiskne3t ten zijnen huize, brengende, op een.mor*
gen , een palcje wet 75 guldens, onder het opichtift:
DIRK RAFAELSZ. CAmmurzEN. Op de vraag, van Ida 'het
'kwam, -ontving hij onzeker bercheid-; den gever
Iner gel,vcten. Ten nutte zijner huisvrouwe, welke hj}
de behoeften droeg, trok CAwarunztic,
der gelatenheid
uit di:ze gebeurtenisfe,, -clit gevolg‘: Zie-toch , hoe GoDrde

$l ilapende verzorgt.
'tatt
Onder tilt alles main CA:IvngluizEri-, 'van ti14 'tot
dienst waar, voor zijren vriend TAURINUS, in de 'Domkorti
onder een grooten toeloop. De lieren LEDENIIERG ,en
GERAK bezorgden hcm, kort bier op, een beroep in tietStigtfe
amp Vieitten , ruim een uur van Utreekt gelegen. Twee :Jaen
Ladt hij hier, tot algemeen, genoegen van aloe Gezintem,
van Roomsgezinderk, 2ijn • ambt'Vargenoilien,, ',,toen 'heal len
bij openbare afkondiging, het prediken,
tzijns
lijfitraffe, verboden werdt. 'Op verzoek van . enige 4tnfleidara.
ners , verreisde hij toen near hunne.flad,doch onderwegool,
vervielen hem --erlige Toldaten . , ,diti :hem :mar . klezitdenr wet,
'den , alwaar hij rveertien dagen 'geirangen zat. Deerlijk fu
kitelde hij tints dien tijdr; zwetvende van plaats'tot,,plaats; Irk
-dat zijne huisvrouw dikmaals 'van ,verblijf cinkunditwas
Den meesten tijd fleet hij te Ansfieldeas, alwaar 'hij ,zijalrattVerbilif nam, • en, zig -met de zijnen 'genterde met 'bet,ofc4r6
le inkomen , 'voortfpruitende nit. 'het lârtalen .van ciatjat
boeken.
Een guntfiger ‘aanblik Ccheen'thinis het 'lot -Van 'Caltintitzet
zullen aannemen. In gemeenfèhap geraakt ziinde-mot Ze.
*mien PIETER ARENTSZ.', Drukker en Boelmerkoper,, 'vet.
iiuisde hij mar Norden, -in Oostfriesland ,'-en'flaagde 'er zo
ukkig, in die 'nering, flat hij met 'de lijnen ',ene ozgewont
quitnte van bellaan genoot. Te Norden monde poen ter tijd
ie bekende verdreven Aernonftrantfe Leraar JVANNE:s-Gz..tsrfpande CATVitHIJIZEN zaluen
?'R.AllUS. -Milt de
kieebeiv-
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fomtijds
met gevaarn
vanlevee,
nen van iief,leriike
hulpe,
hu
aan de zulken , welke van de pest wierden -aangetast, die
thans in Oostfriesland woedde, en duizenden ten pave ffeepte.
GEE s TERANUS wierdt zeIv een proof dier wrede plage , 1°ET1
weike CAMPEUIZEN met de zijnen verfchoond bleef. No ;thans
hadt hij niet fang genot van den te genwoordigen voolfpoe,i.
In -It zekele °mien igt wegens de nadering van enige Mansfeit•
fe troepen , met oogmelk om alles te vcr.vocAen , ging hi)
(cheep met vrouw en kinderen,- en kwam, taa veel flikkelens,
te Harlingen. Zijne Stigtelijke Rifynen, ten grootften dele hier
gerchreven, waren de vrugt van zijne ledige uurcn. De heb£ugt , of rnisfchien de armoede ener gewezene dienstma2gd,
deedt hem, na een jaar rustgenot, ook dit verblijf verlaten.
'Viet een Soldaat geti ouwd , en dus een fober beilaan heb.
bende, luistercie zij haaren man in 't oar, voorheen wel gehoard te hebben, dat met het aanbrengen van CAMPIIIIIZE3
vijf hotiderd guldens te verdienen was, en fpoorde hem vervolgens aan om lien, prias te trekken. Tot geluk voor onzen
zwerver, was de Soldaat Been zwijger; bij tijds het boos op.
get vernemende, ontweek hij den ftrik, -hem gefpannen, door
zijne vlugt naar het eiland Anieland. Hier vertoefde hij negen
maanden; den tijd flijtende, en enig beftaan vindende uit het
vertalen van_ etlijke franfe boeken; ook was het bier, dat
zijne veihandeling over 't onbedrieglijk Oirdeel vervaardigde.
Negen maanden hadt EAMPHUIZEN op dit eiland doorge•
bragt, teen zijn zwak geffel, aan de zeelucht ongewoon, hem
Iloodzaakte, van woonplaatze, op nieuw te veranderen. Hij
verkoos dezelve te Dokkwn , in Friesland, hoewel hij 'or, niet
dan met tnoeite, om dat hij .een Arminiaans Leraar was, van
de Civerheid vrijheid van inwoning konde verwerven. DC74
bekomen . hebbende, begon hij, met overleg zijner vrienden,
den_vlashandel , die hem een eerlijk beau] verfchafte. On•
der dim hamlet beide hij de laatfle hand aan de twee eerfte
Peen zijner Stigtelijke lqinen, en Het ze to Hoorn drukken.
Zedert onthieldt hij zig enigen tijd to Delft, op verzoek van
2ijnen vriend, den veunaarden Schilder ,MIEREVZLD)
Lem
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hem derwaafts had ontboden , om zekeren jongeling , ides
Schilders bloedverwant, die in 't gemoed wierdt beftreden;
door ziine troostredenen in zielsgezondheid te
lukkig flaagde CA mpHurzEN in die moeilijke taak. Na zijne
terugkomst van Delft, maakte hij even aanvang van de Uitbreiding ever Davids Playp en; hij fchreef en voltooide dezelve
in zijne morgen- en avond-uren: want zo druk liep thans zij.
ne winkelnering , dat dezelve hem over dog weinig led&
gen tijd overliet. Zijn laatfte letterwerk was deze nutte en
fligtelijke Pfaliirberijming. Kort na de voltrekking daar van,
-florae hij in -ene mare ziekte; deze maakte een einde aan
zijn werkzaam leven, op den 9 juli) des jaars 1626, in den,
ouderdorn van bijkans 48 jaren. 's Mans Huis en Graf plag.
ten , nog lang daar na, aan nieuwsgierige vreemdelingen, te
Dokkum vertoond te worden.
SANDII Biblioth. Ag.
titrinitar. p. 11 2, 113. PAQUOT, Me a. litt. Tom. XIV. p.
259--263. Leven van CAMPHUIZEN VQ.Qr zijne uitgev. Werken.
G. BRANDT, Hifi.. der Reform. HI. D. bl. 394. 793. 795, 796.
971. HOUBRAKEN Schoziwb. I. D. hi. I 23-12 8. G. HOET.,
Naomi. van Sc';ilder. I. D. bl, 517. ,Levensb. vas Ned. iMannen
.en Yrouwen. IL D. bl. 15.5-166.
CAMPO- (HEIMERIK VAN), wierdt op het 'erode van de
XlVde eeuw geboren te Son , een dorpin tie nabuurfcbap
Hertogenbosch. 114 volvoarde een gedeelte zijner ftudien to
Yarijs, en ging van daar naar Keuten wonen, alwaar hij de
wijsbegeerte leraarde in het kollegie van St. Laurens, waar-hij
vervolgens Regent van wierdt. HEIMERIK maakte gebruik van
zijn tong en pen, =deicer van ALB, LE GRAND (1124.1V1hopus).,
die 'er in bloei was, to onderiteunen , en die tegens de aanvallen
der Thomisten te verdedigen. Flij'verkreeg aan dit Hogefchool
den trap van • Baccalaureus, vervolgens dien van Doktor in de
theologie, en wierdt te Luik tot Priester geordend; den 26
december 1418 verkoor hem het kapittel der Karmeliten to
Keulen , tot hunntn Deken of Opperflen`; vervolgens wierdt
hj in 1431 door het Hogefchool als hun Afgezant naar her
Ys
Con-
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Conlie van Eti?'4 gez°nden aiwaar FI EI MERIK
aandr, nch
van den geieerden Kardinaai NI KLA AS DE CUSA vericheidend
ien opilelde , en geregelde twistdingeh hieid, waar in
lnemoi
hi he z 1toomfe geloof tegerrs de leer der Husfiten verck,digde.
In /4 55 naar Keulen te rug geireerd zijnde, wierdt hij be.
noem:1 tot Vice-Kanfelier van !let Hogefchool, welke post hij
egter den 23 april van het zelvde jaar bedankte, cm die van
Hoogleraar in de godgeleerdheid te Leuven te aanvaarden.
Doorgaans bragt HErmERIK. de vaclntien door bij de reguliere
Kanunnikken van Bethlehem nabij Leuven , ahvaar hij de grotd
konst (Co7;2plementa 4ric f Seientia) van RAIMOND LuLLius
tomierwees, aan wien hij den pragtigen tijtel Van °inn?. Scibile
gaf. Onze Doktor wierdt gellouden voor een inlander Godgeleer den , en voor een der diepdenkendile Wijsgeren van
Tien tijd. TRITHEMIUS noemt hem: ‘Vir in Divinis Scripturis.

vuditisfimus, & in -Philofrphia Arifttelica nulli fuo tempore fecun.
dus, Ingenio , & Disputator dfflciiium qucestionum egregiut.
Ien zwaar kolijk was de oirzaak van zijnen dood: hij

te Leuven in een hooggevor -dei'den ouderdom ten jare 1460,
zesmalen Rektar van bet Hogefchool te zijn geweest. Men
heeft vm hem in druk: I. Ft oblemata inter ALBERTU
M MA VUM & S. THOMAM ad uttiuscue opinionis intelligentiam multum
tonferenea &c. Colon. 1 5 17. go. 2. Promptuarium argument°.

Spineurn Thomistam,
'urn disputatorum inter Lilium Albertistarn
Col. 1492. 4to. 3. Reparationes natures Philofophil fecundum
procesfum Albertistarum & Thomistarum. Colon. 149-2. 4to.
TRITHEM. 9 Script. Becl. C. 786. edit. FABRIC. p. 183. VAL.
Colon. i ro
ANDR., Bib!. Beig. p. 341. HARTZHEIM,
litter. Torn. V. 'p. 130-139.
PAQUOT '
CAMPOS (DOMINIKUS), Geestelijs ke van de orden der
Dominikanen, is geboren in Braband , en was in 1719 Prior
van het klooster te Vilveorclen. 1Ii beeft in 't Hat gegeven:

&i 2me.
Zrbenliingert oberDe ientluicifyiD.
HARD Ba. Torn. IL p. 8.D1. PAQUOT Mom. litter. VII. p.
14%

Cti,.7xLP .E0Y.
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CAMP3ON (PIETER), ook PHILIthINITS genoemd , is ge.
token oratient 't jaar 1515 te Arras. NA-- grondig in de
ieroeffeningen onderwezen te zijn, en het latijn , grieks en
hebreeaws geleerd te hebben, wierdt hij te Binh, een ftec!e-,
ken in Henegouwen , tot Rektor beroepen. Deze bediening oeffende hij in 1544, blijkens de opdragt voor zijn eerite werk,
Zedert wieidt hij Kanunnik van de Hoofdkerk dezer plaats;
en wegens zijn Kapittel naar het provintiale Concilie van Ka,
tnerik gezonden. Ten laatften Mom hij op tot Deken van Bind;,
en hij ftierf in die waardigheid op het vroegst in x563. Daar
is van hem in druk: 1. Dialogus de Ifaaci . inanolatione, ad pueri:.
lain captuin

accommodatus auEtore PETRO PHILICINO. Antv. r50,
I 27150. 2. Tragcedia Magdalena. Antv. 1544. I 2m0. 3. TragoIlia Esther. Antv. 1564. I2mo. Ook heeft hij in handfchrift
riagelaten een werkje, waarfchijnliA een digtfiuk, over de
verwoesting van Binch in 1554, door HENDRIK DE II, !Caning
van Frankrijk. - F. SWEERTIT , Athen. Be; g, p. 631. Lt.
BRASSEUR, Hannonice Sydera p. 126. VAL. AMYX., Bib!. Belg.
'. 756, 757. PAQUOT, Main. litter. Tom. IX. p. 243, 244.
CAMSTRA, is de naam van' een ner oud adelijk geflagt ih

Friesland, 't welk reeds voor ruim 3o jaren is uitgeftorveri.
TZALLING of TZALLING ,-oudfte broeder van FONT wordt
het Handfchrift van F. vifig. HIEMSTRA genoemi: Fundflor rnajai-xus in Witrclurn ; hij voerde een onderfcheiden wapen ; zijnde een
• blauw veld met een'gouden, /term._ Uit FOPPE was gefprotert,
.de laatfte bekende manneiijke tak van dit geflagt, in 't
1761 uitgeftorven door overlijden van HA,NS WILLEM VAN
CAMSTRA, thietman van Tdaarderadeel en Most van Brew
welke den 3 april van dat jaar ongehuwd is overleden.
testeerde te Leeuwarden den 16 meij 1755, flellende tot uni.
verfele erfgename, zijn fchoon2uster, AURELIA VAN HAERSMA,
veduwe van wijlen zijnen broeder, TJALLING WILLEM VAN
'CAMSTRA, zonder enige legaten of iindere-dispothie bij dat
testament te maken., dan dat zijn lighaant begraven moest wor.
den in de keik te Menaldzm, in een legerftecte waar op een
rode.
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erode fleet lag, vertical met de wapens van CAA/1 en SCC.;
ZEMA, de vvelke benevens den kelder aldaar altoos zoude worts
den onderb ouden , en nimmer verkogt mogen werden. DC
huwelijitsverbindtenisfen met die van AYLVA, &RA/AMA, FEM.'
smA 9 SCHWARTZF.NBERG , JUCKEMA

HERINGA, HAER SOLTE,

HA ERSMA, LIAIJCICEMA enz., zijn getuigen van deszelven aanzien. VIGLIUS, Of WIGLE VAN CAMSTRA, was de .groctvador

van den beroemden VIGLIUS VAN AYTA, gelijk hij fchi jfc in

Vita §. XII. p. 6. 6o. Men vindt anderen uit dit huis gemell
an Fr bra pag. 83; en vooral in 't Charte;boek van Ftiesiand, alt: I. Reel , bl. 7o2-7o4. 714. Van enen PIETER CAMSTRA, behelzendc een Compromis tusfm hem, en Ouderinan,
Schepenen en Raad der fiad Lleulvarde3 gefloen , den 2 november 1481; waar bij ,hunre geichilien flelien in handen
van Zoensluiden. El. 742. van enen WIGLE en FEICKE
CA:USTRA. Bl. 763. 77o. van enen CAms-rA_, een man vats
grate weerdigheid, die in gezantfchap zijnde geweest, decilijk
beroofd wierdt. In het D. bl. 121,, ontmoeten wij enes
FOPPE, IAN CAMSTRA„ die als Volmagt den 23 CepteMber 1522.
.een verzoek tekende aan den Stadhouder GEORG SCHENK gezigt., om een Credentiebrief te -tekenen., berrekkelijk de .overdragt der Landen aan zijne Reizerlijke Majefteit .&c. FORM
was een zoon van HOMME, en bait in huwelijk TIETSKE FrarSMA, dogter van RINERT te Deinum, welke haren man o yezFERWERDA, Geflagt- en IVapenboek, II. Dee',
leefde.
find? van 1785. J. W. TE WATER, 1-41. van 't Verbond , IL D

-bl. 317 (*).
CAMSTRA (FOPPE vAN), een zoon van HOMME, is uhuwd geweest aan TIETSKE FEITSMA bij wie hij een zoon
beefs verwekt, naar zijn grootvader HOMME genoemd. Forr.t
voegde zig bij de Bondgenoten, =week de woede zijner vijanden door te vlugten , en begaf zig met andere Edelen buiten
Fyn vaderland; en werdt ten jare 1563 openlijk ingedaagd
en gebannen.
,P
11.04
IN
. VAN
0C6K

WINSEMIUS, Hilt.

Lib.

II. p. 90.

PAPENDREarr. „einala. Belg. Tom.

115.

Tait.

21.
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CAMSTRA (RIENK VAN), r ye:/;,m, een zocn vat Frt.
in Wirdum, Cl,
Co VAN CAM ,TP,
SJAARDA, i geweest
Saxen,
en
nadeihand van Keller
Raid van ,!en Heitog van
ICARE.14 DEN V. Hij is gehi,,wd geweest aan Gn RLANDA Hoxbij wie hij twee kinderen bet-f: vex wekt. Ten jare
tilial
16 WCYCIt RIENK benevens HESSEL MART 171,TA , Van den KGSpanje gezonden, Len iid dien te bewegen, om
Le'Lw,2rden te ontzetten, welke clad do )17 de Gelcierfin be!egerd
WE. In het zelvcic jaar door den honing van Spaje tot
Crietman van Leeuwarderadeel aangeffeld zijnde, protesteerde
hij den 29 oalcber voor de Rari,en des Konings, dat de Raa,d
en Burgemeest2ren van Leevwcydel hm verhineroen in zijne
jurisdia,e, aan2ernende om zijn regt te vervo:gen, aaogeven
en VCI tieJigen. FERWEADA Geilagt- en Wape,b. IL D.
d'ruk van 178.5. 'SCHWARTZENBERG, Charterbbek , II. D. bl. 90.
95 . 340.
CANDA (KAREL DU), on/trent het jaar 1565 te Se. Omer
geboren , is Monnik en vervogens Nor geweest van de Pie.
monftratenier order in het klooster van Dommarten bij Amiens.
Hij heeft uitge,q-even: 1. La vie, fainitetè , miracles & acres de

ia canonization de St. CHARLES BORROIVIdE &c. St. Onler 1614.
127110. 2. La vie de ST. THOMAS. lb. 1615. 4t0. PA.
QUOT , Mon. litter. Tom. XIII. p. 140.
CANDIDUS (GERHARD), pboren te Antwerpen, leefde
omtient 't einde der XIIIde eeuw. Men heeft van hem, een
Journaal van het aanmerkelijkfte dat 'er in de Nederlanden is
vcis orgevallen zedert de maand april 1566, tot aan de maand
augustus 1579. Met dit fink, 't welk in 't latijn is geichre-van , worth het II. Deel befloten van de "Innales, five HiflarSte reru7n Beigicaruin diverlis Auoribus defcriptice. Franco! 1580.
in fol2o. --mi. F. SWEERTI/ Athen. Bels. p. 278. FARUOT
Menz. litter. Tom I. p. 71,

CANISIUS (IIENDRIK) of CANIS, uit een allercleftigst
ge:la?,•,t gefproten, is geboren te Nijmegen den 24 meij 153r.
Zijn

Zget
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zijn vader was DIRK CANISIUS en zijne moeder ANNA DE WAL ;
men wil, dat hij een voile neef is geweest van den beroemden
PIETER CANISIUS , waar van ftraks nader ; ook was hij vermaag.
fchapt aan QUIRY:‘,1 VAN LEEUwEN of LEONINUS Aartsdiaken
en ilikaris van het bisdom van Regensburg. Men vindt niet
geineld, waar HENDRIK zijn eerfle le tt eroefreningen Leeft verrigt; maar wel , dat hij tc Lem?' n in het burgerlijk en kerkelijk
regt heeft gefrucleerd, onder PIETER PECKIUS , JAN WAMESIUS
en Fiur ZUERIUS. Van daar ging hij naar Italie, alwaar hij
weldaadien,oritving van KRISTOrFEL FUGGER , Baron van Kira:perg en van Weisfen7iorm. Denkelijk was het hier cok, dat hij
de waard:Aheid van Doktor in beide de regten verkreeg. Uit
Italie te rug kerencle, zette hij zig te neder, alwaar
men hem in 1589 den eerften Leerfloel in het kerkelijk regt toe.
vertrouwde; welke waaidigheid hi; tot zijn dood toe heeft bekleed zijede ongehuwd geflorven volgens fommigen , daar
andeien wilien dat h ij niet alleen getrouwd is geweest, maar
zelvs een zijner zonen , DIRK genaamd, Burgemeester te Njme.
gen is geweesie Hi leefde met vele Geleerden in vriendfchap,
en onderhield brierwistling met hull; ook dragert zijne werlen dat hijeen zee,' fchiander Canonist was, in dery
grand de kernis van riet burgerlijk regt bezat, en daar bene.
y ens door en door ervarcn in de litteratuur, in de kritijk , in
de kerkelijke oudheden, en in de gefehiedenis van de middenteuwen. Ilij heeft het gemel ebest der Letteren dierbaar aari
zig verpigt, door het uiteven van zijne Leaiones Antiquce.
Wat zijn gedrag beneft , war t hij ons geichetst als een man
van voorbeeldige zeden die eon leer geregeld en ffigtelijk leyen leidde; ook ontmoet men niets in zijne fchriften, 't welk
niet dienstbaar zoude zijn orn dat denk.beeLl te bevestigen
zij bevatten vele blijkcn van zedigheid, opregtheid en godsvrugt.
Hij heeft in druk uitgegc-ven: Thies yuridicce de Posfe.7.

'lone &c. Ingolft. 1592. 4to. 2. 771Yes guri d. de Prcefumptionibus & jurejurando. lb. 1 5 94. 4to. 3. Summa 7uris Canonici,
in 117. Inftitutionu,n libros tontraita.
1604. ?vv. 4. Comment.,
in
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P1. Decretalium. Ingolfl. 1600. 00. 5.
141 Rubric.
Episcopi
Tunnunenfis,
Grow:con. JO HANNES BICLARENSIS
TORTS
Episcopi Gerundenfis, Chronicon. LC1TPR AN DI Episcopi Crenzo.
nenfis , Legatio ad NICEPHORUM PHOC,M , et jynodos Bavaricas
teinpore CAROL' MAGNI. Omnia nurc primuni caita fludio ope.
ria HENR. C SIT. Ingoifi. 1600. 4to. 6. 1?Lflutatio trium trac
t finunz cditorum a quodam yurisconjulto Heideitev4i, fub MARS
$ILII DE PADUA ,
GULIELMI OccAmi
C. Ib. I600.
4t0. 7. Ilifloria nziftella Paul: Diaconi , a Landidp,' , o Sagaci
Imperiuni Leonis quarti produEta, fj nptis illultrata Ing. 1603,
211W. 8. Proleeliones Acad. in duos titulos fiagulares .7aris Ca.
,f
nonici: I. de Deciinis
j Ohlationibus. IL de Ufuris,
Cenfibus , five Re,;itibus annuls. In.
in quo & de Antichrefi ,
golf . i6o9. I2Ino. 9. Postlizona de Sponfal:bus & Alatrimoniis
b9c. 15. 1613. 1271zo. Io. Commentarius i z Lilaram
acre&c. Ingolji. 1643. 1271'0. I I . Opera gage de glee Cananico reliquit. Lovan. 1649. 4to. 12. Antigua Leliones, ,five antiqua Monumenta ad Hyloriam lnedice e÷atis ill-!,,,iranclam'nunquarn
Oninia nunc primum Miss edaa Aro!:s zilaj inta. VI
Toni. IngoW. 1601 -1617. 4to. Een nieuwe druk van dit werk,
ve;icheen in 't licht door de bezorging van den geleerden JA.
o rIUS BASNAGE, Piedikant in de walfe gemeence te Rotterdam,
ender dezen tijtel: Thefaurus Monumentorum Ecclefiasticorum &
Hilloricorum, feu HENRICI CAmsir LeEiones Antiquce , ad fecu-

korunz ordinem digejlce , rarisque Opusculis auffce. VII Volum.
477tverp :2 172o. in folio. Deze uitgave , op kosten van de
gebroe,lei s WETSTEIN, Boekhandelaars te Arnfieldam vervaardigd , is niet alleen met een groot aantal nieuwe belangrijke
ftukken vermeeideid, maar teffens ook door de Heer BASNAGE
verrijkt met algemene Voorreclens betrekkelijk de Kerkelijke
Oudheden; en bijzondere Berigten war- ieder fluk geplaatst,
cli p 'er de eigenlijke Schrijvers van opgeven; voorts met ee*
menigte korte aanzekeningen , die aan de duistere plaatzen
het behoorlijk light bijzetten.
POSSEVINI , Apparatus,
1608. Tom. I. p. 724. F. SwEERnr,-Athen. Belg. p. 324.
VAL. ANDR.,
Belg. P. 344-.344. J. F. FOPPENS Bibl.
Belk
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Belk p. 435-437. MB. MAGIRT, Eponym°log. Doc?. JOM. ALE.
FABRICit, BibUg h. Cr, L. VI. C. I. XXXV. p. 759-780. F. G.
FREYTAG, .Ana
litterat. p. 200 ) 201. C. SAXx, °nom. liter.

Pars J V-- P. 54. BAILLET,
BA
yugem. Torn. II. p. 206. DAV.
0,0/ENT, Bibl. cur. TOM. VI. p. 197 205. PAQUOT, Men%
litter. Torn. XIV. p. 126-165. J. F. DE CHAUFErid NCLV.
gift. Tom. p.
Not. (
CANISIUS (HENDRIK) , g,eboren in 's Hertogenbosch omtrent 'C jaar 1624; wierdt, 16 jaien oud zijnde, Augustijner
Monnik het klooster van die broederichap to Antwerpen ;
zedert beklom hij den eietrap van Licentiaat in de godgeleerdheld te Leuven. Ten jaie 166o, wierdt hij verkoren tot Prior
van het klooster te Dendermonde, en enigen tijd daar na verkreeg hi aan het Hogerchool te Douai de waardigheid van Doktor. Vervoigens was hij dric jaren Prior te Vrlemont , en zes
jaien te illastricl.t. Zig naar Rome begeven hebbende, orn enige zaken b-trekkelijk zijne kloostersorden te verrigten , wierdt
bij zeer gunitig door de Prelaten van dat Hof ontvangen, en
verkreeg tot driemalen toe gehoor bij Paus INNOCENTIUS DEN
XL In de Nederlanden te rug gekeerd, wierdt hij ten tweedenmale Prior te Mastricht. Men ma' akte hem veivolgens Provincitial en Vikaris van het klooster te Leimn. 'Fe midden van
het waarnemen der be4fgheden aan deze ambten verknogt,
voelde hij dat zijne kragten verminderden, bedankte voor zijne.
bedieningen , en begaf zig naar Ant/Ivo:pen , ten elude zig,tot
den groten flap naar de eeuwigheid voor te bereiden. Op het
einde van 't jaar 1683, wierdt hij door con clerdendaagie lioorts
aangetast, waar van hij genas, maar nieuwe aanvallen daar
van gereidden hem naar het graf den 4 maart 1689, in het
651te jaar zijnes levens. Deez' Geestelijke was ongemeen ijverig in het voortplanten van zijne geloofsbelijdenis , en daar bij van de nodige gaven voorzien om den kanzel op to treden.
Men heeft van hem in druk : ‘ i. Carminum Fasciculus. Los'.
166c. 12mo. 2. Manipulus Sacrarum Orationum &c. lb. x 661.
127119. 3. .Fax
%ma Charitas per e4.clue tiara Unitas., a paeyb.-

IT:S.
cifico Pritic 7pe D. N.

('.1K0B)

.ik:SU CHRIST() "toff oils Jth fier diF:L ez,

a53

da-

is , commendata , deiu, a S. PAULO vo:is prccciarisque fersmt.is prce.
dicata &c. /lay.
LE TOMBEUR p. so.
::4- ter. Tom. XIV. p. 163-165.
178. PAQUOT
CANISIUS (JAKOB), is geboren te Nijmegen , van Din
's Mans overgrootvader was
voortgekomen nit een adelijk geflagt van Doornik , en had den
bijnaam, op den Hond , mar een zekere ftreek lands, niet verre van Doornik waar op hij woonagtig was , aangenomen.
De grootvader en vader van CANISIUS waren, te Nijmegen ,
mannen van aanzien, en leden der regei inge; getrouwe voorftanders van de regret) en piivilegien der ftad; altoos waakzaam tegen de heeds toe en ende mat der Hertogen , ,
tilt , dien hoofde, geacht bij e Burgers. CANISIUS zijne fludien volbragt hebbende , weld, te Orleans , Doktor in de reg.
ten , alwaar hij zi zo groot ce.n naam maakte l, dat hij tot Gouverneur van den jongen Hertog VAN LOTHARINOEN aangedeld
Ivierdt; w eta pcst hij , gedurende vijf faren, met eer bekleelde. In zijne geboorteftad te rug gekeerd zijnde,_ wierdt
hij Deken van 't St. Niklaas-Gilde , en kort daar na Burgemeester. Zeer fterk ijverde hij tegen Hertog KAREL VAN GELDER ;`
en , t werd , grootlijks aan zijn toedoen, gelijk ook aan dat van
zijnen breeder OTTO , Meester van 't St. Niklaas-Gilde , ge-.
trowvd aan de weiuwe van EGERT BIESMAN, benevers den/
Sell , pen JAN SCHENK , toegefchieven, dat de fleden weig2rden , zig te houden aan het verbond, dat de Hertog met Frank.
rjk gemaakt hadt; voorts zig verfterkten, en ronduit aan den
Herrog fchreven , dat zij, zo wel als eertijds hunrie Vooronderen, niet zouden weigeren , zelvs hun leven en goederen
voor hem op te zetten; waarbij nog kwain, de veibintenis
met enen uitheemfen Koning, bij welke het Vorftend3m, en
deszelvs gevolg , aan de Franfe /Croon eigen gemaakt was;
't pen hun zeer tegen ftond, en deedt 7eggcn, dat zij liever
als Gelderfen wilden leven en fterven, dan dat verbond onderfchriiven; bereid zijnde, de recirn van daze weigering, en het
prz. E
ZPc!.
CANISIUS en WENDEL VISSER.
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CANIaTUS. (JAEOB)

eerwerpen, der bolweiken , eoor den Vorst in de
gel d bij al le Volften en Volke.n, goed to maker e

c:ed
Ook werd CANIstus voor de vootnaamilf
ige
gc-hot:den dat het verdiag, gemaakt met Hertog
ctGo y Eediongen en hij daár na gehuldigd rieLjt, ( m
elks ieden Kok de woorden lian den fleivereen T-T
tiertCo . It AII en : Canis Cani s , do looser Tord du
EL, vAN GELDER
Ilebst 714 gebifen. Wegens de fad Nij q n-gen , fond Li bi
overgifte van het Hettogdom aan KARI L DEN V; bij
Vorst hij zeer in gunfte was, en door wien his, tot zi nen
decd,, die vc,orviel in het jdar 1553, in de voornaamfle zaken
gebnikt werd.
Fiji is tweeiraai gehuwd geweest; ee , st met C-ELLFKP vAr:
1--:1111,7p,.GEN, wier mocder was HILLEKE ROUKENS ; en N. OC . 1" de
:weeds reize, met WENDEL VAN BERG , Wier moedei was
CiTa7;:rjE ZELLER. Uit bet eeille huwerijk we/den gebo en,
CA N /SICS , waar van bier beneden , en vier th-chteis,
Fv
ne van welken het geestlijke gewaad aannatn, en de andeRaadsviienden VAN TRIEST, UWENS fin RYSWYK
ze, aan
xittgarouwd zijn. Uit bet tweede huwelijk had hij drie zooy en waar van 'er twee in de orden der Jefuiten gegztan
en 6..n in Duit.rland getrouwd is , en are dogter, die ge.
1„ulvd is geweest aan NIKLAAS VAN VALKENBURG, CC _Maim
-.T.,ICUTI.'1\T HORST, Geld. Gefchied. XL B. U.. 418.
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PERSON EN
WAAR VAN IN DIT DEEL
GEHANDELD WORDT.
Bladz.
Brouwer (Ac-lriaan), Kowt1.
fchilder.
.13rouwer (J3rouErius), Pre14.
dikant to 4712,felda
Brouwer (Hendfir , Gou-

verneur-Gcneraal van Neerlands Indien.
14,
:Brouwer ( .1,akob) , Prior
van het Domin'kanor Klos. 17.
ter te Aqtwerpen.
Vrijheidlie i)end Burger ste
Enkhuizen.
Brouwer (jdhan)
zone, Schepen te Dord.

•

21.

Brouwer (Kristoffel) , geleerde yule en Itektor

te Trier."

.

Brouwershaven (Petrus) ,
voornsaon , Rooms Godge-

leerde.

st3.

Brucrus (Hendrik), &he-

pen te Aa14.
truel (Joachim), Prior van

,ter en Geest6lijke van
de Orden der Kapucijnen.
Bruges (Jakob Niklaas)
Graav van St. Amour

Landvoogd en Vdamar.
fehaik van 't Grativich4p
Names.
-.
Bruges (Raoul van) , ,Sterrekundigy.

Drugge ‘( Rogier van)
Koristichil der.
Ilruggen
Vaz),
Konstichalder.

33rouwcr (Jakob Dirkz.),

rccht.

81taz.
truges Eugenius de),

23.

Brugman `(Jan)., 1N-crtitskaner. Nonnik le „thee- dam.
.
.2,41
trugmans (Anthan
Boogleraarl in 'de
Lunde en Irfsbegeerte
-Groningen.
-.
40.
Bruhezen (jobarines`v*,
Deken van bet Ifapittel
ten -Dom te tititeht.
41%

truhezen i"(Piettr van)-,
bet ./lugustiner •Klooster
-Stads Med. Doktor
te Keztien.
.
24.
iBriigges
4146
Brueie (Gualtherus), Med.
„
Esuin (Florentius
Doktor en Peoelenaar dcr
Predikant te
-Mat lienie krete7brc f'Pripp en. 2 6.
7. 7.,
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Bladz.
Bruin (Johannes de) , Hoog-

Bladz)
Brune (Jan de), een vernuf. 443,
rig Schrifrer.
Brun (Johan de), Raaclpenfionaris van Zeeland. 68.
unefius (Gerard) , Ka:72u';

kraar in de Natunr- en
Wiskunde te Utrefht.
46.
Brain (Klaa.^ ) , BL'Ux.der
er berce7::41 .Thgt,er 'to Ain•
•
171;e te Deventer.
48.
7o.
•
Bruiii (Karne:is de), Kv:stLruuii, ,ins ( istiaan ) ,
fra,ier el; voolnawn eiTaalkiind:ge en Dater, 70.
iger.
• 50. Bi Linings (Davit), HogBluin (Nikla: de) Plaat&tits Predikant n cue Gefnijeler.
58refcrinetnie Gebieente te
7 z- e
Bruise (johnnrcs de), Preclqa7 t ir3 's
. 58- Bruno (Hendrik) , Latins
en Nederduits bigter.
71.
Brui n i pgs
,
heimfehrijrer van 1 / illein
Brunswyk Wolfenbuttel ,
den -I. Prins van Oranj e. 59.
zie Wolfenbuttei.
Bi uhlink (Albert) SucreBrusfel (Bernhard van) ,
taris te Enkhnize, 7, en-een
Konstfthilder.
der Regters van Olden.
Brusfel
(Filibert van ) ,
barnevelt.
.
59.
aadsheer en Advokaat
Biliinszoon ( Willem ) ,
het Hoge GePriester te
61.
rqtsliof te Mechelen.
73,
Bruinvisch (Adi iaan), PreBrusfel ( Frans Marius
dikant te ZleriAzee.
62.
van), GardLan van het
Bruinv:s-ch
TAartinas ) ,
Kcpucijner Ki:ooter te
Predik,n: te Zierikzee.
62.
Gent.
• 75.
Bruitsn a Jteinmer) , Md.
Brusfel (Georg van) , Le.
Doktuf te Merle:en.
63.
rear in de Wijsbegeerte te
Parjs.
•
Brullus (loci-cm) , Pi-io2C73 het Aug:tstiner KloosBrusfel (Jakob van) , Doter, to Keulen.
63.
9ninikaner Monn:k te MeBrulius (Plater) , Gereforchelen.
.
•
. 75,
mem: edik:31 te StratusReBrusfel
(Jan
van)
,
burg.
. 63.
cruliere Kanunnik in het
Bruinan (Hendrik) , Rele'or
Kloster St Algnetenberg
der Latijnfe jcholen te
76.
nabij Z)vvile.
64.
•

.

•

Brun (Anthony le) ,

.fadeur van Spanjen op
17e Vredehandelirg te Munrer.
65.

Erusfei (Pieter van ) ,

en Hoogleraar in
yelnit ifelee:--ciheld
te Kende Got

lean®

k

•

•

77u:ry

EG

S T

Blade.
ruyn (Gua4theru§ de) ,

Hoogleraar in de Godgeleerdheicl te Utrecht.
78.
uzen de la Martiniere,

tie Martiniele.

Buat (Henri de Fleuri de
Coucan Heer van), Rit.

wester in Staten dienst. 79.
Aucerus (Gerfon), ,Predi-

kant

Were.

•

83.

Buchelius (Arnold), Regtsgeleerde en Gejibie fifchrij-

ver te Utrecht.

•

85.

Bucherius (Egidius), ge-

ieerde yefirt Godgeleercie

en Hytoritfehrifver.
8
Buchler Jan ) , Bailjuiv
va 7 z Wg ckradt.
89.
Biicho (Berni-:ard) , Raid

en Gezant van den Prins
van Spanjen cyan het Hof

Ifadet

90.
.•
van Frankrijk.
Luck (Ali iaan de), Pastor
van Aescapellen en van
91
, Zo ,tenaij.
tudde (Bernhard Winold
91 •
ter Zee.
Iludde (fitirmen) , Secretdris
van en nhuthele Commisfie

in-Friesland.

.

92.

3Lidelius *(Reinier) Dantiaat in de Rvsgeleerds,
held tp Keulen.
93.
•
Ludt (Adliaan de) , Abe

van het Cistercienfer Moos.
ter -te Brugge.
93.
-Buik (Hendrik), aanz i,enlijk Kooptan te Aniftet' don.
94,
-•
•
Buik (joost) Burgemee s- tf te
95,

t57

7Biade.
3ufs (Paulus), Penfiondris
van Le den.
93.
Buis (Paulus)-, pie Baas,
Buifero (Diderik) , 'Rawl
en Secretdris te Vlidingen.
.
Buiskes (Pieter Luitjesnoon) , Burgeineester se
Enkhuizen.
Buisferet (Frans) ,
arfsbisfchop 'Van Kamerik. 4:68.
Euision (Jan 'de), 'Ticekancelier Ivan het Hogejchool to Doziaij.
Top.
Bukentop (Hendrik van),
Lezer in het Klooster der
-Rekolletten to Leuven. i'1,5).
Bulgarus (Robtecht)-, bolninikaner .1140nnik , en Inquifiteur in Flaanderen.
Bulius (Nillaas) , 'tads
-Med. Doktor en floofila{fcier to Hoorn.
Bullart (Izaak) ) Gpot.Balijuw van St. Vaast.,
ate
Bulteel (Gislenus), Latins
Digter.
.
Bqthuis (Johannes),
114
dikant to Snook.
Buma (Hotze), evell b•
446..
-ber in 'Friesland.
fluma (Johannes) , koniteter• - ICEN
J' rchilder ,en Dib'
Bunderius '-(Jan) , Pfediker
generaal en biquffiteut
van het Bisdcm van Doernik.
Bane Oakob), ,Konstrihitder.
.
.
Bun nik (Jan van) , 1Konstichilder.
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R E OIS TER.
Bladz.

Blade;

Burman (Frans), yUM or ,
Buns Col ones), Konst13o.
Hoogleraar in de Godgefchilder.
ieerdheid te Utrecht.
151.
Burch (8driaan v. d. ), Pre't
Van
dent
eerst
Lt.
KoiBurman
(Frans)
,
fi
lonel.
Utrecht , naderLiamd do cicn
•
•
154.
R7arl van illec;ielen.
1 31. Berman (Johannes), Med.

D,,;:tor c yz Ho.ogleraar in
,f-t' Xi uidkunde te Anzfl elUtrecht..
dain.
155.
Burman (Kasper) , VroedBurch , zie Burg.
fi-hap en Schap; to Utreck. 155.
Buren (Niklaas) , 7efuit en
Priester.
•
134. Burman (Niklaas Lauens)
Illcd. Doktor en HoogleBureaus (Pieter Montamar
in de Kruidklinde to
nus) , Rektor van het Ho.
ilatjteldain.
5 7135.
gefchool te Leuven.
Burman
(Pieter)
,
HoogleBarg (Adrivm van der) ,
rear in de Gelchiedenisjen,
IC9n: h i 1
137.
Litteratuur en Digtkonst
Burg (Albert van der) ,
.
.
16z.
te Let.iden.
Konstfeltilder.138.
•
Burman (Pieter) , HoogleBurg (Albert Koenraad
rear in de Wqfprekend.
van der) , Burgemeester ,
-held, Ôeichiedenisfen , erz
Schepen en Read te ZanDigtkunde te
173.
fle!danz.
roc. Bin mania ,
•
oud en aanzienBurg (Gerard ter) , Lust4k Geila6-t in Friesland. 177.
Ichilikr.
•
141. BuLrnania (Douwe Bothnia
Burgersdyk (Frank) , Hoogvan ),1-161;phe.)-ter enPiuienleraar in &lc 117ijs1;egeerte
graav van Friesland.
179.
to Le111.2n.
. 145.
Bul mania (Gemme van) ,
Burggi adf (Daniel) , bvizj verigVeolitandf,r der girl: jtengewoon Gi?heivnic% hrijver
held in
.
'van ile " : R ee d van State. 147.
Burmania (Geneve 0131.1Burgius (Mattha-,us) , Feephrius van) , Generc:al
dikant t n Zor•e=2 1zuizen. 147.
van do Ififazizez ie.
.
18
Burgundus (N1',da as) , zie
Burmania (Upko van) ,
Bourgondien (Nil:1 las).
kenaar van 't Verbond der
Buridan (Jan)
.
Edelen.
r83.,
brueder c:; Ihogierccr
Dui net (G
t) , Bisfellup
1,e1177jsb2i.f3erte to Par-is. 1 43.
van Saiisbz.,!;
`.
184.
Bill man (Frans) , HoogloBur rus (Pizter) , Katt-17,7;2:k
riar in de Go.igeleerdheid
van
EL"):-,14,1krlk LC, ..Ir!-recia.
t;
196,
•
49.
Burch (Larnbti van der) ,
Deken van St. Marie to

12;

itEGI
Bladz.
Predikant
(Egidiusy
Burg

en Rektor der Zatijnfe fcholen te Middelburg.
198.
Predikant
te
Burs (Jakob),
Tholen.
•
199.
•
Bury (Willem de), Raadsheer to Brusfel. . 200.
Bufeus (Gerard) , Kanunnik en Prediker te Xanten; 20I.
Bufmus (Jan) , yefrit, en
Meester der Proev2,lingen. 20r.
Bufkus (Pieter), yell at en
Godgeleerde. .
. 202.
Buschman (Jakob), Predikant te Elburg.
. 203.
Bufennius (Anthony) „Pads
Med. Doktor te Antwerpen. •
203.
Bufius (Niklaas) , Deken
Tan het Kollegie der Ka'nunniken te Hilvarensbeek.
204.
Bufius (Paulus) , Hoogleraar in de Regten -te Franeleer.
204.
•
Busiche (Alexander vaii
den), Officier van Hendi ik den HI. Koning van
Frankrijk. .
.
205.
Busfchius (Michiel), Hoog-

leraar in de Regten te Eraneker.
205.
Busichof (Bernard) , Predikant te Utrecht.
207.
litkens (KristofFel), Cistercimfer Geestelijke in het
Master van St. Salvator
412t1Velp°12. .

.

208.

3utrinto (Niklaas), Gee:telijke van de orden der
,PrediU,,,eren.
, 210.

S T
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tlad4.
Buurt (Adriaan) , Predikant

te ilmfieldam. . , 210.
Buyens (Jakob) , Domini*
kaner Monnik in het klooster van die orders te Antwerpen.
212e
Buys (Niklaas) , Konst213.
_ft bilge r.
•
Buys (Willem), Secretatis
der Staten van Holland. 213.
Buyfen (Anthony), Hoogleraar in de Geneeskunde
te
. 226.
Buysion (Guido de), Werelds Geestelijke._ . . 226.
Buytendyk (Godewyn),
Predikant to .0\orrirecht. 227.
Buzelin (Jan), jefuit en
or.
G ee ste l like Coadj utor.
227.
Eyl (Eduard), zie Bilius.
Bylandt (Won van), Predikant van den Anzbasfa.deur Langerak asn't Hof
van Frankrijk. .
. 228.
Byler (Hendrik tarolinus
van), Predikant te Cieten in het landfchap Dren229.
the. .
•
Bylert (Jan) , Konsticiader. .
230.
Byling (Albert) , Dapper
2324;
Bynxus (Anthony), Hoogleraar in de Godgeleerdheid
en Predikant te Deventer. 23g.
Bynkershoek 'ICOrnelis v.),
Prefident van den 11,.)gen
Rand in Holla,2d. .
Byns (Anna), forge Dogter
te Anten Schoolmeestc,
wer e,n.
26z.
p
BvniAm
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Bladz.

Bladz.
Calaber (Fins) Ceisee-'
like van der Cisterfienfen
'orden en Abe van Fillers. 272:
Calcar (Hendrik van), Abt
van het Karthuizer Kloster te Straarsbuig.
273;
Caligator (johan'„ Cotrleerde en D:gter.
974.
Call (Jan van), KoNstfallder.
275-•
•
Call (Jan van) Jun:, Koi;st.
fckilder.
277.
Cull (Pieter van), Konstfihil.Ter.
278.
Callithus (Koinelis),
rs it; de Paiochie van
IV. D. de la Chapelle te
-C,
.
28O.,
Jirusfel.
(Hendrik van),
C alfteien
'
Leflor in ele GudgeieedJ2ei,d te Vijnven. . . 283.
Cabelliauw (13oudewyn) ,
Calvyn (Johan) , voornaaen
yejitit en Rektor in het
Kei khervormer , ben evens
265,
Koilegie te Kasfel.
Hoogleraar en Tred;kant
Cabelliauw (Georg), Bete Geneve..
.
230;
.
Tfdilktijner lifonnik in kt
Klooster te A1cnburg. 266. Cambier (Pieter Kornelis),
Dapper ymgeling.
297.
Caelen (Henthik van) ,
Cambrai (Robbert), Kap-Kan,unnik van de Ho
eijner iVionnik , Priester
te Meckelen. . . 2-67.
297..
en Prethker te
aefar (Mai tinus) , Prak.
exander
de
12),
Cambre (A T
tiferen,d Advokaat te Zze114Onnik en
D 0117 f.,7
,riklee.
268.
het Kicoster re Rijsfel. 297.
Caefarius (Hendrik) , ReCambi y (Johanna), eon
Inonfirantsgezind Leraar te
dweepzieke Non. . . 29a.
•
Utrecht.
269.
Jan) ,
Cameriing
Caerarius (Johannes),. heR-.,-td in de Vroeclfchap ,en
roeInd Wijsgeer en Me2.98*
LE,gerneeAerte
270.
Calnmen (Jan van der) ,
Caclius a Zezen (Filip) ,
D1ininikaner Mc piiik en
Geichicrlichrii,Ver, Mathete Be j ab
290mat!ctif en PL; jter.
271.
Byngdorp
Hofje , te Amfteldarn. . 263.
Byrfieus (Frans) , Rektor
der Latijnfe Scholen te
.
Ardrnegen.
164•
Bysterus (Simcfn Lukas)
Ingen in de
264.
Fetz,1;2.
•
veldt (johannes) ,
R...!;,7edi,kcr ilbra.firau-Zie
het LOG,ideq
je Sisino,;e in 1613
16.19„
265.
Stigter

een •

COEP-

EG

I

Bladz.
CammInga, een oud adelijk

S T E R.
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Bladz.
Camphuis (Johannes), GouGeflagt in Friesland.
verneur 6eneraul van Neer2.99.
la7;ds
.326
326.
Cainminga, (Hidde van) ,
Camphuizen 'Dirk RaParochiran eent te Dokthelsz.), KontLichlfier en
hen , naderkind to 4n
ZedecEjter.
.
• 340juin. .
•
3 03 .
Campo (Heimerik van),
Camininga (Pieter van),
IL, , gleraar in c ue Godge306.
Beer van Ang eland.
ieer,,hoSI te Keulen.
345.
Camminga (Rienk van),
Campos (D. mJiikus), Doeen Friesch Edelman.
307.
minikuner
. . 346.
Cainpe (Jakob), &commit.
Camflra aanzienlft0eAgt
verde Raad' Dart Zeeland,
in Fi iesland. .
• 347.
eiz wegens die Provintie
Camitra (Foppe van), Te.
.Kommitsfaris op het Sijnode
kervar van 't Verbond- der
Nationaal te Dordrecht in
Edelen.
•
•
348.
308.
.
1618.
Camara (Leek ran) ,,Razad
Campen (Jan van) , Konstvan Keizer Karel den V. 349.
. fra'ilder en BOUWMNSter. 3e9.
CAda (Karel du) , Prior
van hat ,C4teltejoifir_K;sosCampen (Jan van) , Iloog,
ter van Dommarten.
leraar in de liebieeuwje
349.
0. Candfd'us `(Gerhard), Getaal te Leuven.'
r fchiedfchtjver.
349.
Campen (Kristoffel Yan),
Med. Doktor te Breda. 312. Candi Viendrik), HoogIeraar 4n de Seglen term
Campen (Sylvester van) ,
goiftad.
349,
Penfionaris van Goes.
312.
Canifius (Hendrik) , Prior
Camper (Petrus) Hooglevan het Augustiner Kloosraar in de Geneeskunde ,
ter te Mastricht. . . 352,
Chirurgth , Vroeakunde
Canifius (Jakob) , Burgeenz.
313.
meestIr en Deken van St.
Campester (Lourens), LaNiklaas-tilde te Nijmetu- ns Preceptor. .
326.
gen. .
•
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BERIGT
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VOOR DIN

BINDER,

PLAATEN te plaatzen in het V. DEEL.

Pourtrait van JAKOB DIRKZ. BROUVadz.
WER.
U. Mr. PAULUS BUIS te Utrecht in zijn flaapkainer gevangen genomen. . .

(;) 2;)

Pourtrait van JOHANNES CALVYN.
07. Pourtrait van PETRUS CAMPER.
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