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Zodanige Perfonen, die door de ene of andere daad, zig beroemd,
191. aan den Vaderlande ,:erdienfielijk hebben genzankt; veelal verzeld van hunne Karakterfchetzen, zeldzame Anekdo;en die men
elders to vergeefs zal nafporen , onpartijdige beoirdeling
banner Darien, optelling limner Schriften , elti aanwijzing der Schrijvers welize van ban gehandeld hebben.
OPCEMAAKT,

`it Handfchriften , een groot aantal van de beste
Schrijvers in verfcheidene Talen over die onderwerpen handelende, en medegedeelde Berigten.
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COSTER

(HENDRIK) , geboren te Brusfel omtrent 't
midden van de XVIde eeuw , omhelsde den geestelijken
itaat, wierdt tot Priester gerchoren , en met de parochie van
Lokeren, een vlek in het land van Waes in 't bisdom van Gent
gelegen, beichonken. Ter zelver tijd verkreeg hij mede den
rang van Apoflolifen Protonotaris. De jainmervolle ellendeg, die
bet land van Woes in 1587 en het volgende jaar moest onderga.an, bewogen hem, een geruster verblijf to zoeken. Hij wierdt
Pastoor in een der parochiekerken te Antwerpen; en vervolgens wierdt hij Kanunnik van St. Gudeila te ,Brusfel. Welk
misdrijf hij namaals beging, weet ik niet, maar zeker is het,
dat . hij in 163o in 't kasteel van Vilvoorden wierdt opgefloten;
daar hij na agt jaren te hebben gevangen gezeten, zig zelven door nit te hongeren in 1638 het leven benam. FOPPENS
getuigt van hem, dat hij is geweest: Homo acri
maligns
Daar is van dezen HENDR. COSTER in druk : T. Maus orandi Down. Antv. in 24M0. 2. Pigorie ban be oubtbcpbt bel3
Eatbolijhen 413Defecfg. ?Nth. 1591. in 121110. Dit weltje bevat een beknopt tijdrekenkundig verhaal van de KerkelijVIM D EE L.
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COSTER, (PIETER)

ke gebettytenisfen zeder t den dood van den Zaligmaker tott4an

't fait 1 591. De ,.'ichrijver bernoeit zig inzonderheid, om de
invoerirg Van bet. Christendom in de Nederlanden, de Kette.
rijen en de zogenaamd e wreedheden door de Fettersgepleegd,
te khetzen onz, Ook ontrnoet men 'et een verhaal in, --vati
clip. het land van ;Vacs in 1587 ep, i588. at) deeriijk
ramp
rei,s;e-rdm , en welke veroirzaakt wierden door wolven , rovers,
et oorlog, duurte, daar op gevolgden hongersnocd en flerf,
te,pn eindplijk , zegt CosTER, cloo,r toverkollen en weerwoive, n, 3. prt (dun ban ben Qrifigrn FREDEGONDUS, Ziecbt,
1,0er, Intitt. 1593. in 12n1o, 4. pct feben ban ten Ocifign
ciPaytelaar, ntb3. In I 2MO. Zonder Co,sTER ongelijic
urOP T], ',tan men meet ruimte zeggen, dat zijne boeks•
it. eng gcenzins de toets van gezond oirdeel kunnen dooritaan;
dat ij ook niet .0ekkerfaans was , maar tot overdrevenheld
tog, getoof floeg aan fpookzeis, A:1*men, hekzen en wat
Treer antler die klasfe kan gerangichikt voorden.
SWEERTII , 4th. Batay. p, 325. VAL. ANDR. , BThL Be!.
p t 34.8 F. FmENs, Belg. p. 440 , 441. M. DIEFcxs1,,rs , 4ntverpit; C(irt: (la 71ascens, &c. Tom. IV. p. 86, 87,
49, o, if?9 2. PAVOT Mein litter. TOIL XI. p. 222,-225.
COSTER (LAURENS), zie KOSTER.
COSTER (PIETER) , Konstfchilder, is geboren te Antiropeu
in bet ja.ar 1614; hadt tot leermeester zijnen oom ADAM COSTER,
door zijDe ppginukken en kaarslichten beroernd. Vroeggidig re'sde
bezog,t Venetien, en wierdt in die flad aan
naar
idgisters gebonden, doordien hij op een fchoon meisje verliefen zig mets haar in den egt begaf, Iiij Ichilderde 'er
Otly lnderen het plafond deT keit van

St. yustina. Dees T;on f-

11.pnazir ftierf ten jare 1732, en wierdt in gcnoemde kerk
gri4 ycn. \T an zijne zrnep maakte zig ANGELL'S door deszeivs
nitncalcnd fchone penrcell-sonst, te Rome bcroenido, L. Von.
F.TEmiwNi heOt pen muzijk-gezellchap, waar in vi]f beelden
voctrkgrneri; naar het originele fchilderij van ADAM COSTER 0,1ORLAND', cedario
1.121• 11CCrliikSt in het koper gernecien,

pit-
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pforieo. Peogna 1718. in 4t0. afig: Itinfffet teximit. gni*
1 779. f. 179.
COSTER (SAMUEL), IVIediejne Doktor , van wiens ge.
boorte en , fteifaur men niet,an ders *eet, dan dat hij te
On het eerfte . levensitch t zag, voor het jaar
en na
't midden van -de volgende eeuw flied. In zijne vroege
jeugd bait hij zig, in de geneeskunde geoefFend, in welke
wetenfcha p hij ook tot Doktor bevorderd was. Dat hij een
hogen ouderdom moet bereikt hebben, blijkt, doordien VONDEL, in zeker vaars op zijne afbeelding, door SANDRART ge.
fehiltlerd, te kennen geeft, dat hij 't gasthuis te Amfieldam,
vijftig jaren lang, als Arts, bediend hadt, Hij fchonk deze
afbeelding, federt, aan het gasthuis. Voorts was hij, al
omtrent den aanvang der XVIIde eeuw, een voornaam lid
van de Kamer 51,n aticfbe blOt4tribe, Ook iligtte hij,
't jaar 1617, de Nederduitfe Akademie, ,op de Keizersgraft, ter
plaatze daar twintig jaar later de in 1772 afgebrande Schauw•
burg gebouwd werdt. Hier werden , onder zijn opzigt
Treur- en Blijfpelen vertoond ; Redevoeringen uitgelproken,
de Muzijk en andere eerlijke konflen geoeffend. COST7I
zelv' was zulk een goed Digter, dat VONDEL van hem zin.
gen kon
Als Pegaes hem voert ten hemel op zyn wieken ,
Dan boort men betneIval, een tong geilipt in zaut,
Den Hollantfchen Parnas heeft by aan 't Y gebouwt.

Hij heeft verfchelden' Treur- en Blij- of Klugtfpelen gedigt,
cie op zijn Akademie gefpeeld werden. Zijne klugt van Teewwes den Beer, wierdt reeds in 't jaar J612, op de oude Kamer
in 3Liel1e idocgcnbc/ en naderhand op de Brabantie Kamer Hit
ciLecbcretcr aonft gefpeeld, eer zij op de 2.1.kademie of Schouwburg, ten tonele gevoerd werdt. Li zijne Ifigenia, waren
vaarzen, waarin 't gezag der Overheid in 't kerkelijke be.
weerd, en de heerszugt van fommige Kerkelijken, in den per.
'oon van den Griekfen Priester EURYPILUS met levendige
vetA2
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veiwe,n afgemaald werdt. Men hadt dit treuribel in 't fan
161 , voor 't cerst vertpand, en fpeelde het nog, in 't iaar
163o, toen de gerchillen tusfen de Wethouderfehap et1 enigo
laden . van den Kerkenraad , op 't hevigst waren uitgeborften.
13e pigrer haalde jig, derhalven, den haat van fommige Ker..
lielijk qn op den 'pis. TRIGLAND en OTTO BA.DIUS voeren,
dikwits 1 van den predikfloel, nit tegens zijne dikademie
waar op `VONDEL, in enigen zijner Hekeldigten„ met name in
dtn Otter - 't Bolwerk en in Haan Kaikoen , het.00g heeft,
Doch de Regering liet het fpelen zijnen gang gaan, en trod'
ztg de veroiidelingen niet aan, Doktor COSTER behieldt, tot
ijnen dood toe, de aohting van de aanzienlijkfie Burgers,
tm van vele leden der Rcgeringe.
het zal niet ongefchiltt zijn hier ten aanzien van COSTER
nijne inrigting bij te brengen , dat do, Regenten .van hat
ppigpr-weestwis, bell)eurende hoe veel voordeels het OudoTAanne_nhuis trok van het fpelen van de Oude Kamer , op del
feptember 1617 een verdrag met den Doktor floten, over
It fpelen , op zijne Akademie , die men ook genoemd viridt
Nederlands Oeffenfchool , tot . ftigtinge en verinakelykkeid & vain ee3
egelijk, Volgens dit verdrag, zou het Weeshuis al de ko`sten
dragen , en , in de eerie zes jaren, een derde van 't voordeel
genieten, Pe, overige twee deaden zouden voor Cos1w(
;ijn, Doch na vcrloop der eerfte zes jaren, zou het voordeel
ti_isfen 't Weeshuis en Coimft, gelijkel jk gedeeld worden,
Ole dezQ wijae gcraakte cle Nederduitfe Akademie in 1)10eUenden
Itand, die, van hare opligtinge af, een kjenkorf met het
w0. 00 YvEA, tot Naar blazoen voerde. Doch 't leedt maar
tot bet jaar 1622, toen het Weeshuis de Akademie , met al
den toeftel, tot het fpelen ,behorende, van Dr. COSTER over.
nam. Om 't verdrag, Welk , der,veg,e, Op den gden augustus
des gemelden jaars, getroffen wetdt te fluiten, hadden, op
l- ast van 13urgemeesteien, gehandeld 'CORNELIS VA;N CAMPEN,
ITENpitT:t.c. JANossz. en 'CORNELIS DANKERTL1Z. Voor 't erf, den
opftgl en toettel tot het fpelen, werden aan COSTER, 6850
guldens goedge4an, behalvgn dat .het Weethuis eno kusting
V411
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van 32oo guldens, ten betioévê Van LAMBERT LA. WBERTSZ.,
ten zijnen late num De tbeftel, die and& dtn kOop
grepen
woidt; in 't ofirptongkelijk Kt q-kofitrakt, in
tiezer voeg befehrevell OM be uertijiltorbt Ontlaijefitte
itioaritti op #tt two fijoe, 22 Witpenen ban bC bucgrartnfit
-?, infen op obaden atfcbilbcrt. 9 3bietrante biaptittit Mt bC
Utile tn /) . itstert itiatpenen op bocch. 2 co ? oore ft toed
-ban be ittitnith atn batlign i Piled D ' allbet 3iibt tiPctiirbtrti
baeknbebntnumf:
e
me t roil
met bar bito enbe coNben.
harpflangen ftoopen rube bit . 3 Zilcfre(' btetict gem
tnire4chen nTct tam b;agen cube brzntfiem jock ecn tninber
taeffel nut 2 fc4;agtn.. 3 Amami bar jct tot-wet rncbt btregotit
&volt. Ct1 eban4en benr tratO geivije gemactfit. Zitiffr:
ttired gemacelit tot ftetneibnrcit. 2 ei;grate fixate finnro
balm
"64nen bur 't toned =Dr that gibe= Elk ire
(Atimuts).
ac4eititi
feriberinv.
't
e
sta
f
ban
op be Doottftt
ttritnnpbiragen-. 't Dieroante outactuen. tAomicti bah
teencioerchi op bets {other leggenbet Het Weeshuis bleef da's
tie Aka-emit, alleen belx)uden, tot op het- jaw v6 3 1, wen
het zelve 'er y en tierde van can bet Oude-Mannenhuis yet'.
,kogt,
Behalven de Toneelnukken door Dr. SAM. COSTITR rentatiiigd, is 'er nog van hem in druk: Pertbotiingc Gcbat'n 4-.3j bit
ber ;4:berbuititYc ?Etabcnin/ boo; [Jebel ban in ke0.7. -Vccecn bcti
fir fterbe Winfterbant1 tot ontbaat ban fijne tioninglkific talai&
fleijt ban Zoyenuu / ttt 't iaar t611 Pim 6 itinij. ?knit, /6tiw,
in 4to. Van zijiie Treur-, Blij- ien KIugtfpelefs y in& men ene
eptelling in bet Register der Nederlandie Ttrzeet-DigtetEh, eVI
Tux, Obis
bib. 1-1. C. 26)
1743 . bi. 215, 27.
Toah 1. p, f06)
Lib. iv. C. 44. PR. MARCHAND .) Di&
it07. PAQUOT, Mem. litter. Torn. XT. p. 264- 266. WAG..
bi. 737-739. XI. St,. hh
BC/Chr. WTI Are. VIII.
COSTER (WYNOLD DE), izeoren to beventer in het
Par 1595, wierdt den 21 augustus 162c.) Karthuifer
Kettlen , ion buisvestte gedurerik 54. jaLez in titt .kliadiret

COSTERUS. ',BERNARD)
van die orden in genoemd e clad. Ilij wieldt its 1066 blind,
en ftierf den 2 april 1674, in den ouderdom van 79 jaren.
Daar is van hem in druk: Traeta tia Euchar iflicus, hoc eft,
de Euchariflice Sacramento E? Sacrijicio &c. Colon. 1646. in
1 2 09. HEPTZHEIM, Bbl. p. 363. PAQuoT, Mom. litter.
Tom. VIII. J, 309, 310.
COSTERUS (BERNARD), geboren te Woerden den ry
junij 1645, uit een zeer eerlijk en binnen die Clad zedert
een aaneenlchakeling van faien in aanzien geflaan hebbend
geflagt. Zijn vader was ALBERTUS COSTERUS, meermalen
Burgemeester en teffens Secretal is van 't groat Waterichap
van Woerden, die door zijn goede dienfien in beidc.-. deze
ambten bewezen, nog in onze dagen zijn roern onder de
inwoonders dier ftad heeft behouden , en door een goed getat nakomelingen aldaar, en opk elders dcor ors land verfpreid, zijn geflagt heeft voeitgeplant. Zijn moeder was
ELIZABETti 'T WILD , en zijn vaderflad de kweekfchool,
waar in hij de eerfte beginzelen der wetenichappen heeft
bekomen ; vervolgens wierdt hij naar Gouda gezonden , otn
()rider opzigt van den Rector WoERovius, grondig onderrigt
te bekomen , in het grieks en latijn , benevens de voorbereidende wetenfchappen, zo nodig om met vrugt van de akademile lesfen gebruik te kunnen =km. Zijn viijt en naaritig.
heid beantwoordden oak volkornen aan de zorg die zijn Mees.
ter aan zijn onderwijs befteedde , en hij ftreefde binnen
kart alle zijne medeleerlingen voorbij. De fcholen dus met
groten lof doorlopen zijnde , wieldt hij te gelijk met zijn broeft
der JOHANNES , die nainaals Predikant te Deft geweest, en
aldaar geflorven is, naar het Hogeichool van Leijden gezon.
den, alwaar hij onder de beroemdffe Mannen van lien tijd
zijne itudien voortzette. Over de talen, gefchiedenis en oucl.
heden, hoorde hij den kundigen Jon. FRED. GRONOVICS , en
ADRIAAN BEEKERS VAN THIENEN was zijn leertneester in de
regten ; met grote naarfligheid bezield , vorderde hij onge.
Bleep , en wier(lt den 2 41 ; feptember 1668 , tot Doktor in beide
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it de tegten beftrderd, under tieiCIediging van een dispuit:
Subflituttr. JY AkaJemfe veriatehde,,
.De vu1gaii
begaf hij zig naar gage , VO9i de beide hogd Gerigtshoven, uitnemende iderfeboten VOW' jobge AdVokateii 'ad
praktijk te oeffinen; hick niet leer Ing verbeid hebbeliCid)
keerde hij naar IIjn vsuterftad te rug, tn wierdt b &Ili /9
niaar 160 dook bijkgraav en Hdeniraden van eitet
Waterfchap van groeisclen, tot hunnen AdvOkaat aangeftild 3, oh
den 2den meij dear an velgende , wierdt hem het Seddtari.
gat vah de (tad Woerden opgedragen-. Hier was hij op raja
regte post, en 14)"berden, toen in een bloeijehden Itaat weziehddi
en haar iondeihorige geregten meerder bezigheden verfchaitenIde, dan na het jar 1674, men aldaar alles bedorVen en VerVallen was, heeft hij die egter te Midden van alle hare railipen
zodanig bedient, dat zijn roern en 'of goot was -iD did lan4,
ftreek. Ten aanzien ran zijne S" ecretarie i sichieven ea
dat Dimmer
ii
fchriften, Dam bij zodanige nette iacht,
flukketi
he
Oud
ook
behoetde
naar
enige
iemant te *Vergedfs
de
Franfe
wapenen
Areerlamb
bo3eiti
to
te vragen. Toen
ORMEA
,
Heel*
van
teisterderi,
was
ApRAnAm
's
GreiAeeriijk
venfloot en Bateflein i, van zijn landgoed mar WorJii geviugts,
en door de familie van onzen COSTERUS, met 'net gulhtict
dienstbetoon onthaald, want- door. 'er tusien dicn 1-ker
'onzen BERNARD den Watme vriendichap en gewenzin Vtrkering ontrtond. De Heer ORMEA was rijk en *elgelleidi
doch met een zwaar huisgezin voorzian, en lei catch
gelijk nicest alle d ingezetenen van de landftreek, lb zijtd
goederen ; dit Atroirzaakte hem veel beflommel-ing 'en ri ks
rued
dri
ziei
tot weiker huip hij dikwerf van
arbeidzame WerkZadmheid gebruik thaakte. Hier door beves,
tigde,hij zig niet alleen in des vaders gunst, mnar dog colt
in die van zijn dogter LUCREI1A ORME, en won grottliiks
bare genegenheid; 't welk van die uftwerking 4wAs, dat hij
dn
met ttitbundig gno'egen van den ouden Ceptthn,
bet -1.06 met haar huwde, hebbende flegts i1 dr bij
')aar vc.t.rekt, E1IZAsEtH gcheri 1 die, (pien i
r479 PSI
it 4
4.478z
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wergild kwam , en reeds den 4 feptember daar na overleel.
Op den 31 oktober 1684, w ierdt hij verkoren tot Burge.
meester van Woerden, bet welk NCI voor den korten tijd dat
hij die waardigheid bekleedde, tot groot nut van de burgerije
heeft waargeno men; doch toen 'er een gefchil tusfen de Regoring van Woerden ,en deszelvs Bailjuw, zijnde de Heer van
Werkendatn voorviel, waarbij hij dezer 'tad regten met de daad
befnoeide en zig meer gezag aanmatigde dan hem toekwam
verzette zig COSTERUS daar met alle kragt tegen, maar to vergeefs, doordien de Heer van Werkendam door anderen die
insgelijks belang flelden om de kleine fleedjes te onderdrukkert
en van hare voorregten te beroven , gel ugfteund, zijn zin erlangde, 't welk COS.TERUS , zig aan Beene overhering kurinende
onderwerpen , tot grote finert der burgerije het befluit deedt
nemen, om zig eerst in november 1684 van zin Secretarisambt to ontdoen , en daar na den 1 meij 1685 ook als Burgemeester te bedanken, en zig voorts met 'er woon te begeven
naar de provintie Utrecht, alwaar zijne vrouws goederen voor
een groot gedeelte gelegen waren; wonende 's winters in dp
Rad en des zomers op den huize Batenflein, alwaar hij zijn
tijd ongemeen genoeglijk doorbragt, en zijne meeste wren
fleet met lezen, en het geven van regtkundige advijzen aan
verlegene menfen , die van vele oorden naar hem toevloeiA
den , en zulks deedt hij zo belangeloos, dat hij meestal de
lieden , 'pet raad , daad en fchriftelijk berigt ten dienite
ftondt , zonder iets voor zijnen arbeid te vorderen. Ook
leefde hij bier ongemeen afgezonderd, ziende behalven zijne
famMie en zeer weinige gemeenzame vrienden , geen gezelfchape
hoe genaamJ. Op groot aanflaan van fommige zijner oude
kennisfen die te Gouda woonden, haalden zij hem met veel
inoeite over, en onder verzekering van hem een goed ambt te
zullen bezorgen, zijn verblijf in die flad te nemen; doch dit
duurde flegts een jaar, want toen keerde hij naar zijn geliefd
Batenflein te rug, met voorneinen om 'er het overige van zijn
levenstijd te filjten; dit zoude hij ook volvoerd hebben, ware
tiet niet geweest, eat door den dcod van zijnen broeeer
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um' COMM , die den 27 julij overfeed , en Se.
cretaris van 't groot Waterfchap van inerden was , hij om
tilt Secretariaat in de familie te behouden, gewillig den last
op zig hadt genomen, (mu het waar te nemen , tot dat zijn
broederszoon WILLEM Corams mondig geworden zoude
uijn, 'ten Wiens behoeve hij 'er ook ten jare 1 7 1 5 afitand
van deed; Ter zelver tijd wierdt hij weder gewoon Advo•
kaat van dat kollegie , 't welk hem noodzaakte zig eennmai
ter week naar Woerden te begeven.
Zijne ruste en vermakelijke eenzaamheid wierdt niet weinig
vervrolijkt, en verkwiltt, door de verkering van zijne lieve en
veritandige huisvroucv LUCRETIA ORMEA , die een fieraad was
van het vroLlwelijk geflagt in haren zij muntte nit in
godsvrugt, en weldadigheid, 1?ezat bij een edele ziel een on.
gemeen fijn oirdeel, en was daarbij een fchrandere huishoud.
filer; doch deze voortreffelijke Vrouwe, die aangenaame gezellinne zijnes levens, ontviel hem den 1 maart 1714; welk
bitter verlies hem zodanig trof, dat hij 'er bijna moedeloos van
wierdt, en geen wonder, hij hadt zig nimmer met huAtou•
dings zaken onledig gehouden, en die last fond nu geheel
op zijne fchouders te drukken ; doch zijne vrouws nigt en
voedferlinge JACOMINA CLOTTERROKE benevens hare zuster
EVA phuwd aan den Profesfor PIE ER BuRmAN den ouden,
bent, alle de genotene weldaden en hartelijle viiendichap
van deze twee egtgenoten aan haar en de haren bewezen,
aan den ouden Heer, met dankbaarheid te vergelden; zij kogt
Batefl , dat openbaar geveild werdt, en verzogt den ouden man bij haar te willen inwonen , in well= voorflag hij
,met her grootfle genoegen bewilligde; en na te famen het
winterfairoen in zijn huis te Ut7 edit doorgebragt te hebben,
begaven zij zig des zomers weder naar Bateflein , daar zij it
ftilte en de volmaaktfte oveleenkomst in wille en genegen•
heid tot in 't jaar 1733 doorbragten, wanneer zijne nigt
CLOTTERBOKE , door erne kortflondig durende beroerte van
hem wierdt afgerukt,
zig, this in zijn ouden dag beiofd zaz, van ai l e gczelichap, 't doo-gaande lot van menien
As
tot

co8TERtS. (BERNARD)
tot zulk een hoLtn ouderd om gefteigevd; aTs toen befloot
voortaan het garitCe jaar te Utrecht te blijven , tot zijne
buishouditer ene oude vrouwe van beproefde trouwe
mende, die te voren wel 25 jaren bij hem hadt gediend. In
dezen • toeftand wagtte hij rustig den bij GOD bepaalden tijd zij. ner ontbindinge af, doch die hem egte,r in zijn vaderitad. Waer•
den was voorbefchikt, want nog maar ene ulster van elf kinderen die zij geweest waren over hebbende, namelijk MARIA
COSTERUS, die te Golid3 getrouwd was geweest met WILLExt
VAN NOORt , en geen kinderen in levee hadt, befloot deze bij
)rare vrienden te Woerden te gaan inwonen. Op aandrag van
doze zuster,, befloot de grijsoude COSTERUS zijne huishouding
te Ucrecia op te breken, en insgelijks naar Woerden te verhuizen, hij deedt zulks, doch was bier nauwelijks een inaand
wordende 's morgens van den 5 oktober
geweest, of hij
1735 door in zijn bedde gevonden, na dat hij den ouderdonl
van 90 jaren en bijna 4 maanden hadt bereikt.
BERNARD COSTERUS was een man van een ongetnene lighaainsiterkte , 't welk inzonderheid aan zijne matigheid in het
nuttigen van fpijs en drank moet worden toegefebreven, want
hij at nimmer tot volkomen verzadiging toe, en drank zelazaam meer dan vier of vijf kelkjes wijn zelvs op de Watergraay s maaltijden , daar zijne tegenswoordigheid bij het fiuiten
der rekeningen vereist wierdt, eti veeltijds tot onmatigheid
toe de beker werdt geligt, was niemant in itaat om hem van
zijn aangenomen lekensregel te doen afwijken ook heeft
hij menigmalen op zijne gezondheid geroemd, en aan zijne
gemeenzame vrienden betuigd , dat hij Dimmer enige ziekte
van belang , en ongemak van pijri in 't hoofd , ongeitelde
maag, benauwde borst, graveel, jigt of andere kwalen, die
den ouderdon doorgaans verzellen , heeft gevoeld, zo dat hij
tot die hoogte van jaren is geklommen met ,een gezond
haam en levendigen geest, en tot zijn einde toe een onbegrijpelijk goed geheugen. Voorts was zijn karakter uitnemend
bij tedei e godsvrugt, voegde hij goeLiandigheid, mededeelnantheid , was aar-,e,:uam in geze.111:1-aaP, ens cen warm vrt:-.61:1

COMM. (BERNARD)
Been opwellende hartstogten ontroerden zijne ziel, en hij etas

zodanig meester van zline driiien t dat, wat hem ook is io,
teurd , genoegzaam nimmer een vlaag van toorn of opftuivi hg
hem heeft vervoerd; zjjn enige aandoening was, wanneer z;5nen vrienden of naastbeftaa nden , die hij hartelijk heminde, lets
noodlottigs ,ontmoette. Een ijverig vooritander was hij
rrijheid en van des yolks voorregten , en bejammerde harteliit
de tampon die zijnn vaderlarid inzonderheid troffer in het tijdvAt
ivaar van hij ons in - zijn werk het tafereel fchetst. Met lede
ogen ten fare 1672 de verheffing van WILLEIVI DE III. aatt,
ziende, kost hij niet anders dan met veifoeijing de middeieli
berchouwen, die fornmigen van deszelvs aanhangers en afhat-gelingen te werk ftelden bin hem tot die grootheid te verheffen , waar toe hij is geklornmen; middelen ook, waar van eic
meesten zo verfoeijelijk, gewelddadig, ja godtergend zijn
dat die uit de gefchiedenisfen op te halen, een mart
register van de fnoodfteboosheden zoude opIeveren, Dan hoe,
nauw COSTERUS ook verbonden was aan de ilaatkundige be,
ginzels c4e hij beaamde, en hoe vurig hij die ook in getneen
zarne gefprekken verdedigde, heeft hij zig nimmer in en ige
raadflagen gemengd, of zelvs deel willen hebben aan geichrif.
ten , die den als teen heerfenden flaat van taken zouden hebben kunnen gehaat maken.
De tijtel van COSTERUS zijn werk dat zo veei gerugt gemaakt heeft, is deze: f orf c Drrbaai/ ofte caw Zebnetie
ban ;when / raahcnbe Dct fosmeren ban be neptiblivic ban
Holland en Westfriesland, be beranbcringe in be IICCC•eingei
met ben geboly ban Wen / ;cbert ben Eau 1572. 4..ft brt geo
ne beivibe netniblique naar bet berropcn ban ten ream in tgn
lanre 1672 i0 °beryl-mien ; bij3onbcr I ban bet 1'00N-0AI-rue
in be waren 1672 en 1671/ in cube =trent be tcbcn Wour-

den CH/ Oudewater, thaarbij be ;..eD?ijbtr§ ban tiler tijb trro
ben thebcricet. Liles berbat in Once Zsieben boos Mz. BERNARD COSTERUS, in ben iaare 1672 geturegt 3 ju be ,,etretoril$
tier tebc Wourden.
tiiitebe "onsurit/ ;ea bermecrbert
b I1 ;:taljetir, aCtljben t 7 36. in 4t0. in het eerie Geficelt1

12

COSTERUS, CrLORENTITS.1)

le van dit Werk, 't well y geenzins in enen uitlekkenden fUJI
is gefchreven, en 't Welk tot walgens toe opgevuld is met
aanhalingenlait al lerleije Schrijvers , die gefladig den vloeijenden
loop der Ding ftorende, de aandagt .vertnocijen, zoekt de
$chrijver te betogen, het regt van Wodiden en Oudewater on/
ter dagvaart in Hollands Staatsvergadering te verichijnen. Het
iweede Gedeelte , behelst zijn Higorisch Verhaal van de treffende
aampen die inzonderheid Woerden in de jaren 1672 en zog
Iiebben getroffen , welke hij voornamentlijk toerchrijk aan
do grove fauten die de Prins VAN ORAIcJE in den veldtogt
van i672 beging, en met het verlaten door hem van den
Tsfel, tegen een uitgedrukte refolutie der Staten van Holland
aan, waar door Woerden door den Prins fchandelijk verlaten,
tot wanhoop gebragt, en gedwongen wierdt, het befluit te nemen om zig aan de Fray fen over te geven. Voorts wederlegt
hij zodanige plaatzen !lit VALICENIERS Verward Europa , en
SYLVIUS of eigentlijk VAN DEN BOSCH zijn VerVolg op AITZEMA ,
Zaken van Staat en Oorlog , waarin gebeurtenisien,die door bun
op ene verdraijde wijze veihaald, aldaar in een licht voorkomen , dat geenzins de toets der waarheid kan doorflaan,
inzonderhe id heeft hij het geladen op JAC. BASNAGE Zijnu
4nnales des Provinces Unies &c. die hij ,, een Huurling noemt ,
,, van verfcheidene grote Heren in deze Republijk gebruikt
,, tot onze Hiftorien te befchrijven, daar hij niets van wist als
„ dat men hem opgaf enz1" Zeker is het dat BASNAGE foss,
mige omitandigheden van gebeurtenisfen verhaalt, inzonderheid die betrekking tot het Sta:lhouderfchap van WILLEM
DEN III, en het voorgcvallene te Woerden , 11,:bben, welke
COSTERUS klaarblijkelijk toont, dat om met de waarheid overeen te koinen, in een ander daglicht hadden,moeten geplaatst
worden. - P. BURMANNUS, ad Syllogen Epift. Tom. IV,
p. 201. C. SARI, 012°7124. Pars VI. p. 113 , 114. PAQUOT ,
tem. litter. Tom. X. p. 213--218. Aanmerkingen over GUM)*
LING, bl. 253. De Voorrede en het Werk zelve ra'z COSTERUS.
COSTETIUS (FLORENTIUS), was ten late 1674 Predi.
1,h12t

COSTERVS.(1'11ANS)
kant to Hoorn. Voor -de zesdemaal wierdt van hem in geimelA
de Clad gedrukt: ceebtrfanbtO Oloefi en ,Segen ett be0';elf neunic/ benumbed met cm ninth= iDloch en ,t7:-:;gen / en aintro
re bZibbactiloffen; mitfigaber0 cne Witbegitiging en tince dtt4nag,
bale 1);.tbiliatien ecoop 1740. in no,. flit werkje 't week
uit XII Predikatieti beffaat behelst een verkorte gerchiede•
tits der voornannfte gebeurtenisfen van ons vaderland, iiing
verhaal van de wonderen en weldaden Gons aan de Kerk bewezen begint ,met de XIIde eeuw, en eindigt met de Nationaie Sijnode van Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619 gehouden.
't Verhaal der wonderen en weldaden GODS aan ons vaderland
gedaan, begint met de Spaanfe- tijden , aanvankelijk met 't jaar
1566, en eindigt suet 1674. werkje kan grotelijks van
nut zijn tot onderrigting voor de ge;:en Welke ilegts een op.
pervlakkig denkbeeid van Nea'erlands gebeurtenisfen in de pmeide tijdv4kkon vvrlapgen,
COSTERUS (FRANS) , Jefuit , geboren to Mechelen ten
jare zsso, reisde in issz . naar Rome , van waar IGNATIUS DL
LOJOLA hem in /556 naar Keulen zondt, om aldaar het nieuw
opgerigt kollegie, rle Drie Kronen genaamd, tot een kweekfehool voor zijne orden in bezit te nemcn, en daar in lesien
te houden, Hij beteikte slit doelwit , en trok door zijne we!.
fplekendheid en ongemene bekwaamhe2en een menigte tochoorders die zijne lesfen kwarnen bijwonen. Vervolgens is
hij twecinalen als Provintiaal zijner orden naar de Nederlanden
gezondel, en eens aan den Rhijnkant; ook woonde hij tot
driemalen toe de algemene vergadering der Jefuiten to Romil
bi.j. Hij itierf del 9 november 16r9 te Brusfel in den hogen
ouderdom van 88 jaren , grotelijks door de zijnen betreurd,
dootdien hij eon warm ijveraar vacr de belangen der Societcit
was en een vinnig tegenitrever van de Protestanten, 't welk
ook zijne door den druk gemeen gemaakte fehriften getuigen,
wolke zijn :
1. Enchiridion Controverfarlon prcecipuarum in Relig:one. Colon,
&o. 3 Svc. nadcthand moo malen herdrukt. 2. iipo1lgtit:f.:71
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tum pro rnehirklio , adverfus FR A NCISCUM GOMARUM Catvinia.
80. gEpistolam ad FR. GOMA RUM Anti8vo.
nu
tt /b. 16c4.
4. Epistolam ad GASP. GR EVINCHO16w.
e.
ost6t um.
vruil Calviniani verbi aped Rotterodamenlis Pradicantem. Th. 1600.
&vo. 5 . Demenlirationem vJeris Orthodosce fidei. Col. 1607.g l'O. 6. Respollfienem ad fententiam Senates Leydenfis , contra
U PAN, Leyeke intentatam. Antv. 8vo. 7. Respolyionem ad
ifsfertionm analyticans ANDREA CALLr Calvinist, contra SS.
Bucilaristiam. Colas. 1 586. in 2430. 8.' Respotrionein ad Luca
OSI4NDRI flolidam Refittationern VIII Preto:fin-6,1ton Catholicarum.
. 9. Annotationes in NOV14771 Tellamenturn
i n 8vo9
Color,-1608.
Co
1, qua' rapi in contreverfiam ab hareticis foie 't.
ac i4 ea prcecipue
En vele anderen van den zelvden ilem•
focie.
Antv. ¶ 614. in
189, 19°.
Bible Belg.
FOPPrNS,-,
J. F.
pel.
COSTERU S (JAN) , is geboren te Leuven, en geweest re
gullere Kanunnik van St. Maartensdal in die {tad, en vervoigens wierdt hij Prior daar van ten jare 1554. Aan het Hogefchool heeft hij tot Contubernaal gehadt den beroeinden
jusTus LIPSIVS , met wien hij in een nauwe vriendfchapsverkering leefde. Hij flied te Leuven den 9 mart 1559, in den
vuderdom van flegts 44 jaien; en z}in vriend JAKOB LA.T0e.
rnaakte ter zijner gedagtenis het volgende graffchriftz
CosTERus facet hic , fatis hoc monuisfe , viator.
Nempe q:ds audit° nomine plura roget?
fine crimine mores,
Sponte tibi hie fubeant nivei
arnma
Religione
fides.
Canaque cum jr
Invietum peElus, nulli penetrabile culpx
Virtutis cupidurn, nequititcque fuga
Intenturn fludiis fever, fanaoque
Denique per can dos ti ita probata 'nodes.
quis graYetur eisdem &c.
Artibus in ccclum
Daar is van hem in druk uitgegeven: T. Vincentiuin Lirinew
Lev. 1 568.
ern
f contra Hareles cui Commentariolum aa'jer.t. LOP. 1559.
Semmes
Guerrici
..lbbatis
Igniaeenfis.
12,mo, 2.

COSTERUS. (JOIE.) (RUMOLD) COTEREAU. (JAN) z.)
Anti'. 1576. in 127710. 3. Commentarius in Cantisa Cantico_
ruin. Loy. 1558. Ook beefs hij one uitgave bezorgd ten jai e
1 5 5 5 , der .werken van den lierkvader, AMBROSIUS , V Delen
in folio ;. £i yk zijn 'er, verfcheidene latijnfe Oratien van hem itl
druk.;
J. F. ForpEss .Bibl. Belg. p. 620, 621. Flu
0ry, 8- C. SAXI, atom. liter. Pars
$
WEERT/I 'Athen. ada._
Ix 227,
COSTERUS (JOHANNES), geboren te Aalst, wierdt ten.
jare 1 561 bevorderd tot Meester In de vrije konflen, vervol.
tens tot Licentiaat in de gocigeleerdheid en Pastoor van de
'Rad Oudenaardm in Flaanderen ; alwaar hij ook in den bloei van
zijn Ieven is geftorven den Jo junij 158o, na dat door help
kvas Licht gegeven Iftitlitionum de exitu fEgypti & fuga
1.211lonis, hoc efl. , de exitu Catholicorinn e civitatibus Hareticorwn.
Puaci .1580. in 8vo. - J. F. FOPPENS, Bibs. Beig. p. oar.
COSTERUS (RUMOLD), van Illeclielen geboortig, begat
zig in het Minoriten klooster te Antwerpen, waar van hij
ineermalen Pi for is geweest; hij flierf 'er den .1 oktober 1679,
La in druk te heb l_Ien uitgegeven: Manna alfconditzy n „reu
thrillutii in SS. Eilehlriflice Sacrznentum. Antv. 1673. in 8vo.
Scalam candidam Cali , five Deiparam Virginem &c. Gard.
1 6 79. in 810. S ANDEM, Brabantia Tom. III. p.
223. J. F. FpITENs, Bibi. Belt. p. 1086,
COTEREAU (JAN) , waarfchijnlijk lift het zelvde go.
ilagt gelproten als de volgende , omhelsde den geestellikel,
that in zijne jeugd, fludeerde te Parijs , en wierdt aidaar tot
Do!tor in de godgeleeidheid bevorderd. Zedei t berchonk
men hem met een Kanunniksplaats in de hoofdkerk tcDourni%
Vervolgcns wierdt COTEREAU Aartsdeken van dezelvde kerk in
25So. Hij ftierf te Doornik den 4 november 1592, en is gewcest een hevig togenitander der Hervormden, want hip fond
als een koperen muur pal, en verijdelde dikwils de loffolijke
pogingcn van PIETER DE MELUN , Prins van Esynoij , Gouver•
rem van Poona , die zijn. best deed am het lot van die gezind.
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zindheid to verzagten , en Naar voor de vervolgingen der grusvelijke Inquifitie en het bloeddorftende Geregtshof door ALvit
ingefteld , to ,befcherm en. Dees vervolgzieke Kerklijke heeft
een agttal Leerrede nen uitgegeven , die eerst afzonderiijk,
naderhand ten fare 1586 bijeen gedrukt zijn. In deze Leer,
redenen, waar in veel vertland loch bittere partijzugt te.
gens andere gezindheden doorftraalt, en die men verzekert
vindt, dat hij smeet ene bevallige welfprekendheld uitfprak,
verraadt hij even vervolgzieken geese, die zijner geciagte•
nis oneere aandoet. – Du VERDIER , p. 6339
684. F. SWEERTII 4th. Belg. p. 414. VAL. ANDR. Bibl. Belg.
Belg. p. 621. SaNDER1, Flandris
FOPPENS
p. 487. J.
p. 451. J. COUSIN, mi.. de Tournay. Tom. IV. p. 234,
235. PAQUOT, Mern. litter. Toni. VII. p. 417-421.
COTEREAU (MAXIMILIAAN), Heer van Clabeek , was
der veibonden Edelen, en behoorde tot eel] Adelijk go.
flagt in Braband, zijnde de zoo l van THIBAUT , Raadsheer to
Brusfel , en van ADRIANA TEMPSICH; hadt in huwelijk Lowsz
D'ITTRIT., en liet verfcheiden kinderen na; waar onder Fan's,
,gnouNsid met ANNA VAN RYFFLAARD ; en ene dogter die ten
ra]nne hadt den Ridder BROYART.
Het geflagt van COTEREAU of COUTEREAU, dat nederdaalde
Li:: dat van DANTMARTINI, werdt in 't jaar 1663, tot den Mai Ic.
gia.avlijken hand veiheven ; en was gedurende de XVlde
eeuwe, met vele eerfTe Huizen in Nederland vereenigd. Zie
CHRISTIN., 7urispr. Her. p. 292, 293. 419. Le vrai Supplewent au Nobiliaire des Pays-bas, p. 5. COUTEREAU wordt de
naani gefchreven in Nobiliaire des Pays-has. Tom. I. p. 187.
229. Tom. II. p. 41 9--42r. Doch , in 't Supplement p. 6. fiat
COTERAU. De vem bintenisfen met WASSENAER BERCHEM,
RENESSE en?. , blijkeml uit de Stamlijsten van doze Geilagten,
J. W Te WATER, Hifi. van 't Verb. der Edelen. IL
.een

bl. 326, 327.
COUDEMBERG (PIETER), is Apotheker geweest, die
in

COUHOVEN. COULSTER.

(VAN DER) 17

in T568 te Antwerpen woonde. Hi) heeft in tit licht gegeven:
VALERII CORDI Dispelaratorium Pharmacorum Milken quce in Os
potisjimulh font, ex optimis Augoribus , tarn recentibus quarn
•Veteribus , collet= , ac fchollis tdtilibus luf rata , in quibus
imprimis Simplicia diligenter explicantur. Adieelo novo ejusdem
Libello. Anty. 1568.
Dit werk was voor de eerfteinaal ten jaw 1'535 le Areuremberg gedrukt; zedert
dikwert met veranderingen en verbeteringen indihet
tii
etLicht
'gegeven. COUDEMBERG heeft het ook in 't flans vertaald
hgegeven, onder den tijtel van: Le Guidon des Apoliquaires ,
r'effi a dire, la forme & maniere de Compojer les Médicamens , pidInierement traittee par VALERO CORDE traduifle du Latin en
frauois , • enrichies d A,inotations. Lyon. I 5 7 5, in I 2MO. VA•
LERIUS CORDUS was ecri lies van geboorte , voor de tijd
waar in hij leefde zeer kundig in het vak der Planten. Hij
was 11,;gts 29 jaren oud, toen hij op den 25 feptember 1544.
te Rome flierf. - VAL. ANDR• Bibl. Belg. p. 732. J. F.
FOPPENS Bibl. Belg. p. 968. PAQUOT Man. litter. TOM. XIV.
P. 2 48, 249.
COUHOVEN, can der verbonden Edelen, was misfchien
nit het geflagt van COUDETIOVE Been in de XVIde eeuw
groat aanzien halt; zie Nobiliaire des Pays-bas, Tom. I. p.
65, 66, E le rrai Supplement, pag. 17. 38, 39. LE CAR-.
ri:NTTER
Gen ial. Part. III. p. 954.; of wel, nit dat van
COUWENHOVEN, omtrent lien tijd in Holland wel bekend.
J. W. Tx WATER, Eilt. van 't Verbond der Edelen.
II. D. bl. 327.
COULSTER (vAN DER) , is de naam van een end en zeer
aanzienlijk Hollands geflagt, 't welk een kasteel of adelijk huis
van die zelvde naain nabij Alkmaar gelegen, heeft bezeten,
loch dat ten jare 1517 door de , Geiderjen wiei dt verbrand en
vernielt. Het oudile inannelijk oir, 't welk wij van dit geflagt
vermeld vinden, is WILLEM VAN DER COULSTER, die Kancelier is gcvveest van Hertog ALBRE `-.7 N, Graav van
VIII. D E I,.
TR,
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ffollani, e wierdt gekoN n tot DopproOst Van Utrecht ill.
1392, hij itied in 1399.
YsaRam VAN MR COULSTER zeer waarichijniijk een brae,
j et- van Wmtvg, leefde ten jare 1390, is gehuwd geweest
ian MARIA, VAN WANGEWM, n heft bij haar verwekt, drie
fl ene dogter natnenqk WILLEM VAN DER COM,STER do hofitede. van den ulvden naam bij Alkmaar in
cgedon bzat, en ten ja.re 1422 van Hertog WILLEM vAN
ilvauw, de Ambagts .hecrlijitheid van Oestdom cn Rego
loveg; hij /Jet na vier dogtets, wan van de oudfle MARIA VAN
CCI VLSTER, vrouwe van Ilega was, dat zij met CoutsTEg
tenhuwelijk bragt a gn haren man P IETER VAN RUYVEN, zoon
van 4415 VAN RVYVEN, en van PPM' AALBOUTS. Zij flied
ecn zeer hogcn ouderciom, rfalatendo ene dogter JosxN4
VAN RUYVEN, YSBRAND VAN DER COULSTER, twee ic zoon
van YsintAxp i bier hovers en van MARIA WANGEWYNE, flied
in 't jaar 1422, en leit in de grote kork to Dordrecht begra, nalato,ndc ven zoon,
WILLEM , VAN DER COULSTER zoon van YSBRAND, is ge1, eest in Lils Rentmeester Generaal van Zuidbolland en
}stein van Schoonhoven, hij ftierf inT448, Zin eerfte
vrouw was de zuster van ABEL PIETERSZ. , Burgemeester vat
welke een zoon was van METER ABELSZ. en ADRI,
ANA, VAN MR Tr:APE!, , PINS dogter, genaamd SLINGELAND ;
tiaar na huwde bij met zijn vigte 4PRIANA VAN DER COULSTER
lecfal nog in het jaar 1 484. W1L5M verwekte bij zijn
cerflv vow; L YSERAND VAN DER COULSTER, die volgt. II,
FLORIS VAN DF.R COULSTER, di q idnderloos overladen is. M.
GERBRAND VAN DER COULSTER, is Schepen gewee st te Donk,
Dordrecl

loch% Hij huwde U2 1497 mc't EEATRIX VAN BROULTOVEN,
n aieif in 1519, vaiatendo twee zoons 'en drie dogters, Dc
zocIn YS I MAND VAN DER CODLSTER , is ten jai; 1520 gew-,..'est
Nasteiein op .1.07.11;€fle:i; hij fneuveldg in den oorlog teams do
, in bot j aar T53t, zo,nder kinders.
Gado* voor
tweede mon van GERBIAND, was WILLEM VAN pa COL74%
f !In

.T5 r)2 nalatcndc twgp

dogters,
Ye,

COULSTER, ( via MO

If

Soon van WILLEM en van
PIETER ABELS dogter, was ten jare 1477 Thefaurier van Dordrecht en ftierf in 1483. Hij hadt ten vrouwe MACHTELTY VAN
ALKEMADE, dogter van FLORIS VAN ALKEMADE, en leefde no:
in 1513; hij heeft bij 'zijn vroow verwekt drie zoons en drie
dogters : I. Wit
_Lgm VAN DER COULSTER , die volgt. IL FLO'
WS VAN DER COULSTER, is geweest Burgerneester te Dordrecht,
, zijnde getrouwd geweest met
alwaar hij ten- jare 1534
&Ell VAN SLINGELAND zij ilierf 8o jaien zijnde in I564FLORIS 'beeft bij deze vrouwe verwekt 20 kinderen , alle jong
geitorven, behaiven : I. FLORIS VAN DER COULSTER, iuerf
ongetrouwd. 2. ABEL VAN DER COULSTER, Schepen te Dord.
real , hadt het ongeluk om ten jare 1557, op een avond
bij het ftadshuis te verdrinken; hij was getrouwd Inez HEDWIG
VAN 13a g GT, .des Schouts dogter van 's Hertogenbosch, heeft
geene kinderen bij Naar verwekt, en was het laatile mannelijk
oir van dit geflagt. 3. OTTO VAN DER COULSTER, ftielf joug.
man. 4. SARIS VAN DER COULSTER , Was Priester. 5. YSBRAND
VAN DER COULeSTER , was mede Priester. _6. JAN VAN DER
Cout,sTEE, is Kanunnik geweest te Dordrecht; hij week ten
jal e 572 naar Keulen, alwaar hij is geitorven. 7. GERBEAND
VAN DER COULSTER , wierdt Priester zijnde , zinneloos, et/
ftielf in 1557 te Duren in Gulikerland. 8. ELIZABETH VAN
YORAND VAN DER COMTE(

DER COULSTER , is getrouwd geweest Diet LAURENS VAN BRONXHORST, noon
SONKF, te

van ANDRIES VAN BRONKHORST, en van

Delft, is hinderloos overleden.

MARIA

9. AGNES VAN DER

Nonne te Loosduijnen.
Ridder en Raad in 's Hage ten jars
1582. Hij was een geleerd man, aan wien EjlASMUS, ver.
fcheidene brieven heeft gefchreven, die in zijne werken gedrukt zijn ;. zo wel als zijn beide gemelde brooders was hij te
Dordrecht geboren, en flied 72 jaren oud zijiade in 154o, nalatende drie dogters, zijne huisvrouwe MARIA LoNGYN
verwekt: I. MARIA VAN DER COULSTER heeft ten manse ge..
hadt ANTHONY CATS, nit Zeeland, die Raad is geweest in den
Hove van Holland, en ten jare 15 73 ,in s,ts ikc is geflorven,
B2
kin.
COULSTER, was ten jare 1559

ABEL VAN DER COULSTER

SO
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. 2. M
tinderen nalatendo
MAGTELD VAN DER COuLSTER-, IS pi,
Heer van fiardinxveld. }1i
ARENT
DE
JEUDE
flu\VCI aan
Louveflein
daar
57o op
hij Kastelein van Was, door do
wtqrcit
Geuzen doodgefehote n. 3. ADRIANA VAN DER COULSTER, heeft
Orfe mannen gehadt, zonder kinderen gabaard te hebben , de
Qeytt,..1 was JAN VAN DOMSELAAR, na wiens zj
met JANieRvYTIER htiwde, en laatftelijit met N. Bastaard van DUIVEN*
VOORDE. ABEL heft nog een bastaard dogter gehadt, SYBIL.
LA VAN DER COULSTEII, die hi) voor zijn huwelijk gewonnen
haft; Reza is gehuwd geweest met /W. JAN VAN DAM, eerst
Grifihr van den Hove van Holland, en daarna lid van de Re,
kenkamer in 's Ilage hij flierf ten jare i 568 zonder kinde,
Ten. IV. ELIzABEill VAN DER COULSTER, .trouwde in 't jaar
1' 512 , met AUGUSTYN VAN DEN EYNDE. , Sellout van Bergen*,
:gl t:3?1 en' Woudmeester van Braband. Zij flied in I533 na to
Amen twee zoom en ene dogter verwekt te hebben. V.
MARGRTET VAN-DER COULSTER, trouwde in 't jaar Isro, met
GYS2ERT DE BYE, op Gilgelcionk bij Breda , en liet na‘KATRi.i
NA DE BYE , cue p,ehuwci is geweest aan JAN VAN DER STRATEN , en baarde hem een Z0011 YSBRAND VAN DER STRATEN,
gctrouwd geweost aan JENNE SuYs, des Prefidents dogtTx van
bij dewelke hij naliet JAN VAN DER STRATEN, die
Gouverneur is geweest van Hoogfiraten , en geen or heeft na,
gelaten. VI. WILLEMINA VAN DER COULSTER, is in 1506 gc,
huwd aan FREDERIK VAN VooRN, en is zonder kindelen go.
itorven.
1\41'. WILLED VAN DER COULSTER, Ridder, goon van
YSER.AND VAN DER COULSTER en MAGTELD VAN ALKEmADE,
Pride t-en jaie /551 de goederen van Aikeinade na dode van
nen viouweli]ken OOlfl FLOM& VAN ALKEMADE. t tonder fpecia!c c,onditie dat hij en zijrie nakomelingon de toenaain en Iva-pc:moest aannernen. NIon vindt hem.-ten jitre
ten iikezd
7
2,Afeester
genoeind, en hi) was in 1512 Schout van Leii,
1 49
een
hogen puderclom, na getrouwol to zijn
in
dein hij
Vrouwe van Opmeer,, de
weect met JOSINA VAN
rygithfilzen , SqP,•tlarr, Cfl Rijnfatermpaze zijnde ene dog,
;:'
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ct I

ler vin .A.DRIAAN VAN SWIETEN) ten jgre 1486 te Dordredt
tot Ridder geflagen , en ran OrrELYNE VAN &MON)) ,
WitLEMS -dogrel. ; die hem de drib volgende kilidertt bur',
de : I. FLORIS VAN DER COULsTa VAN ALKEIVIADEI filar ten
iare • r5Ao in de fieur van ziffi 'even; zondei. kinderen 'Id re
later). If. OrTELYNE vAN DER CoutrrEft VAN ALRttinkbEg..
beefs ten tnanne geiradt FLoTtis VAN WYNCAARDtN Ridder,.
zoo.n van jAkos VAN WYNGAAB.I?EN ., Riddei pailitrts, 'van
Zuidholiand i en van MARIA VAN DtivElsiVOOkbE lieer
ilitErers dagter; zij flierf voor haar vader; zonder kinderen
te
AGATHA VAN DER COULSTER VAN ALMADE, Vrouwe van Opmeer, Rijnfatenvoude, Soeterwcude, Sevenkifen Segwaart en de Lier,, door haar bij gefterf aagetift,
doordien zij haar vader en moeije overleefde. Ten Are t 3,63
lauwde zij aan JAN VAN CuLEMDUP,.G, - Riddet, Schout van {Ittecht , die vier dogters bij haar verwekte r. MARGARET% VAN'
CULEIVITURG, we'lke. ten gedeelte- der goederen van RiftsraterAwoude, de Lier, `Souteveefn en Alkemaiie verkreeg Eij was gebuwd met FILM'S Heer van ilamale en Myncleat..v in land

van Luik , die illerf in 1557, zij in 1608 ,, beide te etreckt-,,
a te zamen drie kinderen te hebben gteeid, als a. KAREL
VAN HAMALE Heer van -Rijrfatenvourle , die ten jut 158
voor Lichens ongehuwd, fneuvelde. tt. ANNA VAN FIAMALE,
hadt ten rnanne, CERARD VAN ' BERGEN ) fieer vat) Stab.rock.
Rage in 1617; den cucl&d.oin van
Zij flielf weduwe
jaren bereikt hebbende. C. WILLEM VAN finvir,t; }leer VIA
Moncheaux en Alkeinaile, overleden in het mtlar Linde
getrouwd geweest aan KOR1cEL1A VAN ',ALAIN ‘, 1,,s: van tleat
Gaaav van HOOGSTRATEN en van rtENNEINBErG g Zii 11.101f hi
161o, nalatende twee zoons,
VA
van ItIvncheciux en Alkeinade , die gehttwd was aan elieren dop,tet
VAN TRASIGNIE3 in fienegouwen, en Film 5 VAN .+AANIALt

}leer van Rifnjraterwoude, 24 jOrtANNA VAN C1.1.tr.MItild
decide de goederen ran Severihuifen en Seg yeaft, en hat ten
manna KAREL VAN EOURGONp,, He, Van Sc. itiphoisdijki 914
aitrven beirJe in x682, haiat2 indi.; twee
'21; ilAidt\ite
Vat
B
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VAN BOURGONIE, GraaV van Falaix , Heer van St. Annaland

goed. hij ten fare 1613 veren .van So mmelsdijk, welk
AARSSEN
Gezant der Verenigde) Nederkogt aan FRANCOIS VAN
Fratzkrij
e
ik.
HERMAN was getrouwd met
landen aan het Hof van
JOLANTE • VAN LONGUEVAL, des Graven dogter van Busquoi in
; en JAN VAN BOURGONIE , Hoer van Froidmont , Sevenintifen en Segwaart , die tot zijn eerfte vrouw heeft gehadt,
KATRYNA VAN- OYENBRUGGE, VrOUWe van Duras , weduwe
van den Heer VAN BRIGDAM zijnen neve; zij flied. in 16o J•,
nalatende kinderen ; vervolgens hertrouwde hij op 't huis te
liorp bij Delft, JOHANNA VAN GENT, weduwe van FREDERIK
VAN RENESSE Heer van Dorp, 't welk hij aan zijn weduwe in
lijftugt verfproken hadt. 3. MARIA VAN CULEMBURG, decide
Ale Ambagtsheerlijkheid van Soeterwoude , en hadt ten manne
YSBRAND VAN MERODE, ZOOII van JAN VAN MERODE, Heer
van Duffel en .van KATRYNA VAN DER COULSTER, bij wie hij
negen kinderen verwekte; als: a. YSBRAND VAN MERODE,
die ten wijve hadt GEERTRUID VAN AASWYN, dogter van den
Here VAN BRAKEL, zij was Kanonikes van St. Marie te Utrecht. b. JAN VAN MERODE, Kanunnik te Utrecht, ftierf onge.
}lltWd. C. • GASPAR VAN MERODE, insgelijks. b. FLORIS VAN
MERODE, Heer van Duffel , trouwde MARIA VAN MERODE,
Vrouw van Oilfchot , zij ftierf in 1604, zonder kinders na te
laten , makende Naar man univerfele eifgenaam. e. GERRIT VAN
A/ERODE , Kanunnik ten Dons te Utrecht. f. AGNES VAN ME..
RoDE; trouwde met KAP,EL VAN BERLO, Heer van Woestlsrfel.
MARGARETA VAN MERODE, wierdt de egtgenote van JAN
VAN WAKE, Hear van Baijotzville in Luikerland. b. KATRYNA
VAN MERODE, tIOUWde EVERARD VAN WAKE, Heer van Vex.
mond , broeder van J14J1. BEATRIX VAN MERODE, hackie
ten manne FREDERIK VAN EYNATTEN, Heer van Gerdingen.
4. FLORENTIA VAN CULEMBURG, decide Opmeer ,k zij is ge.
trouwd met JOHAN VAN MATENESSE, Heer van Matenesfe e3
Rjviere bij Schiedam, noon van ADRIAAN VAN MATTENESSE,
!Udder ; en van ADRIAN, VAN DUIVENVOORDE, GYSCERTS
dogter, hij over iced ten jaie 1602, zij in een zees, hose (-).t
Gicidoill in 1618, lindelen

COULTURE. (GILLIS

DE 1.)

A:it 01;1,cle
Uit het bovenitaande heeft Men kunnen dat
Geflagt aan zear aanZienlijke familien door huwelijken i vetinaagdichapt geworden. Zeer wurfchiinelijk zijn ker nog afVeit
itammeringen van in Wezen , doch getrek Itab bCrigt
ens orn 'er iets verder van te kunnt:n zeggen ) tlat aileen ) ,dat
=en bij WAGENA'Ait, ,ad. Hifi. D. XVIII. bl. Viridt ,dat
ten jare 1 719, de algernene Staten ) terfiond nt het tticf .: tn
van het viervoudig verbond, door den Xeit-er-,
root-Britanje, een behuit namen tot het afvaardigen van cell
Ambasiadeur mar Spaaje, waar tce enen veer VAN DEA C721.'Gewalt,
J. JAZ CARPENTIER ,
• STER benoemd werdt.
S.
VAIN LEEtiiVE14 D Bate-A,
ties Pas--Bas. Torn. IL p.
79I
bi. 922--924.
COIJITURE GILLS DE LA) , gebciren te EU* in
71aanderett, 'wierdt door het lezen van enige 'gefetdritztrde
boeken, en de verkering /bet enige aanhangers kdet:;lere van
CALVVN die orntrent jaar f567 zig naafi Zia tad bege•
Ven 'hadden ) odanig overtuigd ) dat hij insgelijks die leer
vmhelsdei doch zulks ragtbaar geworden tijnde )'aut tie
hnger veilig in zijn 1.7aderiand kunntnde verb-lijven .„ Verlitt
1
' 14 het den december 1579 ,, Ttak de Ze 'OVer , nging
te Cantorberij wonen , tolvtraar zig enige trey tn Wale ratniThen
van die zeivde geloofsbelijdenis -gevestigd hadden, intzferi.
'kwain hij in I:05 re Rifsfel te
werdt t nog bet
'zelvde jaar vast gez6t-, doch enigen tijd daarna gellaakt;in
3584 geraakte hij op nieuw in begtenis, en ten erode
verveling van zijne ,gevangen.is te terigen , 1as hij verrcheidene
werken der Protestanten, (loch de nit-:awsgiorighel,i 'hem rook
bekropen hebbende oin 'er enigei van de lloottisgeiinCien.
lezen, t n inzonderheid ie Verhandeirg ran SAmvp,125,
McnarthiltEcclefile, taa!fte hij aan #:raggeten,, wordeade
zijn zogenaamde bekering 'voltooid door den aTeruit Ottv/-5:1
MANART, Hij zWoer opentlijk de 111-otestantfe ixtr at den 29
Inant 1585 te Ilesdin in hander va'n jviton
c‘,-'at f,.n de C r)(1:1-elee rdlie..123., P'astoor .en Datil
fiza4
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Clad. Hier op fchreef hij een menigte van brieven naar- Engeland
jk fommige van zijne oude kennisfen
, om ware het moogl
tot zijne nieuw aangenomene gevoelens over te halen ; dezen
lieten hem een geruimen tijd zonder antwoord, doch eindelijk
was 'er een van hun, met name ANTONY L'ESCAILLET, die
door eon gefchrift zijne brieven te keer ging, het welk door
CoULTURE gevoegd is in het werk, 't welk hij onder dezen
tijtei heeft in 't licit gegeven : Refcriptions faieles entre Mr.
GILLIS DE LA COULTURE , Lillois , depuis Son retortr du Calvinisme au giron de d'Eglife Romaine, & Mr. ANTOINE L'ES CA MIXT ,
encore Meniflo Wallon en la %ilk de Cantorberij, pays d'Angleterre, touchant principalemeil la continuelle petvtuite
C. jusques ti la fin du monde. Anvers I 5 8 8 ,
de l'Eglife de
PAUOT
, Mem. liter. Torn. IL p. 268 , 269.
8vo.
COUPER (JOTIAN) , Konstichilder, was een Londenaar
van geboorte, en kwam zig te Ailifieldam necierzetten, alwaar
hij enigen tijd veibleef, doch na den dood van DAVID BECK,
geraakte hij aan 't Hof van Zwecden , en voorts in dienst van
Koningin KRISTINA. Hij wcrdt in zijn tijd gehouden voor den
besten, Pourtraitfchilder in watervelf, hebbende de konst ge.
leerd bij een OLIVIER , een Engelsazan , die voor JAKOB en
KAREL STUART , veel grote flifforien in waterverf gelchilderd
heeft, Welke in een gallerij geplaatst, langen tijd, hun (land
gehouden hebben. - A. HOLM AE EN , Schouwburg, II. D.
311t4 1779. f. 18r.
bl. 87. Mon. ttafitcr
COUPLET (FILIP), Jefuit, geboien te Mechelen,
ten jare 1659 als Zendeling naar China, en kwam in 168o
van daar te rug. Zig reeds ingefcheept hebbende om een
tweed togt naar dat land tie doen, flied hij onder weg in
1693. Hij heeft enige, werken in de Chinefe taal gefchreven,
ook verfcheidene in 't Latijn; als onder anderen: x. l'abulizchronologica Alonarchice Sinii, Paris 1686. iK folio. 2. CoNFuemus, Sinarum Philyophus , five Scientia Sinenlis latine expolita.
Faris 1687, in folio. Dit work is belanglijk en Vrij z:;Idzaam.
-

Now. Dia. Hip. 'Iom: IL pe 7 4.
COURT

COURT. (JAKOB

DE Lr)

COURT (JAKOB DE LA), is een aanzienlijk en tijk be.
Middeld man te Leijden geweest, der Staatsgezinde partij toege'daan ; geen wonder dus, dat hij, wiens gantfe geflagt eveneens dagt, na de fchielijk moorgevallen dood van WILLEm
DEN IL, in het jaar 165o, waar op de grote Staatsvergadering
Yolgde, door wtlk midde l de eendragt bewaard , en de Stadhouderloze Regerin g , voor dien tijd op enen vasten voetigkeftwealsd.
wierdt, met die gebeurtenisfen ongerneen in zijn ich
Zulks blijkt ook niet alleen nit de fchriften, namaals door
een zijner kleinzonen in licht gegeven, maar ook nit enen
Gedenkpenning, welke door hem, aan zijnen kleinzoon, ter
gedagtenis van bet houden dier grote vergadering is verEerd
geworden, en waar van wij bier de beicinijving cm derzelver
zeldzaamheid laten volger.
Op de ene zijde is de algemene Staatsvergadering verbeeld,
gelijk ze op de grote zaal van 't Hof in 's' Hage is gehouden,
zijnde ter wederzijden na 't opnemen der koopwinkelen ,
hoogopgaande geftoelten, naar de wijze ever fchouwpiaatze,
opgeflagen, en in het inidden opengelatene pad ene langwerpige vietkantige tafel gezet, aan welker einde de Voorzitter
der vergaderinge , 'en naast hem aan zijde flinkerhaild de
Grifrier zit. Voor deze tafel, die, gelijk alle de banken en
muren , met groen laken bekleed was , leest men op den
voorgrond dezes Pennings: STANT FOEDERE JuNcTi. flaan
Ix* boo7. 't 33erborib titrecnigb. Dees begiftigde kleinzoon
'Tiede JAKOB genaamd , welke namaals , den i i decemberaan het Hogeichool te Leijden, met de kap Meester
in de beide regten verklaard wierdt, heeft tot broeder go.
hadt PIETER DE LA COURT, welke volgt, en die door zijde
in 't licht gegevene fchriften voor de Staatfe Regering,
onen onfterfelijken naam verworven heeft. Het randfchrift
dozer zijde laid. aldus : JAC013liS DE LA COURT, NEPOTI E
Fiuo MONUMENTUM 110C FIRMATI FOEDERIS, ANNO NATI.
VITATIS 1651, DONO DEBIT. JAKOB DE LA COURT, fjecft bit
Ocbenfitthen be§ bebt§tigben cri.Ionb§/ nan ;On ;oonf;ooni
jaar ;jncr gebooIte ItY41 tot ten CicrOcnh geccilen.
E5
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finder Prins WILLLM DE II. van Oranje , die op de mdere
2ijde flood ter aarde ligt,"b est men dit Franfe bijCchrilt : VIVE
LA L/BERTli Xeebe be Witic iZA voo) is ziet men zeven Vo.
gels, het zinnebeeld der zeven Verenigde Gewesten , die, van
onder het net, dat hen te voren vas over het hoofd getrokken, met eendragt opvliegende zig verlosibn, waar rondom
den raid te lezen than 1LLECEBRIS IRRETITI ET VI OPPRESS!,
Dar CLEMENTIA LIBELtiTI, CONCCl2D.ES RESUIkGUNT. e ioo: Zak=
tra0 birltrillt/ boot 't 415civelb -onberiNht en boa! aobo Goo=
bertierenbeib berloOt ;ijnbe/ berbcfren 3!) 3iq Weber eenb,;agtr.4,
loft ---- G. v. LOON, NederL Hilloriepen. 1.1.' a bi. 3641
365/
COURT (PIETER DP. LA) , kleinzoon Van imam vootfehreveu, is een man geweest die zig van zijn vroegfte jeugd
heeft toegelegd tot het beoeffenen der geichiedenisfen, en wel
inzonderheid dat vak 'er van, litt Welk het regeringsbeitiet
van ons vaderland ten onderwerpe heeft, ook heeft hij bij
de Staatfe partij enen verlievenen room verworven, door het
fchrijven en uitgeven van veelvuldtge fchriften, die tegens het
Stadhouderlijk bewind gericht waren, en met duisteme kleu.
Oren de‘zelvs fchadelijkheid fchilderde. 1-4 fchreef ten tijde
van het edel broederpaar DE WITTEN en liep te LeOen
Been gering gevaar, men beide deze grote Staatsmannen, zo
deerlijk gemarteld en verinoord witerden, ja do moetwii
van het opgeruimde ka.naijje tegens hem ging zo ver, dat
Den doden en van de ingewanden ontledigden Hond aan zijne
deume nagelden, met een b'Qgevoegd waar in hij
bedreigd wierdt, dat men eerlang op dezelve wijze met hem,
zou handelen: 't Welk DE LA COURT deed befluiten, ten einde dit treurtoneel to ontwijken, zig naar Braband te begeven.
Van zijne ' verdure lotgevallen, zo min als van zijn geboorteitond of fierflag , is mnij r iets met zekerheid gebleken.
Velen hebben zig zo wel in den perfoon als in den naairtVan DE LA COURT, bij het aanhalen van zijne werkjes vet.*
hcni aNnnaigen VAN DEN Hovvs, anderen
Ost,
KoR-
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HovEN, en BAREUTH in zijne van het Stadhouderfchap , flaat nog erger den bal mis , hem voor EMANUEL
VAN DER HOEVEN nemende, die een geheel ander man ge.
weest is , fchoon hij in den zelvden trant, -zijn %fottbe t2oro
lanbrepe qjDeib gel-chi-even heeft, als DE LA COURT zijne fehrif.
Wijlen de eerfte Prefident der Baia
ten pleeg te behandeten.
e
tavife Nationale vergadering, den w reldbcroeinden CitOijell
t,t ona
PIETER PAULUS, wil, dat 011Ze LA COURT niet vetaracitiserneg
der de reije der Schrijvers over 't Nedericinfe
piaatst te worden; maar veer eer onder de klasfe der LAN.
EORNELIS

GUETTEN, HOTOMAITNEN , MILTONS , SIDNEYS , MARIANAAS

en anderen, dat is , ender de genen gerangfchikt te worden,
die, geftadig het harnas aanfchieten, tegens alles wat naar
£enhoofdigheid zweemt. Schoon men wet niet kan ontkcnnen,
dat 'er berispenswaardige en te ver gedrevene denkbeelden in
de werkjes van LA COURT gevonden worden , is het nogthans
zeker, dat men 'er ook vele fchone Bingen en natuurlijke fchilderingen in ontmoet.
Met regt zal de Lezer nu nog de optelling der zo veel
gerugt gemaakt hebbende werkjes van dezen Schrijver , vet-.
Jangen. Wij zullen ons van den taak kwijten, 'er teffens
sets over den inhoud bijvocgende. In de eer(te plants koint
dan voor : de politijhe IDececliaaf. 166o. in Silo.; zijnde die
bet zelvde werkje, dat naderhand is ttitgegeven onder den
tijtel van: Conti lleratirn ban .. tact/ anity cnt be fonbaracnteit

ban alltrfeje negaringen / boo? V. H. enbsmht te-?talfirtbain
JATOaSZ. DOMMEKRAGT.

Dit boekje hardelt o-,'erenkorti.

flag den tijtel, over allerle7t re r4eringsvormen, betog,ende de
noodzaaklijkheid en' r Stay.,swijze Regering, en doe:-nende alles
wat Cmaakt naar Regering, die van con Eminent Hoofd

zijne bookje politij=
flue Jicff ricti hat, cirnbe in VI Zocficn / ban Luten/
ben/ ilegeringn/ Cioliogen/ iterken eneben; op den tijtel
vindt men de letters D. L., zijnde het gedrukt to Aniteklain
8vo. Actor 't zelve is geplaatst :
bey cOtberfanb$
,cricutfc:7 tar err ficfrtmbm, trc0,7 VIGLIUS
AU
voorzien is. Van den zelvden f1c.',mpQ1 is

Av
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DE L19)

't
AtrA , en nil tag
getiPOt boo? V. rt. Doch cid
Vicuus de Schrijver van dit ftukje niet is, leers TT
vAtist
praf. ad Analed. Beig. Tom. I. 5. r. zo
PAPENDRECRT
anderen willen , door JOACHIM HOPPERUS : fchrijft GER.
BRANDT )i n de Waninosing ber oneb!tifite ,cbziften/ agtcr
2ijn rt.rftili.lf ban be ilefaraatie, ?Fnift. 1663. in 8io. Hier op
volgt zijne tt203rie bcr Ozaatifific ilcgrIng ban P,oifsiiib/
zoAer naam of jaartal. Dit werkshen, beftaat grotendeels,
uit het Groot Privilegie. van Vrouwe MARIA ) als ook nit ene be.
fchrijving van den ftaat des Lands .in 1587; verders uit het
Flakaat der elf veering &c. zijnde doorinengd met ene forte
Staatkundige levensbeichrijving der oxide Graven; doch dit laatfle
ftuk, kan. geenzins de wets van nauwkeurig'-eid doorftaari,
inaar is opgevuid met misgrepen, die aanftotelijk zijn. kat
liter op volgde 't grstrept ban t2cIlanb /
priten ban
oltanb,4c1J tucthartn. 2ftnIT, in
Sommigen vooral bui..
tenlanders bij voerbeeld GUNDLING Oa Lett jetggen Auffat*
ter Z-ttrop. ftaat.
1 §. X L. j 1. 848. GOEBELIUS
Not. ad Tom. IV. Oper. CONRINGII p. 2441 OTTO Notit.
rumpublic , p. 406. en anderen , hebben den Raadpenfionaris
lox. Pr: WITT voor Schrijver gehouden; (loch ook4e onregt:
zie de Voorreden van den druk ran 't jaar 1669. in itto. en 1671
in 8vo , bij P. HAKKENS, te Leyden en Rotterdam, en FAVORITU$
NORICUS in Obfervat. ad discurfus Gutzdlingianos, p. 107, 1080
F$ in Appendice Obferv. IN re, I r. Met dit al heeft genoeme
de Staatsman 'er enigzins deel aan gehadt, en de Vde en
VIde Hoofditaken van het Hide Bock zijn van hem , als mede bl. 29 en 3©, 20 van de eorfle als voigende drukken,
Doch bet was enkel
toeval dat: hij 'er de hand toe leende,
en zie hier wat 'er gek.genheid toe gaf. *De Raadpenfionaris
bij DE LA COURT te een bezoek afieggende, vondt hem
niet te huis, doch een gerneenzaarn vriend van hem zijnde,
wierdt hij binnen gelaten , en LA COURT die bij zijn zwager
ELLEMAN was, van dat bezoek door een dienstbode verwittigd, kwam daar op terftond te huis; de Penfionaris vondt in
dies tusientljd een bockje op tafel lizgen, door DE LA CUR''
Ge'
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gefchreven, Naar aan h den Live! Titre!St
bath gegeven;
weik D.E , WITT in het doorbladei en zo
langrijk vondt en u i tneMend oehaagde, dat hij den Schrijverntre obc
bewoog om het te vermeerciei en , en het tot hetggt
Voriao.uittebreiden, weak LA Cower deedt, en \it.' vOlgens
;an den Raacipen rioliaris zon°,it , met verzoek om het te veran.
e eren en to vermeerdergn, naar hem zalks goeddagt; DE
Wrrr-maakte flier gebruik van , voegde 'er de twee gemelder
hoofdftukken bij , en lies het buiten wettm van DE LA CouRTelrukken. Het liep over zaken nodig ter verbeteringe var
de innerlijke gefteldheid van dat Landfchap, en' over midde,
len tot dat einde ftrekkende. Hier en daar ook tragtte de
Schrijver de noodzaaklijkheid der tgenmalige regeringswijzo
aan te toren. P. PAULUS wil , dat de erbindtenisfen met
Ititheemie Voriten, daar in, op . zullie losfe fchroeven geileIct
warden, dat de Staten van Holland genoodzaakt waren,
den ze niet doen verinoeden, datze foortgelijke ftellingen
2wijgend goodkeurden, dit bock fcherpelijk to verbieden;
fehoon 't met dat al niet te ontkerincn Is , dat 'er ftukken irj
voorkomen , die ene beharde overweging wel verdienen.
Hier op volgde van den zelvden Schrijver : be ::::inabboutviilii,.
hc nem mg in Holland en V.restfliQsladd; voorts ene Der'
antimogkliiii bon bcu onbien0 t r„:teitifjoubctfurie ricgcring/
als mc:cie de Citiftle TlecCIIU tick' tablicubcrO. Ook kwamen
nog in 't jaar 1663 van hew, de II eerfle &len uit van het
Clebett °fix Cotiliberaticn to,eng bet norninatini bibbcri
in De ficrhen boo? partictilicre perfonen/ en fpccidijixn
boo? ben tegenbambigen plince VAN ORANGIEN boo? D. H.
bij CYPR. VAN DER GRACHT. Herdrukt in 't jaar x 107
L'i 8vo. bij FiNGELBR. EOUCQURT. Het I. Hoofda. betocgd het
rcpt der hoge Overheid cm 't bidden in de openbaie
ken te regelen. Her II. tcoLt in 't bijzonder aan, wie, bij
ons, de hoge Overheid, wic mindere Magiftraten zijn. Het
II. deel bevat zeer vole voorname groncien van dozen float,
raet name in de beide mite Hoofdilukken; de twee volgendei
go a n over h r btlwaren van het regt van voorrang, mct opzigt.
tot

no

corn.
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tot de Overbeden in en buiten haar gebied : daar na over
bet regt, dat de Staten van de bijzondere landfchappen zig
kunnen teeEigenen , tege n de vergadering kier algemene Sta.
ten. Het overige dien t alleen ter verdediging van het gedrag
der Staten van Holland , in het maken van een voorfchrift.
riaar welk men in de Kerken bidden zoude. Het derde Deel
dat, in .ft volgende jaar, 't licht zag , wederlegt , eerst,
't geen tegen de andere -delen is aangevoerd, en handelt, vervolgens, van de . Unie van Utrecht , tot welkers verftand het
ook met nut kan gebruikt worden. • Eindelijk volgde het begin
boomano btt Crfezabelyhe Zebienino enz. merle van DE
LA COURT ; Wiens fcnriften alien daar op nitlOpen , om de
Stadhoudeis en derzelver Regeiing, zo fchadelijk voor de
Katie of te fchilderen, als enigzins doenlijk is. /let zai
voor once Lezers Diet onaangenaam kunnen bier do
lijst te ontrnoeten van de voornaamfte Tegenfchrifien, welke
LA COURT zijne opgenoemcie werkjes hebben zoeken te ontze.
nuwen en te wederleggen ; den. zijn: i. Optianb0 option */ of
brbenhingen op be fril,attefilte fcixiften/ genaamt
wrina en gntre llt ban r,t101.1anb / boo! J. C. 31.:Oben 1662. in
grim. 2. ZOCtjE op bet IllaOtcrfnzifti 't onregt genaanit g)tabat
bentierfq-te fiegering ban peanb toTec4Stf!iegianb / boo!
D. P. E. in 8bo. 3. T4e bar-Labe pin tS tot A,tabijouber cite
liapitein Oeneraal ban be Dereeniebe lIcbcrlanben en;, Apo.
logic pour la ma;lon de Na3fau , ou refutation des Calomnies , anterues Su Livre intituld de Stacihouderlijke Regering, par P. L. J.
iMprimó a Madril. 1664. neat bcOlfame pofiOle en herriciijile

iMaximr§/ gefteft tegcn,0 be febabefOfte snapniegi ban LA
en anberen / iil I21110./ te titre& 1674.
Indien dit de zely,e:e PIETER DE LA COURT is geweest,

COURT,

't welk wij voor meet dan, waarfchijnelijk ho yden , die uitge.
geveri.heeft: aaurrterhingen ober bet nonfrpen banRanbijttt
;en / ZuOttoben en imantagirn/ met platen / eerst te Leijden
gedrukt in gr. 4to., en naderhand met vermeerderingen door
den zo bekenden Jlortulanus joHAN HER.AILN KNOOP , fchoon
zijn naam nice rp uen tijtei wordt vermeld, to Anfteldam in
1763
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herdrukt, meet hij verre in dat yak get
1763 in groot
vorderd zijn gew.eest, eti grotIe kunde bezecen hebben om,.
VIN.
trent de cultuur van uitbeemie Pla,thgewa ,fen.
Pjeu,Lony , A4in , Cap.
CENT. PLAccrus., Theatrum Anonymum
XII, .de Scriptoribus Beigids n. 1063. 0. $. J.: pag. 5041
505 . C. Seat, noon/. liter. Part. VII. p. 359. Roll. Merku.
rius 1669. bl. 59. Groat Plakaath. III. Teel, bl. 522. G.
v. Loot, .Neckriandfe ..flifloriep., II. D. bl. 364, q65Verparing van de Uli;e van Utrecht, 3de druk,
PAULti s
bi. 233-248. LETZNITS,

g. 375 . 1)1. 649.

COURTEVILLE (JOOST rz), een aanzienlijk Edelman
zit 1,1,:aankren, wrens 4flagt doo.t huwelijkcn verbonden was
tan de eeifle Familien van Braband en Flaancleren, wierdt bezevens PAULUS rEINTZING ten jaie 1559 aangefteid tot Ge.
1eimfchrijver van 's Zonings Raad in Spanje , wegens de za.
ken der Nederlanden, en deed met nurs, benevens KAREl.
TisNAcQ, 1)refident van genoernden Raad, in het zelvde
jaar de reize uit de Mdarlandie provintien naar S'panje. IJe ICof
ning te Vlislingen aan boord gegaan zijnde, verzeld van een
piagtigon hoffloet, werdt begeleid , door orntrent ,o fchc.Ten,
on landde binnen veertien dagen te Laredo in Biskaaije, na 't
doorftaan van een . zwale horn} voor de haven, die de vloot
deerlijk teisterde en de meeste fdlepen welke hem verzelden,
benevens zijn liostelijkfie huisraad door de woedend bruisfen.
de goiven deedt verzwelgen en te groncie gaan. Men wil,
dat dezen bloeddorstigen Tijran, aan land gekomen zijnde,
de godslasterlijke betuiging zou hebberr.gedaan, dat hij ge.
loofde, door de Voorzienigheid, gefpaard te zijn, om zijne
magt , voortaan, te befteden , tot het uitrocijen der ketterijeo
43ok gaf hij blijken van zijne ontmenite NNteedheid , terflond
Naar zijne aankomst want hij deedt, een groot aarital men.
fen, te Seville en Valladolid, om geloof, ten vure CIOCIDen.
Wij ontmoeten COURTEVILLE wederom tegenswoordig ten jars
1566 bij alle raadplegingen , die door FILIPS zo te Madrid
als in 't bosch van Segovia wlerden gehouden, om middelen
to
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beramentotdemping van de beroerten ' in de Nederiante
den. COURTEVILLE moet reeds in 't jaar 1569 in de Nederlan.
lien zijn -te rug gekeerd, want men vindt aangetekend, dat
.&LYA in gemelden jaar Been kans ziende, om den tienden
penning met vrugt te doen heffen, eindelijk, in oktober, op
raad van onzen Geheimfchrijver, befloot, in de plaats van
.denzelven , zig te vreden te ftellen met twee millioenen
Ps jaars van alle de Nederlanden,' voor den tijd van zeven ja.
Jett; waarbij hij nog een ioofte penning wilde gevoegd het,.
ben , om tegen een' onverwagten nood te worden opgelegd.
Rampfpoedig was het einde van JoosT DE COURTEVILLE,
want ten fare 1572 Hoog-Bailjuw van Oudenaarde zijnde, in
den tijd dat die ftad 'door 's Prinfen yolk wierdt verrast en
ingenomen , vlugtte hij Wings op 't kasteel, maar dit ook
overrompeld zijnde, wierdt hij, door vele wonden afgemaakt,
en ten venfter uit in den ftroom gefinakt. --- J. LE CARPEN.
TIER Geneal. des Pais-Bas. Torn. II. pag. 149. 239. 38r.
474. 62o. 709. 740. 845. moo. P. C. HOOFT, Nederl. Hiflor.
I. D. bl. 273. WAG., Vad. Hifi. VI. D. bl. 56. 169. 303.
COURTONNE (JACQUES ANDRE) , Predikant in de
walfe gemeente te Leeoyardrn, is geboren in 's Hoge den 16
december 17r I , zijndegefproten nit ene deftige familie. Zijn
vader PIETER COURTONNE the weinig tijds na de herroeping
van het Edikt van Nantes, ten einde de godsdienstvervolging
te ontwijken, zijn vaderland verliet, zette. zirop genoemde
plaats neder , alwaar hij voorname koophandel heeft gedre.
ven; zijne moeder was eno adel_TKe franfe Duffer, BROSSARD
DE ST. CLAIR genaamd. JA CQUES hun zoos , reeds vroegtijdig
buitengewoon veritand en , vernuft van geest hebbende doen
blijken, befloten zijne ouders hem aan de iludien toe te wijden, en hij wierdt ten dien einde door bijzondere Meesters
in de griekfe en latijnfe talon en andere voorbereidende wetenfchappen onderwezen, en vervolgens naar het Hogeichool re
Leijden gezonden, alwaar hij zig op de kennis der Oosteife
talon, de gelchiednisfeb, de wijsgeerte, het natuur-regt,
en
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en inzonderhekl op de godgeleerdheid toeleide; in alle welke
wetenfchappen hij ook zodanige fnelle voortgangen maakte,
dat hi) pas 20 jaren oud zijnde , • na een loffelijk examen te
hebben ondergaan , in het jaar 1732 onder het getal der Franfe Proponenten wierdt opgenomen, en 't jaar daar aan voigende tot tweden Predikant in de walfe gemeente te VooOurg,
een mar vermaaklijk dorp nabij 's Hage gelegen , beroepen,
iveinige jaren na het opbouwen van de tegenswoordige walfe
kerk aldaar, waar toe zijn vader welke in die buurt een
tenplaats bezat, veel hadt bijgedragen. In 1735 wierdt COURTONNE naar Heusden beroepen, en na alhier den jaren met
nut en fligting, het Leraarambt te hebben uitgeoefFend, verwisfelde hij deze ftandplaats met die van de walfe gemeente
te Leeuwarden, opengevallen door het overlijden van JEAN
`LEONARD RENAUD , vader van den tegenswoordigen Leeuwarden
walfen Predikant SAMUEL RENAUD , die na 't overlijden van
onzen COURTONNE -aldaar zijn plaats is komen vervullen.
In deze laatstgenoemde gemeente heeft hij zijnen loop voleindigd, na aldaar gedurende het tijdvak van 28 jaren het Herder.
en Leraarambt met enen onvermoeiden ijver te hebben bediend, niettegenftaande een groot verval van krag,ten en den
zwakken toeftand, waar mede 114 in de laatile jaren van zijnen leefcijd hadt to woraelen. LCn borstwaterzugt , het
gevolg van zijnen fukkelenden toeftand, greep hem aan , die
in weinig dagen zodanig verergerde, dat hij 'er op den 2 au.
gustus 1773, in den ouderdom van 62 jaren en ruim 7 maanden door in 't graf wierdt grukt, 'wordende algemeen om
zijne goede hoedanigheden betreurd. Hij is gehuwd geweest
aan S. M. DE DESCLAUX, een ongemeen fchone en bevallige
vrouwe , die inzonderheid wel wist te fpreken, en de konst
bezat, om door Haar lieffelijk kouten een gezelfchap te vervrolijken , daarbij door haare geestigheid de zamenfpreking
levendig to houden. Bij dit juweel is COURTONNE vader geworden van vijf kinderen, waar van de enigfle zoon PAULUS
PIETER COURTONNE ongehuwd den 26 februarij i 800 , in
den ouderdom van 49 jaren te ilinflelclatn is overleaen, WenVIII. DE EL.

COI/RIO:NNE, (JACQUES ANDRE)
, ze oudc. Roeder in de bitterRe rouwe gedompeld.
ecttaToNvx was fchraal van postuur, doch rijzig van geftal.
-te; zijne ogenAva ren vat vuur en teRenden vernuft en 'even,
digheij; voorts bezat hij een ongemeen werkzamen geest, en
bath e.g. , door het lezen van de best werken, in vele wetene
&happen zodanig,grondig geoeffend, datze hem alle- als eigen
ge,worden wareti,, Een igroot aantal Leerredenen en andere
gelchriften over allerleij onderwerpen, die hij heeft nagelate.n, ftrekken tot getuigen van 's Mans kunde en geleerdheid;
ook was hij ongemeen_ervaren in de letterkundige gefchiede11 N der beide, iaatfle =wen, zijndo 'er ook, geene Bibliothes.
Ives eCa-ndere tijdfchriften,. of hij hadt die gelezerf, en daar
van veolvuldig- gebruik- gemaakt tot ziji:e Adverfaria. Zijne
gedagten medetedelen, _en die in orde op het papier te
was cen van zijno golierdfte bezigheden ; ook was zijne vaardigheid ftidie kOnSt zo, groot, dat hij zijne Leerredenen met
en vlugtige pen opftelde en fchreef, en niettegenftaande dit,
was hij "er ver at* van den gemenen trant te -volgen, rnaar
vindingrijke geest ftraalde:kor in ene predikwijze die aan
been bijzonder eigen was, en die de aandagt van zijne boor.
dens opwekte en gaande hieldt. Ook Verhandelde hij
ieuwe floffen, en wist de zohnigen die meer gemeen zijn,
uk gezigtpunten te befchouwen, welke het gros der Predikers
ontgtippen. Voorts was hij een zeer nuttig lid van het walfe
Sijnode , want doordien hij nimmer verzuimde als het ieg
doeniijk was, um die Kerkelijke vergaderinge tweemaal 's jaars
bij to woren, was hij beter in ftaat dan iemand der overige
ledon, um aan voorgevallene zaken Licht bij te zetten; oolt
Is hij verfcheidene malen Voorzitter van het Sijnode geweest,
en bekleedde 'er doorgaans eno kommisfie. Voorts was hij
van een zagte, gemakkelijke en aangename verkering; wise
over ailes met verftand en gezond oirdeel te fpreken, en ver.
maakte niet weinig een gezelfchap door zijne grappige
geestigo invallen; verders hadt hi.) door de goede hoedanighe.
den van zip karakter,, de algemene toegenegenheid tot zig
getrokken0

Siegts

COURVOISIER. (JAN JAKOB) COUSIN. (JOAN.) 3S
Slegts%tviree of drip losfe Lerredenen in de Franfe taal zijn
*an COURTONNE met zijn naam door den druk gemeen gemaakt; maar zeer vele geestige brochures zien van hem naam.
loos het licht. Onder anderen heeft hij uit het Engels vertaald, het uitmuntend werkje van WILLIAM WOTTON, Zebeno
hiti2en ober be_ begke WO ban in be 4. eoborreerbbeib re fitil
&even. 1765. "in or. no. De aantekeningen die hij
'er in menigte heeft bikevoegd, zijn allerdirdeelkundigst, en
20 wet als het werkje zelv' ingerigt, om den Student in de
godgeleerdheid , vele bijwegen te doen vermijden , en hem
Tangs het lijnregte (poor tot zijn doelwit te geleiden ; teffens
met aanwijzing van de beste boeken die hij met nut kan ge.
Boekz., 1773. b. bl. 643-646. Medeged.
bruiken.
rigten.
COURVOISIER (JAN JAKOB) , van Burgundie geboortig,
heeft behoord tot de geestelijke orden der Minderbroeders ;
was eerst Lezer in de godgeleerdheid van het klooster S. Franciscus de Paula, vervolgens Priivintiaal in de Nederlanden, en
nainaals Hofprediker bij den Prins Kardinaal FERDINAND en
LEOPOLD , Aartshertogen. Hij flied in het klooster van zijne
orden te Anderlech nabij BruYel, in april 1652. Onder veel
andere werken van den zelvden Hempel, heeft hij uitgegeven:
j. La Sainte Autriche , on Mee d'un vrai Prelat &c. Brux.
1638. in 4to. 2. Le Pedagogue angelique , on introduEtion a la
devotion de l'Ange Gardien. Brux. 1636. in I277/0. 3. l'Obelisque
fepulcral , dresfe a Remy, fur l'heureux trepas de JEAN Comte DE
NASSAU. Brux. 1639. in 4o. 4. La vie & le tr4as de FERDINAND , Prince Cardinal, ou le Prince , immorlel. Brux. 1642. in
4t0. &C. ----- J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 666, 667.
COUSIN (JOANNES) , te Dvorak geboren , is geweest
Licentiaat in de godgeleerdheid en Kanunnik van de Hoofdkerk zijner vaderitad. Hij heeft gerchreven : r. De Fundamentis Religionis , hoc efi , de Naturali Dei cognitione , de iminortali.
de yuflitia Dei. Duaci 1597. in 8vo. 2. De
tate Animc ,
ixitio Saloinoizis. Duaci 1549. in Fro. 3. De rebus
prosperitate
TorC2

COUTEREELS. (JOHANNE S ) COUVILLON. (SAN)

Onvicenfil" Lag, Tr rb. 161 9. in 401.
p. 6194
41E24x

J.

Fo

couTETIEW (JOHANNES), een Atwerpenaas van gekaorto, is gcweea School- en Rekenmeester te Middelburg in
zmiavd, en bieeft n 't licht gegeven z Ortbattbefing ober be
<VREtiouft. Ok)ibbeiti, 06o. in x010 . Zijnde made in 't
f14ns &edrukt, - J. F, EQPPENs,, N4, Rte/g. p. 6zi.
COUVILLON (JAN), geiproten uit -een zeer oud en ade.
lijk geflagt te Rijsfel, in -welke ftad hij ten fare 1520 het eerile levensticht zag ; volvoerde merendeels zijne fludien to
.Leuven, en begaf g ig aldaar in 't jaar 1544 in het genoot.
bhp der jefuiten. CO' IMILLON bezat toen reeds vele kundig.
Wen, en was inzonderheid bedreven in de griekfe taal. Enige trld daar na reisde hij naar Portugal, alwaar hij de wijsbe.
perte in bet kollegie van Conimbre ieraarde; zedert deadt
z.tilicA to Rome , alwaar hij vervolgens ook onderwijs in de
godgelgerclheicl gaf, zo wel, als, te Lyons en te Ingolflad, Het
was inzonderheid in deze laatfte ftad dat hij blijken van zijne
kundigheid gal, en wel voornam,entlijk door de kortheid en
nauwkeurigheid die hij ten aanzien van de fchooltwisten in.
voerde. Zijne verdienften en de aanbeveling van den Legaat
ZACHARIAS DarINI, werkten uit, dat hij door ALBERT, frer<
tog van BeUeren, ten jam 1552, naar de Kerkvergadering van

Trente wierdt gezonden, bekleed met de waardigheid van zij.
yen Itedenaar en Godgeleerde. tJit Duitsland te rug gekeerd
voorzag hem de Kardinaal OTTO TRUHSES met de bediening
van Onderrektor aan het nieuw geffigte Hogefchool van Dili*.
gen, nemende aldaar t_effens de post van latijns Prediker waar.
Zedert kcerde hij naar .tome, en wierdt Biegtvader in de kerk
van het Vatikaan. Hij ftierf in deze flad den 17 augustus
1581, in den ouderdom van ruim 6o jaren. Men vindt van
dezen jeruit getuigd, dat hij geleerd was, en onvermoeid in
het betragten der pligten, die zijne verfchillende bezigheden
van hem vorderden. Daar is van hem in druk: Asfertationes,
,feu Cow:hems, cledua g ex Et !fio!a Divi Rau/ id Corinthlos,
Row

COUVREUR. COUWERDEN-. COUWERVEN.

edit. lifona-th.
RADER', Vita
Rom& T554.
1623. p. I gu i-X 22. SOTUELLI, Bibl.
434, J. F. FOPPENS
Bak Bag. p. 6214 PAQUOT Mem. litter. Tont, XII. p. 275,
COUVREUR (ANDRIES), van Outienaarcie geboortig,
geweest Monnik van de Franciskaner order', ciaaibij Hoogle.
taar en beroemd Prediker• Tiij ftierf ten .dare 1_6u2,5,a0en
ti,wbeze.f:p.
r
in 't lightgegeven: z. Divini atimoris , five SS. .0 -1,
8vo.
in
Philolophia
Sacra,
five
ittIecchatio.
Culam. Duac'i
J.
ForrENs,
vies mortis. lb. I61g. in Svo.
&lg.
P. So.
COUVREUTI, (MART1NUS), 1nsgerijks te Oudenaarde ge.
boren , begaf zig vroegtijdig order het genootichap der Jew
futten. Hij is Rektor geweest van het kollegie te Douai
(tied in november 1648, en heeft in 't licht gegeven x. Dt
feptem figs is Pradellinationis. Leodii 16515. in -8vo. 2. IOuiltionem
pro Cathechizandis rudifrus, Auden). 1.639. ix 8vo. &v.
p. ,852.
F. F cep ENs , Bib!.
COUWEII.DtN (VAX VAN), van rrodi in kleesland gen.
boortig, wierdt ten fare 1649 in plaats van GEORA3 COLVEN
xrus , gewoon Hoogleraar in de godgeleerdheld `aan bet Hoge.
te Douai. iIij 'flied in genoenide 'lad ten jare
was een vinnig tegenfchrijVer van JANstiwus , en beneveng
VALENTYN RANI OUR de ileiler van : Pretestatio DoEtorum S.
Theo%. Academia Duacenjis ad LEOPOLDUM Archiducetn, adveriu,t
CoRNELII JANSENII do5rinam: pro, fua erg fecion Apeolicata
J. N Foe.
oVervantia. buaci 1645.
Bullam Urbani
1129.
pi.
.13e1g.
rENS ,

COUWERVEN (NORIIERT) , is te Ant`wtrpeg ge'bortm
cimtrent 't laatfte der XVIde zijnde een zoon van tV-Ea.
BARD COUWRRVEN, die als Advokaat de praktijk atdaar oeiret.
de, en den 5 december I624 in den buderdom vtn 7laren
ftierf. Toen de jonge COUWERVEN za verre gevotderd was
om naar het kollegie te kunnen gun ) genoot hij het vereisrt
begs
onclorw3js in Fiat der jefuiten van wine vadaitad,
2

38

(ISRAEL)

j:d:Y.
in ruinsorden. Enigen tijd hier na
zig nog zeer long ziC
Leuven, om zig grondig in de wijsbezondt men hem Haar
geerte en godgeleerdheid te oefinen; na hier het tijdvak van
ruim Brie jaren rnede doorgebragt te hebben,. wierdt hij in zijn
klooster te Antwerpen te rug geroepen, ten einde die wetenfchap aldaar te onderwijzen. En , doordien hij tot het Priesterdom was opgeleid, lei 'hij zig bijzonder toe orn een goed
Prediker te worden ; 't Welk hem ook tot gewoon Leraar van
St. Michiel deedt aanftellen, en hij predikte gedurende 25 jaren in verfcheidene kerken te Antwerpen met zeer veel opgang,
hebbende altoos een grote toevloed van menfen order zijn
gehoor. In 1652 wierdt hij door FILIPS DEN IV. tot Abt' benoemd , welke waardigheid hem egter Diet belette om even
als voorheen de predikdienst waar te nemen. Hij ilierf in
zijne Abtdije van St. Michiel den 9 feptember 1661, onge•
meen betreurd om zijne deugden en voortreffelijke predikgayen. SWEERTIUS verzekert, dat 'er verfcheidene werken in
't latijn gefchreven, door hem zijn nagelaten; alleen heeft men
van hem in druk : :tiernictoti ter term ban ben V. IGNATIUS ,
3ronbateur ban be A.ocieteljt ,e fu : gcpzebicht in be hale ban
bet ppfc0fic-buO tet tnttherpcn op ben 31 jtUj 16$6 /
bagb ban ben ;alien Q. IGNATIUS-, Cabe oath ben berbalbakt
ban bct honballe iaar ban Nne fall& boobt. 1656. in
or. 4t0. – F. SWEERTII , Ann. Belg. p. 586. SANDERI
Chorogr. Sacr. Brabantice. Tom. I. p. 109. 131-134. Aaa Sanctorum, p. 958. &c. LE ROI , Itiarchion S. Insperii , p. 53. Huoo, Anna!. Prcemonfir. Tom. IL p. 269, 27o,
Grand Theatre facré du Brabant. Torn. IL p..99. 102. PAQUOT
Mein. litter. Tom. XII. p. 198-.2o4.
COVYN (ISRAEL), Konstfchilder, die geleefd heeft
tie XVIIde eeuw, was een Brabander van geboorte, en in zijti
beste tijd een goed Pourtraitfchilder, loch naderhand begaf
hij zig tot 't fcbilderen van Iliflorieflukken, waar van de onderwerpen meestende.els bettonden uit het gefchiedverhaal van
bet St pans Reidinnetie zo verwonderlijk naïf door varier CATS
in

COVYN. (REIMER) COXIE. (HIERONIMUS)
in rijin gebragt. AEN. Houmarttl ) die hem tremeentaam,
kende, zegt, dat hij reeds ten jare 1647 lid was van St.
Lukas broederfchap te Dardtecit , ten dat hi) hem verfclieldene
jaren agter een als .ouditen broeder van dat 'geffootichap op den
feestdag van dicn Haig aan tafel heeft tiers zitten, bet hoofd
lkeeartre
bekranst met wiingaardsranken en bladijeredne -,, Dwarear
teweizst:
onderhouden
h
wordt
nog hedendaags
ALM, Schowob. der Ned. Sekliders,
khilders. --- A. HouBR'
216.
J.
C.
WEYERMAN
, Leven der Sc/di&rs,
bl.
III. D.
D. bl. 54. MM. Situfffer £cicon. 1779. f. /81.

COVYN (REINTER) Xonstfchilder

broeder
fchilderde gemeenlijk een tafel met all-el-ha/2de foorten,
van aardvrugten, als kool, peen, knollen, artisjokken enz.,
en daar hij op de voorgrond .een dienstrneisje met een ejer
korfje, of een kopeten emmer met geplukte vogels uft deft
een juffla die zat te neje!) 1-of te Cpeldewer.
arm, Of ook
HOUtRANN Schouwb., Ilk Dr b1.
ken bij voegde.
Leven
der Schilders , III. D. bl. 54.
ax6. J. C. WEYERMAN ,
f,
U11i3cm. VOW Eq.

ISRAeL,

COXIE (ANTHONY), Yen Landrchapfchilder, Welke
.A.;twerpen in het jaar 168o biocide , fchilderde ollgerneeti
fraaij , en zijne ordonnantien waren bekoorlijk, 'Vet ' heat:
hij te Ostende gewerkt, en aidaar een gedeelte *les levens
in de gevangen!s om fchulden doorgebragt: want op vrija
voeten zijnde, Wilde hij biet werken, en maakte zo Fang
ichulden, tot dat hij geplakt Verdt; en dan arbeidde hij
HAGEDORN ,Ma:10;31 unilat
met zeer veel ij Ver.
tie 9310mi. I. Zft.

UU8‘tn. $ttufile g texiion. 77',;

r 8i.
COXIE (FIIERONIMUS) ) 1tonsttchild4T .en P:satrniider,,
$e Antwerpen geboren, heeft ten jare r558 een hearlijk PNatwerk in 't koper gefneden, dat than-s zeer zeldzaarn ;s „ voerendio
pates hodie etk,q40-,n'5iim
tot tijtel: Theme DIOCLETTANi
frgl -e 2eTal2fkl,'7
nit'
'7tatrIn
taut SUM bus
47'
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Episcopi iltrebatenfis in items eetuMe ,
i labore SEBASTIANI AB OYA, CAROL!
incredibil
dufiria autem
Architetti , tanti Herois impulfu, quam exadisfime ad
vivum a fundo Imr e descripta , ab ulteriori prorfrs interitu vindiab HIERONYMO Cocoo, Antverpiano , &c. in as incifa.
cate ,
Antv. 1553. in folio. - J. F. Forum, Bib,. Belg. p. 481,
ANTONII SBRFENOTI,

COXIE, zie ook COIXIE.
COYE (PAULUS) , Dominikaner Monnik geboren to
Oudenaarde omtrent 't jaar Isrs. Hi) deeds zijne geloften te
Gent in 1534, volvoerde zijne fludien te Leuven, en gaf leslen in de wijsbegeerte en godgeleerdheid aan de jonge geeste.
lijken van zijne orders. In 1554 kwam hij in het klooster to
Brugge, alwaar hij voortvoer met onderwijs te geven; en hi)
was 'er den 20 junij 1564. Prior van, Coen hem de mats als
Doktor wierdt opgezet aan het Hogefchool te Leuven. Zedert
wierdt hij Prior te Brusfel , en den 7 meij 1571 , in een gehouden kapittel te Haarlem tot Provintiaal van de Nederlandfe
provintien verkoren, welke bediening hij gedurende het tijdvak van 13 jaren heeft uitgeoeffend, doch als toen , door de
verandering die 'er in de Nederlandfe zaken voorvielen , genooddrongen wierdt, zijn hell door de vlugt te zoeken. Hij
begaf zig naar St. Omer; flied in die 'tad den 7 december
1583, en wierdt aldaar in de klooster-kerk van zijne exden
begraven , met bet volgende graffchrift op de zark die Lila
bedekt gebeiteld: Adm. R. P. F. PAULO COYANO , S. Theol.
Profesfori, conventus Sui Brugenfis bis , Bruxellenfis vero femel
Priori vigilantisfimo, ac tandem poll Provincialatus munus
Dominicance per inferioris Germania Provinciam per 13 annos laudabiliter perfunao , in hoc conventu morte abfumpto, Fr. ANDREAS
HEYNSIUS, ejusdem Ordinis provincie Prior Provincialis, gratitudinis ergo molfius pofuit. Obiit 7 Calendas decembris 1583.
VAN COYE, heeft onder anderen gefchreven: Compendium
Decretorum Capitulorum provincialium ab anno 1515, quo eredo
Provincia inferioris Germania ad fua usque tempora. &c.
VAL. ANDR., Fajii Acad. p. 117. DE JONGIIE kelgium Domi12iC.

CRABBE. (FRANS) (PIETER)

4r

ECHARD, Bibl. Tom. II. p.
179, i80. QUETIF
wk. ,
267, 268. PAQUOT, Mem. litter. TOM. XVIII. P . 439-441-

CRABBE (FRANS), Konstfchilder, geboren te Mechelen
in de XVde eeuw , fchilderde uitnemend wel. Door hem is
bet ituk vervaardigd, 't week men pleeg te zien in de Min-kerk, boven het hoge autaar in zeijnngiet.booHrtee:
derbroeders-kerk,
dat in waterverf allerkeurigst was gepcee
Rad,
tinnenituk verbeeldde de Zaligmaker aan het kruis, en op
de deuren, in verfcheiden' vakken verdeeld , zag men vele
fraije tronien in de manier van QUINTEN MATHYS. Hij was
cen rijk man, en is omtrent het jaar 1548 overleden. Zijne
werken waren meest in den ftiji van LUKAS \TAN LEYDEN.
K. V. MANDER , Leven der Schilders , I. D. bi. 158.
CRABBE (PIETER), geboren te Mechelen omtrent 't jaar
1471, begaf zig in de orders der Franciskaner Obfervanten van
die ftad , eri deedt 'er zijne klooster geloften. Vervolgens was
hij Gardiaan van verfcheidene kloosters, en in 't bijzonder
van dat van Mechelen , alwaar hij den 3o augustus 1554
Rierf , in den ouderdorn van 83 jaren. Seams die hem in
perfoon kan gekend hebben , noemt hem een geleerd en
godvrugtig man. CRABBE heeft in 't licht gegeven:
Concilia omnia, tam gener. , quain partic. , ab Apoflolorum temporibus in Thaw usque diem, a fantlisjimis Patribus celebrata , quorum aEla literis mandata, ex vetuit. divellarum regionum Bibliothecit
haberi potuere , his duobus Tomis. Tomus I. ea recenfet pct.
a beato PETRO Aped° usque ad JOHANNEM hujus nominis Papam
fecundum fervata invenimus. Colon. 1538, menfe feptembri, PETRUS
QUENTEL excudebat. In folio. Conciliorum omnium, tam generaparticularium , a temporibzis AGAPETI Pape usque ad EuIium
GENIUM Papam ITT, ex vetuflisfimis Bibliothecis colleEtorum. Toni.
Ibid Idem , 1538, menfe feptembri. In folio. Men ontmoet
aan 't hoofd van het I. deel twee opdragten van CRABBE, de
ene aan Keizer KAREL DEN V, de andere aan LAMBERTUS DE
BRIALDE, Prefident van den Raad to Mechelen, zijnde
beide gedagtekend nit die clad den 2 jantialij 1538. Hij is de
C5
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tweede uitgever van de Concilien; de eerile was jffico,a7MER.de Godgeleerdheid en groot Penitencier te
LIN,_ Rektor in
_IVIen
vindt
gemeld, dat CRABBE meer als 500 BoekverzaTi's.
doorfnuffeld,
om zijn uitgave te bevorderen.
t
rnaingen heef
Dit. work is egter seer onvolkomen; dat van SIMMS Welke in
1567 in 't licht kwam, bevat bijna de helft meer; dat van
BINIUS, is nog veel uitgebreider,, en maakt egter nog geen
derde gedeelte uit van dat van LABBEUS, daar ook nog veel
valt bijtevoegen. Behalven dat beftaat het voornaamfle gebrek van deze eerfle uitgaven niet, dat 'er Bakken a n mangelen , die . 'er hadden moeten bijgevoegd worden, noch om
dat die onnauwkeurig zijn, maar om dat zij veele vervalste
itukken bevatten , die de fchranderheid der Critici van de
XVIIde eeuwe van de egten heeft weten te onderfcheiden.
Naar wordt tijd, geld, en noeste vlijt gevorderd, om wen,
ken van dezen aart, tot een zekeren trap van volkomenheid tebrengel SURIUS , Torn. I. Concilior. fuoruin, in Dedicb
ad PHILIP. II. SWEERTIUS, "'then. Belg. p. 61o. VAL. ANDR.
Belg. p. 73 2 , 733. J. F. FOPPENS Bib!. Belg. 968.
PAQUOT , Mem. Utter. Torn. IV. p. 258--260. N. Did. Hilt.
Tom. II. p. 385.
CRABBEELS (CLEMENS), wierdt op 't einde van 't jaar
15 8 4 , door FILIPS , koning van Spanje , tot Bisfchop van 's Hertogenbosch aangetteld, en nam daar van bezit op den 5 april
1586; op den 12 meij en den volgenden dag, werdt hij door
de Regering deftig ter maaltijd onthaald.
Episcop.
Hilt.
Vai2
VAN
III:URN
,
'S HerJ.
p.
96,
97.
Sylvce Duc.
261.
togenb. IL D. bi.
CRABETII (ADRIAAN PIETERSZ.), RonstCchilder,, zeer
waarfchijnlijk de oudfle breeder van DIRK en WOUTER CRAik.
BETH, halt tot vader PIETER CEABETH, doorgaans KREUPELE
PIER genaairid; hij leerde de konst bij den Groninger Schilder
JAN SWART, en was zo ijverig en vlug, dat fchoon nog zeer
jong toen hij zijnen Meester verliet, hij hem egter reeds vrij,
ver
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ver in de konst voorbij flreefde. Zijn fortuin in Frankrjk
willende beproeven, reisde hij derwaalts, met voornemen om
daar na ,ltalien te bezoeken, loch overfeed 'er na een kortt
fiondig verblijf binnen de Clad Autun. Deez' Konftenaar zou
het waarfchijnlijk zeer verre gebragt hebhen, was zone ontijdige dood niet tusfen beiden gekomen, doordien hij, reeds in
het prilite van zijnen levensloop, zulke treffende brijken van
zijn konstvenn ogen hadt aan den dag gelegd. Hi) heeft in het
Jaatite tijdvak der XVIde eeuw geleefd. DESCAMPS,
Pies des Peintres , Torn. I. p. 208. K. v. MANDER , Leven der
Schilders , I. D. bl. 154.. A. HOUBRAKEN, Schouwb. I. D. bl.
182. (tigerncin. $unfi(er cxicoit. 1779. f. 182.
CRABETH (DIRK en WOUTER), twee broeders, de
beroemdfle en, konftigfte Glasichilders die 'er immer zijn geweest, hebben te Gouda te huis behoord , en die overheerlij.
ke Glazen in de Groote of St. ,7ans-kerk gefchilderd, weikb
met refit nog ten huidigen dage met zulk een opgeto gene be.
wondering door de Konstminnaars berchouwd worden, en zo
veel vreemdelingen mar die clad lokken , o:n hunne
met het gezigt van die pronkjuwelen te molten verlustigen,
en te kunnen zeggen : 1171j hebben de Kerkriazeil, van Gouda
gezien!
Van WOUTER vindt men verhaald, dat hij kali! n, Frankriik
,en meer and-ere gewesten heeft bezogt , en tot een volilandig6
gewoonte hadt, dat op elke plants vah enig belting die hij
doorreisde, hij een door hem gefchilderd glas -ten ftaa vats
zijne konst agter liet. Deze is bij alle Konstkenneren bona
zijn brooder geoirdeeld uittemunten , inzonderheM in nette Fier.
lijkheid van tekening, ook ftak het voortbrengzel van zijn
penicel uit in heldeiheid; dan de arbeid van Mali: ten aanzien van den glued der kleuren, ftak verre weg in kragt bao
yen then van WOUTER uit; zo dat men pleeg te zeggen :,'t been
DIRE doet door zijn diepzels, werkt WOUTER uit door zijn hoogzAls. Met dit al waren zij beaie uitmuntende Meeszers, die
nict of ten minften fpaarzaam hues ge l il ken in het Glasfchil.
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deren gehadt hebben, en zij werkten beide met zulk ene
vaardigheid, dat het fchier niet te geloven is, en 't welk
egter uit de jaarmerk en waar mede hunne werken getekend
zijn, ten vollen blijkt; . want in den tijd van zes jaren, vet.
vaardigde WOUTER vier groote glasramen , en DIRK die nog
vaardiger was in 't werken , maakte in drie jaren zes glazen
af, die immers zo uitgeitrekt waren, want zij waren alle van
de groodle maat.
In 't geheel zijn 'er een getal van st zulke pragtige glas.
amen
in de genoemde Kerk te Gouda , welke Kerk tweema.
r
len door het vuur is verteerd namelijk op den 21 augustus
14 38 , waarna zij veel pragtiger wierdt herbouwd; want
eerlang telde men 'er een groot getal van Kapellen in, en
'wel 72, of volgens anderen , 52 altar en. Doch op den 13
januarij des jaars 1552 , Hoeg de blixem in den toren , den2clven , nevens de kerk , binnen korten tijd, grotendeels aan
kolen leggende. Teritond befloot men tot bet herbouwen,
waar toe de penningen, voor een groot gedeelte, onder de
ingezetenen verzameld werden. De kerk werdt toen omtrent
in dien ilaat gefteld , waar in men die nog tegenwoordig
ziet. Men ontmoet 'er, bezuiden 't koor, de Kapel , van
duds de Tzeren Kapel genoemd, en door JAN , bastaard van
)3Lois, Heer van Treslong en den lande van Stein, ten fare
1417 geftigt, doch verilrekt thans tot een grafftede, van den
beroemden Ambasfadeur HIER. VAN BEVERING en diens fami.
lie.
De gebroeders CRABETH hebben met hut beiden 1r Ra;
men van deze glazen in de kerk van Gouda gefchilderci, de
overigen zijn door anderen ook brave Meesters vervaardigd,
als onder anderen, door ADRIAAN DE VRYE WtLLEM THIBAUT
LAMBERTU S VAN NOORD DIRK VAN ZYL enz. Onze taak
vordert alleen , dat wij die welke door de konstrijke hander
van de CRABETHS zijn vervaardigd kortelijk befchrijven.
I. Het eerite door DIRK CRABETII gefchilderd, is aan de kerk
vereerd door GEORG VAN EGMOND Bisichop van Utrecht, en
vertognd JOHANNES den Zaligmaker doperide. Op den voorgrond
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zfet men den Bisfchop, met een :St. Maarten agter hem, die.
2an een bedelaar epn aalmoes geeft, zijnde de bedelaar en

bond uitnemend konitig getekend, en onvergelijkelijk fraaij
gekleurd. -Men vindt zelvs ..verhafilt, dat zeker Venetiaans Edelman het hoofd van den bedelaar voor zo veel gouds , als
'er nodig was oni bet te-dekke n , aanbood tezekiovpdeenr; 2, Naast,
dit Glas, ten zuiden, that 'er een van den Meester,,
verbeeldende JEsus onder zijne Discipekn, omtrent den fordaan;
het werlit gefchonken door KORNELIS VAN MIEROP Proost
en Aartsdiaken van Utrecht, voor wiens afbeeldzel een MARIA,
beeld zit, Welker purpere rok en rode mantel, am de kleur
en konst, boven al wat in de kerk is , geprezen wordt. 3. Het
derde Glas door DIRK vervaardigd, verbeeld JOHANNES in de
gevangenis , en vervolgens die Boetgezant aan den yordaan predikende ; het is gefchonken door de toenmalige Bisfchop van
Abt van Bergen. 4. Het vierde Glas wan .merle deze
kerk van genoemden Meester pronkt, is gefchonken door FI'm
LIPS, Koning van Spanje, en vertoond van boven de inwqing
van Sahomons Tempel , en beneden het Avondmaal des Heren.
5. Hier naast itaat van hem een Glas berchilderd , verbc.121•
dende den Diakentl FILIPPUS binnen Samaria. De gever daar van,
FIL1PS, Prins van Ligne en Heer van Wasfenaar,, ftaat, onder
de Kreupelen afgebeeld, waar over hij , '1 auk voor 't eerst
ziende, zeer misnoegd op den Schilder was. 6. Van hem is
ook nog het Glas door WILLEM DEN I. Prins .van Oranje
fthonken ten jare 1567, waar in de uitdrijving der dopers en
Verkopers flit den tempel allerfchoonst is gefchilderd. 7. Eindeliik verbeeld het laatite Glas door dezen Meester ten jare
1571 vervaardigd, Bethulie ontzet door de onthalzing van HOLOPHERNES ; gefchonken door JOHAN VAN BADEN , Hertog van
Aarfchot, en zijne gemalin EATRYNA , Gravinne van der Mark.
Dc Glasramen die men van WOUTER CRABETH in deze kerk
ontmoet, zijn: 1. De Koninginne van Sceba , een bezoek alleggen.
de bij SALOMON on zijne wijsheid te aanhoren , en kostbare ge.
fchenken te brawn; gefchonken door GABRIeLE VAN BOETZR-,
LAAR Abtdisfe van Rhijnsburg ; Tier beeld onder de ge.
fclaie.
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fchiedéris ftaat, en agter haar den Engel GAniu8L, Karen bd.
fchermer. 2. Den Kerkrover FIELIODORUS van de Engelen geflraft;
gezeven door ERIK, Hertog van Brunswijk, wiens beeld op
de voorgrond ftaat, agter hem ST. LAURENS, houdende in zijn
regterhdnd.een rooster en een veder. 3. Het bovenperk van
dit GIasraam beeld af, de geboorte van den Zalignaker te Beth.
iehem ; het beeld-van den E2el , zijnen - kop rekkende orn voeder te riemen, wordt in ditt fluk werks , boven, al geprezen;
het 6nderperk bevtt CHRITrus 'zittende in 't midden der Kanunniken; gefchdriken ten jare i 564 door het kollegie der Kanun•
niken van St. Salvator te Utrecht. 4 De offerbande van ELIAS,
die door vuur van den hemel verteerd wordt , tegens de valle Profe.
ten ; daar onder, de voetwasfinge der Apostelen; gelchonken door
MARGAREET Hertoginne van IParma en Landvoogdesfe der
iVederlanden; op den voorgrond haar beeld knielende, en ag.
ter haar ST. MARGAREET met een Draak onder hare voetenr
tot Patt onesfe.
De Kerb was, in den tiid van else halve eeuw, van ale
hare uitmuntend befchilderde Glazen voorzien , die egter
federt, door de lucbt, bagel en onweer rnerkelijk befchadigd
zijn, en vrij 'vat van den eerflen moister verloren hebben.
-Men heeft nog een groat deel der Tekeningen van deze Kerkglazen; die 'op -een afgeflOten zoldering in Kerkmeesters-ka.
mer, bewaard worden. Ook zijn de patronen der Glazen , in
na 't jaar 1673, door KRISTOFFEL PIERSON , AREND LEPE•
AAR en JULIUS CESAR BOETIUS ieder op een blad pergament,
in 't Mein getekend.
Doch keren wij tot de gebroeders CRABETH to rug. Wit..
L1211/41 THOMBERG zegt, dat oude lieden van hun getuigen, dat
zij kosten noch moeite ontzagen , om, wanneer, zij enige pan.
den gemaakt en ingezet hadden, en enig gebrek 'er aan be.
vonden, die daar uit te nemen, en te hermaken tot bun vol.
komen genoegen.
Schoon zij broeders waren, waren zij egter zo konstnail,
verende, en hielden zig daaromtrent zo bedekt voor
der, dat wanneer de een dienaangaande iets vraagde, de ander
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der hem tot antwoord gaf : Ik 'bek bet door vlijt gezogt , doe
oak V. Mt ging, zelvs zo- ver, dat wanneer zij bij geval op
fikanders Winkel ,kwamen, dat , niet dikwils gebeurde, het
werkidat zij oiader_handen hadden i voor dien tijd overdekt
.wier4t, overztas,waDaeer zij elkanderen iets te zeggen had.
an lieten .zij, het_ over: en weer fchriftelijk weten. Ook
words getuigcl, dat ail voor bet Kerkwerk geen groten loon
bedongen hadden, waarom zij ook daar benemens het glaze•
maken aan de hand hielden, zo lang zij leefden.
DIRT bleef ongetrouwd en woonde op de westzijde van de
Gouwe , over de turfbrugge, daar nu het Amfleldamle veer is,
en leefde nog in 't jaar .t6o0. WouT2R woonde agter de vis.
markt, op de noordzijde, en trouwde een vrouw uit het oud
geflagt van PROYEN, en liet een zoon na PIETER genaamd,
die, zaderhand Burgemeester is geweest. Hij 3wierdt zijn
ouderdom beroerd, maar . het jaar waar , in N gellorven is,
Plaatfnilder REINTER VAN PARZYrI,
wordt, niet gemelds
filet WOUTER 'zoons dogter getrotrwd , liet hunne afbeeldzels
print uitgaan, daar de vermaarde Digter Joosr VAN DEN VON.
uu.„. dit volgende gedigt onder fchieef:
Offert WOUTER met ELIAS,
Doove veif fchijnt hemels vier,
Bet hij s t Paaslam met Atesfias,
Zjn penceel, vol aart en zwier,
Draaft te moediger en flouter,
Stel het beeld op 't Schilders outer.
verloopen :
Noch voihard hij met ST. JAN
'T y olk te leeren en le doopen,
Daar het grimmelt op dien man,
Zo vol ri ver als boetvaardich,
Is die helt geen konstkroon waardich?
DIEDRIR'S UlirglaS is

W. THOMBERG Wil dat met deze twee grote Meesters ter.
fens de konst begraven zij, daar cgter de geleerde ALMELOA
VEEN
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VEEN beweert,
dat in de boekzaal van JOACH/R FELLER., cell
of twee boeken gevonden wierden, daar deze konst In 012.
derwezen wierdt, hoe het bier ook merle gelegen mag zijn,
zeker is het, dat men van de u i twerkzelen van,dat gefchrift
niet meer gehoord heeft, THOMBERG geeft wel env onderrigting betrekkelijk de itoffen, die zij daar toe te werk gefteld
bebben , maar belijdt teffens zijne tonkunde ten aanzien van
de wjze, op vvelk zip die itoffe , tot zulk een gebruik gebragt
bebben , en beknbrt zulken die beweren,.dat men ten hut.
4,1gen dage , zulke . fchone verwen niet heeft, als (dings in
het fchilderen van glazen gebruikt zijn ; met dit alles, erkent
bij egter, dat , de hedendaagfe grondkleuren bij het oud gekleurd glas niet te vergelijken zijn, en dat nog Trimmer de
floffe wedergevonden is, waar van het zwart van de tabbaard
der Abtdisfe v van Rhijnsburg , in het glas van den Koning
LOMON, gemaakt is, als ook van den Geestelijken agter den
Bisfchop van Luik ftaande. TH. ALMELOVEEN, 4mEn.
Theol. Philol. p. Zoo, 101. C. SAXI , °none. liter. Part. III.
p. 400. 650. DESCAMPS , Vie des Peintres , Tom. I. p. 124.
178. J. WALVIS, Befchrify, van Gouda, I. 11 bl. 326-329. II.
D. hi. 65-90. K. v. MANDER , Leven der Schilders , IL D. bl.
53. A. HOUBRAKEN, Schouwburg , J. D. bl. 26-3o; Uitlegging
'Van de Kerkglazen te Gouda, 1742. in 8vo. Levens van Nederl.
Mannen, &c. L D. 2. druk, bl; 321-327. Tegenswoord. flaat
der Vereenigde ',Nederlanden, V. D. bl. 198-202. ;AN,. $Urtrifet
Lexicon. I 779. f. 182.

CRABETH (WOUTER), Konstfchilder , kleinzoon van
den beroemden WOUTER PIETERSZ. CRABETH, heeft tot zijnen
voornamen leermeester KORNELIS KETEL gehadt. Hij bezogt
Frankrijk , en de vermaarde Schilderfchool te Rome,
van waar hij na een dertienjarige reize te rug keerde naar zijne geboorteitad Gouda, en daar in 't jaar 1628 trouwde met
ADRIANA VRIESEN. Cinder zijn beste weaken wordt geteld een
MAMAS Hemelvaart ; en zijn laatfle groat fink, dat hr.) gefchilclerd heeft , was de toenmaals regerende Krijgsraad tot Gouda,
't geen

CRAESBEECK. CRAESBEKE.
at geen op de zaal van St. .7oris doele hangs.
DRAKEN, Schouwkurg , I. D. bl. 178, 179.
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CRACHT (FRANS VAN LIMBORCH VAN DE/t), Was ten
jgre 1773- Kapitein ter zee onder bet Admiraliteits-kollegie van
Arafieldmn. Hij . heeft gefchreven: Oettanbefing aatipanbe be
Verhandeling Nan
Z?ielhObing- tner regtiOniftte Quit
Hollandfe Maatfchappij , XVI. D. 2de St. bl. 71-8 4,
CRAESBEE CK (JOHANNES VAN), van ,4acfehot in Bra,
Avd geboortig, is geweest Monnik in de Abtdije van St. Bervard in zijn vaderftad, en ftierf 'er als Prior van, ten jare
161o. Hij heeft gelchreven , en is na zijn flood door de Bei-.
nardiner Monniken in 't licht gegeven : Cornrnentarium in Rey
plain S. BENEDICT" , Duaci 1624. in 8v©.
J. F. Form
p. 622.
RENS ,
CRAESBEKE (JOSE` vAis7), te Brusfel geboren, was awevangelijk een HoedemakersgezeI, doch Met ADRIAAN BRouwrrit
tennis -gemaakt hebbende, en zo als men zegt vogelen van
enerlei veren zijnde, die gaarne met de dells in den beker za.
ten , en daarbij in aile opzigten een flordig Leven Leiden,
wierden zij wel dra onicheidbare vrienden. CRAESBEKE kreeg
zin in de konst van BROUWER , en wferdt wel dra zinen leerling in het fchilderen; ook beijverde hij zig met zodanigeR
vlijt, dat hij ziin leermeester binnen kort in bekwaamheid
zet. r nabij kwam. Hij Loos doorgaans tot voorwerpen zijner
fchilderftukken , de veragtelijkfle bedrijven van den menial.
ken levensfiand. Zuipende en vegtende boeren, dobbelaars,
en, plunderende foldaten, waren meestal de modeller) die hij
tot zijne onderwerpen nam ; en ten einde dear wel in te fia.
gen, doorliep hij alle de kitten en bierkroegen, zo wel buiten
als binnen de fad, veeltijds de heft van zijn gezigt met een
zwarte pleister bedekkende, en in een fobere plunje uitgedost.
B ASAN en BEAUVERLET hebben vele van zijne fchilderflukies in
het koper gefne4n. Hij flieif in het Jaar 1641. a-- DESVIII. D E E L.
D
CA t'3,

is CIVAEYE1 (GASPAR

DB)

CRAEYEST!IN,

AmPz Vies des reintreA Tom.. II. p. 138. Wm. Xitnigg
tclicom 4772. t: 483'
DETER ( ASPAR P O, Konstrchilder, is geboren te
zi„op,„pen ;en, jare 1532, en halt tpt leermeester MiewEr..
can E,> hj wie hij zulte fnelle voortgangen rnaakte, dat hij
betn, verlatende in vele opzigten In het fchiklerpn overtrar,
hij beitudeerdc., vervotens. de beste ftukkqn welke pp de publjke plaatzen to .Pusfel gevonden worcign * vervolgens
`fende till de natuuz , -en van daze beide nnttige huipmiddelea.
vooTzien heeft hij de fchone Cukken gpfchil,dert, welke
CAE ER heeft sneer als too.
?ijn penceel VQ,OrtgqVI0e.it
ikutaarflukkon vervaatdigi, waar van 'er alleen te Gent 2t van
%%lox handen geweest zijn.. Men plaa,tst heir), onder de reije
der best? Flamnfr Schilders, en fchoon 11'4 minder vuur bezat
clan den voortieffelijkpn RUBBENS, wil men dat zijne tekening
veel regelmatiger was. .zijne famenftqiiiugol zijn vernuftig
ens beilaan nit weinige beelden, doch die allerkeurigst afgeiwerkt zijno Ilij wist zijne figurcn in ecn bekoorlijk iicht to
brengen en pl4atile hen in do bevalligile aanden. Inzonderheid muntte zijne kleding uit, en de ploijen char van evenAarden de natuur, I-let holoriet wist hij meesterlijk te treffena
f ,.n de fmelting der kl3uren zodanig zagt in een te docn vioei.
dat het een verrukkend gezigt opleverde; ook was 1611
brdin en Licht voortrefieli:jk, en men kan hem te refit met den
i4onftenaar BANDY gelijk I-Iij gierf to Gent ten jare
1,69, in bet $7fle jaar zijnes ouderdoms, en wierdt aldaar in
kapelle van St. Bela i ll do Dominikaner-kerk begraven.
pag.
DESCAMPS, Vies des reintres , Ton.
tifigx4.

cxiart. 1779. f. 183.

CR AEYESTE.IN (GERRIT GERRITSZ. vim) , wiercit
do Luiden van Rekeningen in Holland voor de cerile•
maal
jare 1574 alliV,Cae ld tot Bailjuw van Oztdcwa.,.er en
Sneireraardtt
Iijkgraav der drip gehugten, 1,ange,
crrficeci:anArp, paleAde aan gpnoemde flaci; en voor de twee.
de-
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in dat ambt bevestigl, 'in het jaar 1583. Toen op
den 6 augustus des jaars 1575 Oudewater,, door het Spaanfe
Legerhoofd HIERGES ftormenderhand wierdt veroverd, vermoorden de woedende kriigsknegten bilna al wat leven hack,
szonder Dunne of jaren te ontzien; °QV. geraakte de ftad
brand, waar door genoegzaa m alle de huizen vernield wierien; de. Kerk en 't jclooster egter bleven ftaan. In dezen
benarden toeftand, gelukte het den Bailjuw CRAEYESTEIN,
, met enige dekens omwonden, en dus in fchijn of hij
een der plunderaren was, eerst zeer behendig uit die ftad,
doch eerlang weer in groot doodsgevaar te geraken ; want
zijnde bij de Goverweller-Sluis gekomen , die met Hoogduitfe
krijgsknegten door den Span faart bezet was, wierdt hij door
enen dier bezettelingen aangerand ; welke hem zeide : „ dat
„ hij uit Oudewater kwam ;" doch de Bailjuw betuigde:
„ van neen , als te Utrecht woonagtig ; " de Soldaat egter
wilde , dat de gevlugte zoude in de fchans kornen. Dan
'CRAEYESTEIN hier toe onwillig, wierp aanftonds zijne dus
ver redo gevoerde dekens van het lijf, greep het gevest
van des krijgsknegts onder den arm gedragen houwer, en
rukkende dien uit de fchede , drong vervolgens den hem te
lastig vallende Duitfor zeiv naar de fchans te wijken ; alwaar
deze door 't maken van een onbezuisd getier alle de oven.
gen t'zijnen onderfcand in 't geweer bragt. Dus ilelde het
de ontfnapte Bailjuw oR een rekken, nagezet door wel so be.
zettelingen; doch alle weiken hij nogthans, mits de doodangst
hem thans tot een prikkel diende, en als der bijwegen kundig,
ontliep, en zig het overige van dien dag in ene griend hebbende verfcholen gehouden, in den volgenden nagt het naar
Gouda wendde, alwaar hij eindelijk behouden , hoewel half
naakt aankwam, als hebbende zijn brook door 't ingetrokken
water eoverzwaar , in den modeler moeten laten fteken.
Ongehoord waren de wreedheden die de ontmenste Spanaardon in het ongelukkig °tidewater aanrigtten ; want 20, burgers
ter berging des roofs bij de algeniene moordkreet in 't leven
dan zij
geipaard zijnde, en zedert op hoger randfoen
wag.
D2
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CRAEYWINKEL. (JAN LUDOLF vAN)

magtig waren bijeen te brengen , wierden voor- een gedeelte
koeleed°
n W doorfloken , en de overigen bij drieen of
viercn aan den anderen gebonden in 't water gefmakt et/
van 't !even beroofd. De Nederduitfe Predikant JAN JANsRoof GERLACIU Sreti0012 voor Soo guldens gerantzoend,
wierdt buiten flad opgeknoopt, na dat men den zoon voor
gift vaders eigen ogen op een wrede wijze hadt vermoord.
Aa.nmerkelijle , is het, dat des ,Lexaars lighaam, na 16 maan.
.den gehangen te hebben, nog zo vol en blank gevonden
werde, zelvs dee ogen zo ongekwetst en het aangezigt zo weials of hij flegts vier dagen dood geweest was;
ig
a t Welk door GERARD KEGELAAR J Burgerneester te Gituda , die
nevens verfcheiden anderen k ooggetuigen van was ge.
vesst, naderhand ter dagvaart van Holland, verhaald, en in
s t Register der Staten befluiten aangetekend werdt.
Pefol. der St. V1311 Holland van Its julij 1582. bl.
P. BOR
Litrederi. Hiji. drik. van 1679. 1. D. bl. 644. HooFT, Nederi.
bl. 424. BEAUFORT, Leveiz van WILLEM DEN I. , IL D.
bl, 584 G. R. VAN KINSCHOT , Befchrijving. 1,472 Oudovater,
1)1..78. 2 57-- 261. WAGEN., Vad. Hifi. VII. D.
CRAEYWINKEL (JAN LUDOLF VAN), geboren te Life, behorende tot het Marquifaat van Antwerpen , den 28 augustus 1609, begaf zig na zijne eerfle letteroefFeningcn volvoerd to hebben, onder de reguliere Kanunniken van Tongado, behorende tot de orden der PrimoVratenfen, en deedt
'car op den 8 Ceptember 1631 zijne geloften; vervolgens wierdt
hij in 1641 Vikaris van de pastorije to Duffel nabij Lire, en
verhuisde nog het zelvde jaar naar Lilien-daal, een Nonnenblooster van zijne orden to Mechelen, waar van hij tot onder.
Frovoost wierdt aangefle,ld. Deze bediening het ruime tijdvak
van 0
. jaren uirgeoeffend hebbende , wierdt bij den 10 julij
1667, tot Pastoor van Oelighen , twee urea van Lire gelegen,
benoemd; bier fleet hij zijne over ige dagen tot, op zijn dood,
Welke voorviel den II december 1679 in het 7ifte jaar zijnes
ouderdoms, Hij heeft de volgende werken in druk nagelaten.
re trimpyDeerelib'e (,4 Z,OberficiAt: DU Ulm/ . martcife
cm:

cit.,.,imEn. (A. r.) ()AN VREDERE)
enbe Miraheten ban .be
Ittaagfit tut t JItlattelareffe
DYMPNA bocbter ban ben Conineb ban ar tr iinbt; Patrone§re
ban be lattbermaarbe bm
. be4tot ban xt3e6 clinctijefen 1652,,
in go. It. Ztueben kali/ berbetett/ , et be bertneerbat met
beck curietife Dillorien I tribe Leber g ban be Aeberiantitfte
Maedbehengi genienoeft met bed geeisteloe,otiberip0fingen;
fur woNtelocit boos affe Vocbterg enbe liefficittergi bait ffe
AttberheObt. 91te. 165 8. in .8130. 2. Zuftof bet gobbgiebo
babe pubitatien op alien be .-onbeigberi en 112ei3liebbegbm bet
Oeren. II Vaal/ %Mit. 1661: in 8bo. It. Rriimbeti b/tititi
berbetert enbe bcrineerbert. II Zteien antb3. 174. in -81itt.
s. Ergenbe bey tebene ate gebenelibmerbige babtn ban be boo
tiaainfte i2e4tige
ate fofbrerbige perfooneo foci
Mang? nib 1);ottiveti bk in be titre ozbze ban ben
NOR.
ERTUS in beOliobeijbt gobbmcbtigbeijbt/ benebben tube
tined-Oen / u4toereDenen bebbene
Mccbelen 1664in 4to..
gituttoff bet gobliguelitige Ailebitatien op be f2k.
CHRISTI gemetvelt met
Comninniej ljben nbe boobt JEsu CH
MA RIA. ?E ntbx 11157*
(5oDt§
be bzocfbebrn ban be ?4, .1Ttloeber
in
-- J. F. FOPPENS, Bibl. Belt. p. 679. PAQUOT,
Mem. litter. Tom. VII. p. 47-4sc),
CRAMER (A. F.), is geweest

Itoflotil

diebst vah

Bien Staat der Verenigde Nederlanden. Hij 'was ten doorkundrg

bet beroep 't welk hij bads onThelst; Waar van Ondet
..man
canderen tot blijk veriirekken de beide volg6nde Werkje'S door
hem in 't Licht gegeven: ?fariinerriinen obtr be to bathe
bienflen in ten liciegerbe iDegting. It.eijb. 1'757. in t bo. 2.
tigenlate maatregelen en birettien oni alle foogen Lit Octo
tagiiigen in ben
boogiornenbti nit tt bOeVen en 4/6
term. "0 tpee 1.76?. in 8bC.
Medeged. Berigre•g.
CRAMER (1Zit ,FREDERIK), 'een Duitfer svaii geboorte)
hadt zig in zijn jeugd inzonderheid op de regtsgeleettdheid en
gelchiedenisfen toegelegd, Hi) is -eerst €eweest Profes tfor tit
Duisburg, vervolgens Raadvan den Keurvorst van BritAden.
1.-ur benevens lid van den Raad tot beftiaring van her het.
-tog.
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CRAMILIt. (NIKLA.A.)

tog om van Mageenburg, en Leermer.aed-van den Krootsprins
van Pruisfen. Naderhand heeft hij langen tijd te „dmjcleidam
gewoond, in de hoeda.nigheid als Refident van Ironing FREDE•
RIK DEN I.; dan de dood van die Vorst , voorgevallen deft
25 februarij 1713, was een treffende flag voor den Refident,
die zig daar op eensklaps van zijne jaarwedde verftoken zag,
't Welk hem tot de noodzaak bragt , om fchulden te moeten
maken, die hij niet in flaat was te betalen, dit veroirzaakte
hem zulk een hartgrievend Iced, dat hij 'er krank van wierdt,
Welke ongefteldheid een geweldige bloedbraking ten gevolge
hack, die hem den 17 maart 1715, in 's Hage zijnde, van
het leven beroofde. CRAMER was kundig in het vak der Geo
denkpenningen , en hij hadt zig op zijne 'reizen verfcheidene
Geleerdeb in Duitsland en Frankrijk tot vrienden gemaakt. 114
'heeft in 't licht gegeven:
1. SAM. PUFENDORFII, IntroduEtio ad Hiflofiam prceiripuorum
regnorum & flatziuin modernorum in Europa. Erancof. 1688. in
12MO. & 1704. in 121no. It. Traj. ad Alien. 1692. in 127110.
t. Vindicix nominis Gernzanici contra quosdam obtreaatores Galloc.
J3erol. 1694. in folio. It. Ale. 1694. Dit werkje briefswijzo
gerigt aan BENED. CARPZOV, beheist ene bondige wederleg.
Bing van den vader BOUIIOURS, die in zijne Entretiens
d'Eugene, tot een vraag hadt geiteld: Of Ben Duitfer een
fraije Geest konde zijn? CRAMER verdedigd hier in mannelijk
ter zelver tijd de Duffers en Nederlanders, tegens deze Konende twijffeling. Miscellanea Lipfienfia. Tom. I. p. 581,
382. PAQUOT, Mem. litter. Tom. IV. p. 230, 231. Vita JAC.
BURCKHARD, p. 53. DISPONTIN. Praf. ad PILEDR. p. 182. 216.
SARI, 0110712. Pars V. p. 368.
CRAMER (NIKLAAS), Konstfchilder, geboren te Leijden
in 't jaar 1670, heeft tot leermeester gehadt WILLEM VAN
MIERIS, en na hem KAREI, DE MOOR; wiens manier in 't
fchilderen van pourtraitten en moderne gezelfchapitukjes, hi
gevolgt beeft, en met wien hij tot zijnen fterfdag, altijd
goede verffandhouding en vriendfchcp geleefd heeft. Hij is in
dat hij p2s
Kee jaar 1710, aan cm: teringzielte gefiorven,
40

CRANE. (JOHAN DE) CR-ANL:VELDT. (FRANS) 5540 jareh bereikt hadt‘
J. V. Gobi, , NieuWe ScAouwburg
1. D. bI. 341, .342, wove. attigikt Vigo*, x779. f 1433.
CRANE (JOHAN is3E), is geborth d i 'febrilarij
en van der ieugd of aan tot het dienstwerk voorbelthikt
2ijnde, wierdt hij na behoorli)k falba- eri akocteinie.kincitrAt-,
den 18 maart 1696 onder het_getal der Prdpobenten
inert: voorts den 7 april 1697 als Predikert te Nisje to het
eila id Y'ergoes bevestigd , en vervolgens den 22 dteenibei
/703 re Oostkappelle 't eiland Walchereh aiwaar hij do
pligten waar toe hij door zijn atnbt verbonden Was, met
ells kloekheid, warifle ijver en getrouWheid heeft wattrgend..
men, tot den april 1727, toen hem na dat reeds een gerut,
men ti3d allerdeerlijkst door het voet- -en handeuvel Was ge.
foltrd geworden, door de Kiasfis Van Watcherenwierdt `gegund
het overige van zijn leeitijd, favo honors in rust door te Ikea'gen. Naderhand heeft hi) ester nog ve.eintalen den !anti zti
te als te Oostkappelle beklonruen; kuntiendo men
als iets zonderlings aanineticen ,, dat hij zes bpvolgers van herr'
in deze gemeente, zijn laatite ftandpiaats, heeft bevntigd:.
Din 30
1. Den 12 oktober I727, MATTHEUS DE CaAPIE.
vovember 1732, DANIEL SECURIUS. 3. Den 18 jai-Mar:1j '39
GODEIVAIIDUS VROLYKHERT. 4'. Den 5 thaart 1 74 1
ARGt1IN
Den 25 oktober 1744, EWAtmis HoLLkisEti,.
KOLF.
C. Den i 111eii 1746 JOHAN SATING. Al'ie wtike
ging Leerre3enen, door hem bij doze geldgenheid oftgerpro
ken, afzonderlijk door den druk 2ijhde gemeen ertiaAkt tot
bewijs van 's Man's geieerdheid en bekwaariiheid in 't Op i8
ien van preketi, knnnen verftrekken. CRANE iticrf t Mad.
burg, de WootplaatS die hij ftdert tijne tittitijd taitgibrtri
halt, den laatften dog ran 't jaar i74f, in den uudetdolligait
70 jaren en ruiat 3 thaandem
itledega. Berigten,.
CRANtVaDit (TRANS), geboren to Kiihregel ui;
Qud en treffelijk geflagt; wierdt in Eijne jeugd near hot
t glum to
ge2onden, alwaar hij door iet obdtivi:o vati
1 PAUTEItIVS 20 otzeineeti vordercird, teat bijh 103
Jon. DE'3
4,

t.tt.

CRANIUS . (FAUSTIN)

,

tot Pri marius van het fchool in de wetenfchappen wierdt very,en ten Pre I sro te Leuven tot Doktor in beide de
regten wierdt bevordert. Dort bier op wierdt hij tot Penflo=
neris van Brugge aangefteld, en ten jare 1552 tot Raadsheer
in den Hogen Raad van Mechelen verheven.
Den ouderdom van 6o jaren bereikt hebbende , leide hij
zig met ongemenen ijver toe tot de beoeffening der griekfe
tale, en ilaagde daar in zo gunitig, dat hij de volgende werken uit die fpraak in het latijn heeft vertaald : I. PROCOPII
Libr. VI. de ./Edificiis jusTINIANI cum THEODORICI ADA.
MEI Annotationibus. Paris I su. in 4to. 2. BASILII Magni,
Homilias tres. I. De utilitate capienda ex gentilium auflorum libris.
IL De Invidia. III. Attende tibi ipfi. Lovan. 1534. in 8vo. 3.
Is 'er van hem ene voorrede geplaatst aan het hoofd des werks
van CHRIST. JoH. VIVES , de IJeritate Fidei Chrilliance. Met
dezen Geleerden zo we1 als met DES. ERASMUS , THOMAS MO.
11US PETRUS NANNIUS ADRIAAN BAARLAND era meer anderen,
heeft hij in vriendlchap verkeerd en briefwisfeling gehouden.
Hij is ten jare 1564 te Mechelen in een hogen ouderdom
geflorven, een noon nalatende, joDocus genaamd, die Raadsbeer in het Hof van Gelderland is geweest. ALB. Mr.
REUS , in Elog. Beg. MELCH. ADAMI , Vit. yuriseonf. Germ.
3. F. FOPPENS, Bibl. Beg. pag. 290, 291. VIGLIUS Epic. ad
HOPPER. 29. p. 413. in HOYNCK V. PAPEXDRECHT
Vol. I. C. SAX', 0710111. liter. P. III. p. 174.
CRANIUS (FAUSTIN), Kapucijner Monnik, is geboren
te Diest; en heeft in 't licht gegeven : Alter ALEXTUS, TiC4 •
time Scotus, C,apucinus, fub 710Mille Fr. Archangeli &c. Colon.
1620. in I 27no. 2. Convellio
converfatio P. ARCHANGEL].,
Regio fansuine clari, in ordine Capucinorum Beata morte demortul.
Leodii 1632. in ;27no. Zijnde meermalen herdrukt ook
't nederduits vertaald, ten jare 1704 , en te Brugge in 8vo.
gegeven. Deze Monnik is Guardiaan van het Kapucijner klooster te Dendermonde geweest, en is aldaar 36 jaren oud zijnde,
Leig. p. 275.
ID 1606 geflorven. -- J. F. FaPPENS,
CRA-

CRATEPOLW S. (PIETER) CRATHORNE. (WILL.)
CRANIUS (GUMMARUS) , geboren te Waveren nabij
Mechelen, is geweest Pastoor te Zulficke , inFgelijks in het bis.
dom van die clad gelegen; hij was een verheven 1 zoetvioeijend en teffens grappig Dichter. Het volgende werkje van
dien aart, heeft hij in 't Licht gegeven, dat wel verdient gelezen te worden : /Economia moralis aericorum, duobus Traetatibus Carmine leorino breviter ac lepfde defcripta : qualiter dorni cum
demeflicis, prafertim ancilla; in confortio cum laid:, prerfertifn
feminis ; in officio cum fubditis , prafertim ruflicis vivendum. Lovan. 1653. in 8vo. It. Antverp. 172o. in 8vo. J.- J. F. For.
PENS, Bibl. Belg. p. 426.
CRATEPOLIUS (PIETER) , van Culik gedboortig, Mon.
nik van de ordizn der Minor:tem, een go2geleerde en gefchiedkundige, heeft te geulm gewoond, en is aldaar ten jare 1603
geilorven, den roem nalatende, van een ongemeen arbeidzaam en belezen man te zijn geweest. Hij heeft in druk
uitgegeven : Catalogum Anhiepiscoporum Colonienfium ac Tre.
virenfium. Item, Episcoporurn Leodienjiwn, Ultrajeainorum , Monafierienfium, Osnabrugenfium, E? Mindenfium. Colon. 157 8. ja
ortitodoxis Dororibus
Evo. 2. De SS. Germania Epifropis,
1592. in 8vo. 3. Cataloc,Turn Academiarum Orbis Chrifliani.
lb. 1593. in 8vo. 4. Compendium Catechismi Catholici. Ib. 159'2.
in I nio. of e. - J. F. FOPPENS Bibi. Beig. p. 968, 969.,
CRATHORNE (WILLEM), een Engelsman van geboorte,
wierdt van zijn tedere jeugd of aan in het kweekichool van
2ijne natie te Douai opgevoed. Zijnen letterkundigen Ioop
voleindigd hebbende, beilierde hij de wijsgerige lesien in dat
huis, gedurende enigen tijd, en wierdt vervolgens geroepen
omtrent 't begin van de XVIIIde eeuw, tot de zendiog mar
Engeland. Hij is in een gevorderden ouderdom te Ilamerimith
nabij Londen gelegen, geflorven, den II maart 1740, na in
't Engels vertaald, te hebben uitgegeven: La vie de St. FRAN-.
con DE SALES, Eveque X & Prince de Geneve, par JACQUES
MARSOLLTER. 3 Tom. in 8vo. PAQUOT, Morn. li:ter.
Tom. X. p. 308.
CRE.
D5
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CREI'vElt. (BERNAX D SEBASTIAAN)

CREMER (BERNARD SEASTIAAN), geboren te ZM.
fen, in het ja g 1683, -icon van BEREND CREMER, Secretari$
te Zutfen , en van GERHARDA CRUSIUS ; heeft &fludeel d te Franeker,, onder LAMBERTUS BOS ANDALA, VITRINGA
den varier, RoeLL, en RHENFERn; te Utrecht-Or der dengjelvden Ro61L; en te Dort, onder JOH. D' OUTREYN : is te
Dore Proponent gewOrden den 4 november i7o5; twee jaar
daar Predikant te Staveni{re in Zeeland: daar hij vier jarel
geilaan heeft : toen , te Asperen-, zes jaren : zijnde tot Profesfor in de godgeleerdheid beroepen te karderWijk; den i I ok-to•
ber 1717, alwaar hij zijne Inwijings-retie gehouden heeft,
den 13 april 1718, de jt'su Naz.-a ea, ex MATTH. II. vs. 231
Hij is getrouwd geweest met I1ELENA Co'oLs , dogter van
TRANS COOLS, Drost van A T Pren , den It augustus 1712,
welke vrouw heft is afgeftorven den 18 augustus 1128, na,
hem egt kinderen, drie zonen , en vj dogteren ,• gebaard te
bebben : van welke laatiten ileg:s twee barn wader hebben
overleefd. Do zoons zijnewe::.st'
I. TRANS LODEWYK eerst Predikant te 1?osireni; Coen, te
Battem daar na , te Maastric.1:t : vcrvolgens Hoogleraar in de
godgeleerdheid; eerst to 1122-cieritjk , en , naderhlnd, te Grohingen alwaar hij geftorven nalatende enen noon, die
Clans Predikant is te Viancn. 2. &REND 1-1Ez:n p,nc, heeds
lvlomboir des Hofs van Geldecland: en 3. jOOST BF.REND,
'vokaat to Zutfen,
De Hoogleraar 13. S. CREMER heeft vele boekdn, vdhandelingen, en iedevoeringen in druk nagelaten, betreklijk
Natuurlijke en Geopenhaarde goc.igeleerdheid, joocirche owl;
lieden, Prophetien, Vombeeiden en Zintebeelden der Heilige
Schrift : ook Twistfchriften , tCger, NIIMAAS tIARTMAN, Pre,
dikant te Zwol tegen de Profesforen iVESSELIUS en DRIESSEN' ;
en tezen den Prelikant Wtuiruirtus: ook, tegen PONTIAAU
VAN HATTLIt , DEURHOF, CAI:1M BoumAN, en THol\tAs BLIP:*
werdt Hoogleraar in ie Prophetifche godgeleerd.
held, den 20 junij 1724; en in de Heilige ouciheden, den
1743. Hij was fle,rk en 1: 1,1,ek van lighaam;
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411.jk en gul; bedaard en voorzigtig. Hij flied zeer fchielijk,
aan ene Itenauwdheid, des morgens opitaande, den 14 feptember 1750 , na dat hij kort te voren van ene reis naar
Maastricht wedergekeerd was , alwaar hij ene zwate ziekte
bad doorgearan. Den 3o feptember daaraanvolgende heeft dt
Hoogleraar in de regten GERHART) SCHRODER ene lijkrede
over hem gehouden, welke gedrukt is, en uit mike bovenflaande bijzonderheden zijn ontleend. Onder zijne voornaamfie werken zijn de Prodromus Typicus , en de Nazirceus, beide
GERH. SCHRODER
gedrukt te almfieldam, i 727. in 4t0.
°ratio fun. in obiturn D. B. S. CREMERI.
ai l* ctrtrttbito,
sum. CXXXV. c,r,(,)cit/ f: 175-197. en CXXXIX. ZcI(/ 17,
492-5I2•
CREMERS (MATTHYS) , geboren te Akers , omtrent bet
jaar 1480, volbragt bet hoofdzaaklijke zijner fludien te Keulen,
en wierdt aldaar Meester der vrije konften. Men veikoos hem
tot Rektor van het Hogeichool den 28 junij 1533, en in
1542 wierdt hij met een Kanunnikaat in St. Andrieskerk begiftigd , vervolgens beilierde hij als Regent het kollegie to Montanum, en flied den 12 maart 1557 in den cuderdoni van
72 jaren.
V!ifific6
CREMERS heeft in druk uitgegeven :
traattif Ott gruntfeffigen bet fiartbi4tig trif f Kethrn in ban 1444.
tigen Ozifien-(51autati; mit tnbertegung bcr rincirafficr articufcti
bcr aerfcrtigten [Or Martini Mucers3/ int Nut)au 23Oti an5gcgangett
ttc. Sohlt 1542. in /Ito. 2. Chrifliana ac pia, ' de Catholics fidei
Regula, Ayertio, cum dilucida pernicioforum, prcecipue hujus ca.
Jamitofisfimi fceculi, doginatum colutatione &c. Colon. 1556. in
VAL. A1NDR. , Bibl. Berg. p. 657. HARTZHEIM,
21110.
Merry. litter. Tom. XII. p. 27o , 271.
241.
PAQUOT
Bib%. p.

CRENIUS (THOMAS), wrens ware naam , volgens den
Hoogleraar SAXE is THOMAS THEODORUS CRUSIUS, uit de Brandenburgfe markt geboortig, is eerst geweest Rektor bier of
daar in Hongarijen; vervolgens kwam hij in Holland , zette zig
te Rotterdam neder, alwaar hij zig geneerde het proeven voor
de
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de Eoekverlcopers to rorrigeren. Zijne woohl3laàts naar Leg,
zig, met de uitoefilming van dien
den verplaaiende, heeit
zelvden arbeid bezig gehouden teffens ook gefchriften van
zijn eigen maakze l opftellende en in 't licht gevende. Lang
hoeft hij in laatstgenoemde ifad gewoond , en is ook aldaar
gettorve n ten fare 1728, in den ouderdom van go jaren.
De door hem in druk uitgegevene werken , zijn 1. Fascicu.
ius Dilrtationum Hiflorict-Critico-Philologicorum, X Tom. Roterod. 1691-170o. in 8vo. 2. Confilia & Methodos aureas fludiaruin optime inflituendorum. Rott. 1692. in 4to. 3, Tra2at. de
Phitorogia, fludiis liberalis doarince informatione educatibne
iiteraria. Lugdbat. MO. in 4to. 4. AnimadPerfi9nes philoiogicas
hiftoricas. XIX partibus. lb. I697--1720. in p ro. 5. Falcon;
£xercitationurn Philoogico-Hi , V pa,tibus. Lugdbat.
1697-1700. in Bro. 6. Q. ASCONII Pediani, Comnzentationes in'
CICERONIS Orationes , cam notis integris virorum doElorum.
1698. in I 2ino. 7. JOH. SAUBERTI , de Sacrificiis veterum collec..
tanea. Lugdbat. 1699. in 8vo. 8. TraElatum de Eruditione com•
1699. in 40. 9. Analeaa
paranda in huinanioribus.
Allifeum PhiloleAmft. 1699. in 8vo.
Syntagina primutn
.11i#oricum. Ib. 1609, in 81'0.
gicum
fecundum Difertationum Philologicatzen. Roterod. 1699, 176o.
in 8vo. 12. Thdintrum LibrOrum Philologicoruni
Lugdbat. I7co. in 8vo. 13. De libris Scriptorum o,ptimis
Exercitationes
Ib. 1704. in 8vo. 14. De fingularibus Scriptorum Disfert,7tioncm gpiflolicam.
1705. in 8vo.
1 5. De fziribus librariis Di,sfertationem Epifiolicam. Lugdb. 1716.
Aft. Erud. 1691• p. 335. 1692. p. 343. 1700.
in 8vo.
Libl. Part. IV. p. 286, 287. Part.
FABRICII ,
396.
Jo.
P.
V. p. 43o--438. IIEUMANNI ria ad BO. Liter. p. 389.
33. Catal. Bib!. l3uNAv. Torn. I. Vol. II. p. 1183. Vol. ill.
p. 11 5 7. C. SAxI, Doom. liter. Pars V. p. 464, 4o5. /Vow.
Digit. Hift. Tom. II. p. 396. Levensbefchrijving van beroemde
Mannen, (447e. 1730. 8vo) H. Stuk , N°. X. bl. 647-657.
CREPU (N.), Konstfchilder, een Waal van geboorte, heuft
van
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van zijne jeugd af aan den oorlog gevolgd; diende ander de
Spanjaardeiz als Luitenant, en heeft in 't veld al menig aardig
flukje gefchildert. Na den oorlog afgedankt zijnde, ging hij
te Antwerpen wonen , en zette. zig aan 't Bloemfchilderen,
daar hij zonder enig onderwijs een .groat Meester in is geworden; want zijn Bloemen zijn zo dun gefchilderd als water`,
en ,overheatlijk getekend, we! gekleurt, meesterlijk getoetst,
en daar heerst een bevallige zwier en fchikking in zijne
derftukken. Doorgaans fchilderde hij een vaas of porceieinen
pot met bloemen , konstrijk en geestig geordonneert, en waar
op inzonderheid de rode en witte rozen zo lieftallig waren
:-behandelt, dat 'er van rijpheid de baden fchenen af te vallen,
zo wel als de heulbloemen anemonen , renonkels en tulpen,
die verwonderlijk Ichoon waren. Op den voorgrond fchilderde
hij veelal een beekje of ander ftromend watertje, geftoffeerd
met verfcheidene fchelpen, hoornen, zeegewasfen, kikvorfen,
jivierkreeftjes enz.; doordien nu CRENJ altoos kaal en be.
rooid was, gaf hij zodanig fchilderftukje dat hij overeenkom.
dig hadt beweikt, aan een Bakker in betaling, voor 36 gnidens vereeten brood, die 'er naderhand too dukatons voor
koste kopen.
Groot 40 jaren oud zijnde, trouwde hij met de dogter van
den Miniatuurfchilder PAuLr, een knappe deern, pas 16 jaren
cud, dock die niets in de melk to brokken hebbende, dus de
verdubbeling der armoede, tot eon bruidfchat bragt onder het
dak des Bloemfchilders. Hij bewoonde een tanielijk grout
hulls met een ruirne twin daar agter , die hij met ailerleit:e
foort van Bloernen en Kruiden bezaaide, maar in flede van
naarftelijk daar na te fchilderen, verlanterfante hij zijn tijd in
het toeftellen van vogaties-knippen of in hot vangen van wit-,
jes of veelkleurige vlindertjes, zo dat de armoede hoe Langer
hoe meer hare wortels ichoot in deze bedroefde huishouding.
Hij was een geflagen , vijand van de Antwerpfe Konstkopers-,
en niet zonder reden, want hij dItijd om geld verlegen,
den dozen hem den voet op den nek , en gaven hem niet
zneer voor zijne, uitm4ntendq Bloemflukkzn dun zij kwijt wilden
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vereist wierdt oni hem en de zijuen offal
den wezen, en
aan 't brood to helPen•
ten laatilen zo benauwd binnen Antwerpen,
Hl kreeg het
met
de flute trom to vertrekken, ten then
t
dat hij befloo
den
nagt
te bate, om met zijn wijfje naar Brusfel
einde nam
te vertrekken, sander zijne fchuldeisfers te waarfchouwen,
die omtrent zo een inventaris venden in het huis van emir), als 'er opgetekeud wordt in het blijfpel van BREDEROOS
8paanfeben Brabander, In deze hoofdftad daar hij in den beginne vlijtig werkte, Inaakte hij goeden opgang, doch in flegt
.gezeIrchap geraakt zijnde, verviel hij op ,nieuw tot een alter.
flordigst gedrag, gaf zig inzonderheid aan den drank over, es
zoop zig genoegzaam flood. Dees Konftenaar bloeide in des
aanvang van de XVILIde eeuw. J. C. WEYERMAN,
Liven der Schilders , III. D. bl. 739-245. Mon. $uultier Vt.
1779. f. 184.
CRETEN (KAREL), Konstfchilder,, was een tijdgenoot
van den vermaarden WILLEA/ BOUVIIR , die zo fraij en gees.
ti p; in waterverf fchilderde; zij hebben te zamen Lang in ItaCRETEN fchilderde Pourtraitten, en was in do
licra
A.
bekend,
met den naam Slagzwaard.
Rooinfe Bent
Scbouwburg
der
Schilders
,
IIOUBRAKEN
IL D. 131. 144,
CREUTZNACFI (L. S. DE) , is Generaai van do Artillarije, in dienst van de Bataaffe Repubiijk geweest , en bijzon.
der ervaren In het beroep waar toe hij zig van zijne vroegfles
jeugd hadt toegewijdt. Ten fare i 753 wierdt hij aangeffeid
tot lid van de Hollandie Maatfchappye der Weterfchappen te Haar.
Lein, en was daar van een ijverig en werkzaam lid, getuigo
bier van de ftukken die in derzelver titgegevene werken van
hem zijn geplaatst. Dezen zijn : 1. Vcrlianbefinq obe y be
tatit/ waar in hij na de bereiding van de verfchillende Poor.
ten van Kalk en de onderfcbeidene itoffen waar uit die word=
gebrand, te hebben aangewezen; inzonderheid zoekt te betagen : „ dat ten aanzien van zware en importance gemene
„ landswerken en gebouwen, als Kompagnies- en Admirali.
„ teits:
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„ tits-bufzen, bruggen en watergebouwen, fluizen en fortify.
„ catie-werken arfenalen en krait-magazijne n enz.; die men
gemeenlijk wel een jaar vooraf weet en beiluit te maken;
„ daar toe zotde aanraden , datze nimmer met Schulpkalk,
" maar altoos met Steenkalk mogten gebouwd worden, en dat
,, de Aannemers vooraf wel wierden onderz:lt, ofze kennis
„ hadden, -van 't bereiden 'en bewerken van Steenkalk, am
goed en zeer cluttrzaam werk te maken ; zo maar de metzel,„ werken niet te haastig worden ,opgebouivd, noch ten eer.
„ ften met te zwaren last gedrukt tiro) den , ten eft:de de fon.j
damenten niet te does? berflen." 2.
:aftb7, ift om ailed*
• 43atcu in r5cre 13fatcni pjpen / (::31t15fr en / of ;rib§ geblolitn
p;criuctft Utter b4c aan cen tc Imecvn / ;o bat tea ter ftet
3cr op am atter: plaat5c to • Itifillen ;al huniicn gebNirn of
grfiagn b3o?ben / ban ter pfaat5e baar bet kidapt ig, ADerro
panbe Ott ,illeng;cf be to ruing ban bum thatcr 1.1ionbe
b3artnte, 3. -Esn Competie om be „teenboect. en / en be Gttec:
nen ;dile/ 't '50 in hcfberg; fonteinen of geboutven onber Wag
,ter /of baba' (oonb:S ;obanig bigt en ba§t aan mallianberen t•
fijmen en te floppen / bat Jjet tegen§ Water/ Ingt/ to hiarnite
altoo!S bigt bfijft en no-oit Sat 4„ Doeftfl.,7ift ban cm
Steenlijm om be13oerisn tuqc_ljen Parbilecnen J 't j onber of
balm gronb0 bilaterigt te maalieni n plebe P;ere bonten en
ftaaben in ben'llecn i m ficbe ban nict toot)/ baft tc 5cttcn/
boater / twit en ivarmte / en Wet barfirnbc.
11(1,10
Pet Geheim oii afie'I4napf_jaanen en pi:Stooten ;a te batten!
4at men 'er ;err ileac tncbc frbieten han.
Ook was de Generaal 'CRF.UTZNACH groteliks ervaren
het vervaardigen en beflieren van Konst-vuurwerken : Ecr
van gaf hij een tiertend blijk bij het afileken van het pragtig
Konst-vuurwerk op den 13 junij 1749 ter gelegenheid van den
order zijn dirt tie vervaardigd en afe(iotenen vrede te
gelloken. Ook liep alles near wens en genoegen af. De
voornoemde Generaal , voor 't afileken van het Vuurwerk,
door Hare Koningl. Hoogheid cle Prinfes VAN ORANJE gevraagd
zijnder, ,, hoe lang het zelve wet durcn 7oude," hadt geantwoord:
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woord „ dat, zo alles naar zij'n genoegen ul tgevoerd wierdt,
„ het niet veel !anger dan een uur moest aaniopen; " d e ult.
komst beantwoordde ook volkomen die belofte , want die
Vorilin op het horologic gezien hebbende toen de eerfte en
laatite koker met pijlen opging, zeide „ de Generaal heefe
,, zijn woord wel gehouden, want het Vuurwerk heeft niet
„ 'anger dan een uur en vier minuten geduurd." Wanneer
men nu in aanmerking neemt, dat 'er in dien kortflondigen
tijd, behalven de 18 kokers ieder met bijna boo vuurpijlen gevad, nog 18000 enkelde vuurpijlen naar de lucht fnorden,
behalven een inenigte luchtkogelen, fiinkpotten,
moordflagen , raderen , vuurfonteinen , cascaden , in eel.'
woord al wat de konst in dat vak kan opleveren , afgefloken
wierden, kan men zig niet genoeg verwonderen over de goede orde en vaardigheid in het opvoigen der bevelen ,van den
Generaal waargenomen. Ook hadt CREUTZNACH het genoegen dat hij door een eigenhandig biljet van den Stadhouder,
aan den disch genodigd wierdt, daar behalven hunne Hoag
Mog. de Stadhouder en zijne gemalinne, verfcheidene andere
aanzienlijke perzonaadjen aan een tafel van 24 couverts
vergast wierden, wordende hij bij zijne komst, door hunne
Hoogheden en alle de aanwezenden, over de gelukkige uit•
voeriug van zijn Konstontwerp, op het minneliikile gefelici.
teerd. Dees bekwame Artillerist ilierf na eft hogen ouder,
don beleikt te hebben in 's Rage , op den 19 februarij 1773.
---- Ned erl. 7aarbocken , 1749. bl. 591--593. Verhand. 1'a3
de BOIL Maatf chap pij te Haarlem, V. D. bl. 1-35. VI. D.
Vooib.
bl.
I. St. bl. 358-366, XIV.
CRISP (WILLEM), to Delft geboren in het jaar 1536,
was Raad in den Hove van Holland te Utrecht ten jare
1573, en 's jaais daar aan werdt hij Raad in den groten
Raad to Mechelen ; van daar beriep men hem tot Kance.
tier van den Hove van Gelderland to Roermonde , alwaar hij
den 25 januarij in 1610, in den ouderdom van ruirn 7 4 jaren is ceit5rven. Hij was geleerd, leer welfprekend, en
een
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.ten zoetvloeijend doch fchalkig Digter, zo als blijkt door zijne
uitgegevene Epigrammata , en zline voorreden geplaatst aan
't hoofd van MICH. MARULLI & JOH. SECUNDI POirti qa, in
1561, in 't licit gegeven ; bok * is 'er nog een uitmuntend
werkje van hem in wezen, getijtelt: De Confolatione Cecorwn.
J. F. FOPPENS , Bibl. Beg. p. 397. D. v. BLYPVICE,
Befchrijv. van Delft, bl. 791.
CRIEP (WILLEM), een noon van den vorigen , een Gel.
dersinan van gebooite, heeft uitgegeven: Vita S. GERLACI ab
,,,Dionymo circa annum I230 conicripta, in epitomen redaaa. Colon.
1607. Ook bath hij onder handen : Libellus de Preeminentia
Regis Catholici Hifpaniarum, toen de dood hem overrompelde.
J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 397.
CROCKAERT (PIETER), geboren te Brusfel omtrent het
jaar 1465, wierdt na de gronden der latijnfe taal geleerd te
hebben , naar Parijs gezonden , om in de wijsgeerte onderwezen
te worden, en hij ftudeerde onder den beroemden Schot JAN
MAIRE of MAJOR , welke als toen die -wetenfchap in het kollegic van Montaigue leraarde; na den trap van Meester beklommen te zijn , onderwees CROCKAERT zelv die wetenfchap met
zeer veel roem, te Parijs ; vervolgens wierdt hij ten jare 1504
Monnik in het Flaamfe Dominikaner klooster binnen die clad.
In 1514 be of hij zig naar Rijsfel , alwaar hij gedurende de
vasten met zeer veel toejuiching predikte; en hij flied nog in
bet zelvde jaar. Daar is van hem in druk :
i. Surnmularum Artis DialeElice utilis admodum interpretatio,
fuper textum Magifiri PETRI HISPANI, Ord Prcedic. , una CUM
Paris. 15o8. in folio. 2. AeufruCtugfis quibusdamuadlibetis.
tisfinue Qtalliones, & guidon perutiles in jingulos ARISTOTELIS
Logicales libros &c. 1514. in folio. 3. Argutisjiine , fubti-

les , ac foecundee Quefliones Phyficorum, et in III libros, de
, ARISTOTELIS. Paris. Ism. lb. 1521. in folio. 4. Secunda
jecundce flame S. THOWE , a F. PETRO DE BRUXELLIS recognita
Pt accurata. Paris. 1512. in 4to. - DE JONCTIE , Bela. Dornin.
Viii. D E

P.
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30. 674
pe
ECHARD Bal. Tom.
344., gurrup
144.43ot pA quoir A Mme. litter,. Tom. IX. 3. 53-35 7.
ot ocQuET (ANDRIES) * van Douai geboortig , is ge.
vest Prior van bet Monniken Wooster van Wijnoxbergen iii
ifenegotoyec hij fUeif te Valencievines, aan ere befinetteliAt,
i',fgen,arne-n bebben van hem in 't light gege'On q • Catesligfes ekriflianas, potisfivutn ex gomiliis Catecheticis
Durici 575. in
MiaTain GAV ER1, S. r. D. , preceptoris
4t a‘ 2t. Commit, 64 Epiflolam PAuLl ad Ronz4nos. 5 7 7. ill
8v4, $t Optftent. i7A-Epift, FAULT ad ilebrays. lb. 1578. in Svo.,
4. ratChrifitl, fivo Condones 39 in VII Pfahnos pcenisentiales,
Belg p. sx.
FOPPE11$
j,
it, 157p, in $1,0„

CROCUS, (KORNEUS), cen ilinifieldammer van geboorte,
icadca in de XVIdo ecuw, was Friester en Re&or in de latijnfe iholen van genoemde ftad , en een gemeenzaam vriend
bOck van ALARDuA en CANNIus , waar van her voor gerpro.
Ien is; clocb was hitter en vol ijvervuur tegens de Lutherfen ingenomen, Uij hediende zig in 't begin des jaars 1531, aan
CIO Qffidaal des /lisichops van Utrecht fchrijvende, van deze
Vicaden z ,,1k fmeck u op 't erniligfte, dat het mij geoirloofd
so Z. do gebeden, die ik verpligt ben te lezen , om dat ik
• tot de mindere orden ben ingewijd, flegts voor one maand,
Da to laten. 1k ben begerig, em mij, in dien tijd , mot
werk bezig te houden, en jet te fehrijven , waar door
I,
,, tie gQmoeden van enigen van de Lutherfe en Oecolompadife
kctorij afgetrokl:en, of tegen dezelve gewapend konnen
32 wo rki), op dat de opregten nog voor 't bccierf mogen be
„ waard blijven, 1 n daar is haast bij 't werk; want ik meen
„ dat ik het hell van enigen , die ten dole mijne niagen,
1, ten d00 mijne goede hekenden zijn , ten dele, voorheen ,
H raijne lecrlingen waren, in dit opzigt, zal konnen bevoi-deI, Ten: en 't is nodig dat ik wilts ten fpoedigffe onderneme
H cm dat enigen Ilunner, in dp, aanitaalide maand, te Ichepp
,, Naar Oostland Haan te vertrelclicn, gelijk bier te Anfteldam
„ do gewtento
It 7:
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JAN pE III, Koning van Portugal, verzogt hem, doch te vergeefs, om het Hoogleraarsambt in de Akademie van Coimbra
te komen bekleden. Hij ineende Mar nuts te kunnen doen,
met de Amfieldansfe jeugd te wapenen tegen 't geene hij voor
ketterij hieldt. Op 't laatst van ziin leven , en na dode
zijner mpeder,, die hij, tot in zijnen hogen ouderdom anderhouden hadt, deedt hij ene refs te voet naar Rome, daar hij,
door IGNATits LOYOLA zelve , ill de orden der Jefuiten , aangetomen werdt. Hij heeft etige vaarzen gefteld onder 't afbeeldze1 van ERASMUS door HANS HOLBEIN gefchilderd, Welk , uit
puitsland , herwaarts gebragt was , door QUIRYN TALESIUS,
Burgemeester van Haarlem, in wiens huis in de damftraat, de
ilinfieldammer PIETER OPMEER , het dikwils met verwondering
befchouwd hadt. Onder de leerlingen van CROCUS , is 00k
ATTHIAS BOSSENIUS Amfleldammer, geweest , die, nader.
hand , Hoogleraar in de . Akademie te Douai geworden, en ,
in 't jaar 1599 overleden is. CROCUS heeft fchriftelijk getwist met joHANNEs SARTORIUS of SI1YDERS , insgelijks, een
..linfteldammer, Leermeester in de latijnfe fchole. De twist liep
over 't geloof en de werken. SARTORIUS beweerde, even als
LUTHER, dat de inensch alleenlijk door 't geloof geregtvaardigd wordt, 't Welk CROCUS tegenfprak. Zo ver ging de hevigheid, dat CROCUS , voor altoos, SARTORIUS de vriendfchap
opzeide. Ik vindt aangetekend, dat lij ten jare 155o is over.
leden.
CROCUS heeft de volgende werkies gefchreven , en door den
druk geineen gemaakt : i. Colloquiorum puerilium formulas. Antv.
I 536. in 8vo. & alibi. 2. Limam Barbariei , five Farraginein
fordidorum verborum. Colon. 152o. in 8vo. et alibi. 3. Silvulam
Vocabulorum, piterilis leElionis exercitationi accomoa'atam. Soling.
1539. in 8vo. 4. JOSEPHUM Comoediam Sacram. Antv. 1 548.
in 8vo. 5. Paraclefis ad capesfendarn fententiam yofephi calk
evemplo. 8vo. 6. Hypomnenation in X precepta Decalogi. Ib„
Svo. 7. De Vera Ecclefia. Colon. 1548. in 8vo. 8. Disputationem contra Anabaptistas. Antv. 1535. in. 8vo. 9. Epifloiam de
I531. in 8v0.
Fide et Opevibus, advetfus JoAmam SARToRivm.
E2
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C3$

Pasfionem Dominic-am. Colon. r s 32,
gi,o.
la, Matta?ones
JESU
CHRISTI
laudein.
Antv.
1548.
in
8vo.
Na4
Orationem in
er han d zijn de meesten dezer werkjes, in even bondel tea
J. F. F OPPENS
t e Antworpeli herdrukt.
jarq
Cathol.
Martelaarsb.
II. D.
23fbl. Bag. p. 197 , 198. OPMEER,
Anit. U. St. bl. 8, 9. XL St,
b1 7 7. WAGET".1.,
BfYchriiv.
197, 19,3t
CROESE (GERARD), geboren te dfinfletclarn den 26 april
1642 was een, zoon van ll'ENDRIK HERMANSZ. CROESE
ANNA RE,INIERs, beide onder de klasfe van fatzoenlijke en wel,
gegoecie burgers forte;ende. Zijne ouders vrcorn van leven en
clQuOzaa.m van wandcl , beichikten hunnen zoon tot de ftudie
dff godgekerdheid , daar de jongeling gretig in toeftemde;
cn zig cast drie jaren in zijne geboorteflad aan het door,
liNbtige fchool, order den Profesior ARNOLD SUENGERD ,
voorbereidende wetenichappen met alien ijver oeffende, en
zig vgrvolgens naar het Hogeichool van Leijden begaf, alwaar
1-11,1 het onderwljs genoot van de beroernde Mannen, JoH.
FRED, GRONQVIUS , en GEORG HORNIUS in de fraije letteren ;
bqnevens Jon. CoccEjus en Jon. HOORNBEEK , in de godgeIMdheid, tia bier vier jaren mede verbeid, en dezen tijdkring
inet de zorgvuldigfte naarftigheid doorgelopen te hebben ,
wierdt hij tot Proponent aangefteld; en koi t bier na, deedt hij
cgn res als Predikant naar Sinirna onder het beleid en met
het oollogfchip ciaar ENGEL DE RUITER, zoon van den z!g aan
den vaderiande zo verdienflig gemaakt hebbende Admiraai
BE RUITER, het bevel oier voerde.
Cnotnn tilt de 141%27,3 te rug kerende, hieldt een kortflondig
verblV ip Eugeland , en piedikte to Nomich , daar hij zo veel
genccgen gaf, dat men hem aldaaf het Leraarsambt aanverkiezende liever zijn vader..
doch hij weipicie
bc
dienc,u. Fort bier op heeft hij de Staatie bezetting
to rperen ellen tijd lang als Itredikamt bediend; doch toevaL,
lig' door 41b1a4 een dorp nabij Dordrecht gelegen, reizende,
met !nzizt om eon togtje roar de provintie van Overijsfri to
clocn
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doen , wierdt hi) verzogt aklaar zijne gaven te deen !Toren en
hij gaf 'er zulk een grout genoegen, dat men befloot hem aldaar
te beroepen als Predikant: nam het aan en wierdt 'er bevestigd den. ro julij 1678. Oud en zwak geworden gijnde
gunde men hem in 1707 om Emeritus te worden ., en hij
4/ierdt in I7ro te Dordrecht, alwaar hij zijne woonplaats halt
gevestigd-, door ene beroerte aangeta.st, die hem, l a ene woni
fieling van negen dagen, op den .ro meij van genoemde j ar,
in het graf rukte. Hij was in 't jaar 1681 in den egt getredea
met ELIZABETH DE CERFF, ge Cproten uit een oud adeiijk.
Flaa yns geflagt, bij Welke vrouwe hij zeven kinderen heeft verwekt, zijnde vier daar van jong geftorven, en enkel hebbea
ene dogter en twee zoons hem overleefd.
CROESE was geleerd, verftond het lati,772, grieks en kcbreeut).4,..
fchreef ook tarnelijk wel in eerstgenaemde taal, doch wilt zij=.
ne denkbeelden op geen bevallige wijze aan een te faakelen,
ook mangelde het hem dikwils aan gezond oirdeel, )onl, neat
behoren het ware van het verdigte te ondedtheident Daar is
van hem in druk
al) tr*tt
110oria Qyakeriana, Pie de 'uigd cEEtis
_ch.sma,
libr.
;
usque
ad
evens
natum
S
z
cppilius
dlorran
fertim (gitur,, de ipibrum prayipuis amecesforilms & rioArtqlatis'
faftisque & cofzbus memorabilibus. 1695. in I 211:0. Deze gekhiecienis is vrii natiwkcti,rig, en wegens hare onpartijdightid aia
coos zoer, gerocmd geweest; oak, in verfcheiden talen °yet.
gezet. De Schrij-er heeft Beene mocite gelpaard orn onderrigtingen van de Ouakers zelven te bekomen, uit vreze van hnn.
gevoelens toe , te eigenen die zij wraken; met slit al heart e el
verfchcidene
ongenoemde van dien aaphang, getragt
liellingen in aan te wijzen; men zie het werice, getijteld
Dilucidcztiones pawn valde ricasfark: in GERARD. CRS,: sr
Otiakerianam, edits a Philalethe. Ault. 1696. l'icz 12rao,
fchrijft, dat hij CRODSE de beste ilukken tot deze hifto
BAS.
rie verfchaft heeft; don berispt 'er niet wezenlijks
AGE DE BEAUvAL en NICERON, in navolgi4)-g van Lem, zeg.
gen, dat voor- . CROFSE niemant ete, bcfchti3vbIg van icits
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;eetitellingen der Quakers heeft in 't Licht Legeven; doeh zij
dolen daarorntrent beide ; doordien ROBBERT BARCLAI , welke
tot dien aanhang behocrde, dezelve volledig heeft befehreven
in bet zonderling werk, dat tot tijtel voert: Theologie vein:
Criltiance apologia. Atnji. 1676. in 4to. , dat ook in verfcheitlene talen vertolkt, is gedrukt.
2. OMHPOr El3PA/Ot , five Ilifloria Hebrreorutn ab HoIlia-de
tualo hebraicis notninibus ac fententlis confcripta in Odysfea &j
, expofita illufiratague, fludio et opera G. CitOESII. Tom. I.
Dordr. 1704. in 8vo. Tot op de uitgave van dit werk , is men
in de vaste verbeelding geweest, dat de Ilias , walk bewonderd digtftuk, volgens de aanmerking van LONGINUS en andeten , voor de Odyyea gefchreven is , de ziedende gramIchap
van ACHILLES, zo noodlottig voor de Grieken, verhandelde,
en in de gevallen van dien held yen treffend bewijs verleende
van die waarheid in het IX. bock daar van uitgedrukt dat
namelijk een ieder, die door ene bijzondere begunftiging des
Hemels werkzaam is, alleen van meerder waarde moet
den , dan een gants Leger, en aitoos de overwinning op zijne
zijde heeft, Men dagt „teen minder gegronde reden te heb.
ben, om de Odysfea te 'befchouwen , als een verhaal der lotgevallen van ULYSSES na het beleg van Troijen, welke in den
perfoon van dien beroemden Griek, aantoonde, dat fehrander.
held en buigzaamheid van geest, gemakkelijker grote ondernemingen tot een gelukkig eindperk geleiden , en cep een veiliger
wijze voor gevaren behoecien , dan opentlijk geweld in itaat
zoude zijn te doen. Maar hoe deerlijk floeg men fifer, in gievolge het denkbeeld van CROESE, den bal mis; want hij is in
de waan , de belangrijke ontdekking gedaan te,,,bebben , dat
beide deze digtftukken enkel een verhaal bevatten van de gewijde Gelchiedenis. De Odysfea , die hij wil dat de Iliade
vooraf gegaan is, behelst het been 't tijdvak waar in MOSES
leefde, is voorafgegaan. to Ilia: is de inneming van ye...
rick en de verovering van het beloofde Land. In de inletding , welke bijna het derde .gedeelte van 't boek uitmaakt,
vrenst de Schrijver zig zelven geluk van de nevelen te h0ben
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ben &Oh verdWijnen, die licitetzRts 'aah .ont *geZtt Itered.
den , en dien Digter tilt de duisternis te hiftta gtstrotticea
waar in liij zulk een geruitect tijd hadit tiedolven wogen,
In het tsPerk zelve, hart bij *41, NA* Igets
Anders s dan Meopotonien, De medgezelltn \r*n thsses
in de aitte trate-en der tee Ver2 W01gC11-, till de PM=
bun fchip car tijnitt blixeffifthigtet Verbriaaeld hadt, tetAl
,gefchiede-nis
in.
thmsks tan het -gevaar ontihapt,
dt grot
goners van Sodom en die van Lout; UlstssEs
Nijmf CALtts0, en door bur tovergezang bedOeititd, it
die zeivde Lonii met lijne beide dogters. De verkhijniq
van het Oppenv'ezen aan ABRAnAM, tn de ante MINER.
VA, die order de gedaante van MENTOR tilt den hem' daalt
'or de opvoeding van TELEMACHUs te beftieren, Is een eti de.
zelvde gebeurtents. TELEMAClitrs bij NEstoit landencle)
(Tien Vorst door ziin-e Itibderen en onderdanen toltrin;gd art
xlen .never der zee Ontinbetende, be2ig -±ijnde
ent bean.
aan NEvrtnil te den; wie ontiAtart bier biet ten adidelab
'lien in , de gerchiedanis van M4.-cHisEDEft, .die AftAtaivi
reMOtt treeett met ververfingen eilpfleranden? De ronget
der bij die gelegenheid geflagte dieren, in den avOnelit6tia
can 111.11:1:en g‘Zneden, en met befprodijingen van wijn ge&
plengd, tcn einde tot een foort van vernieuvvde dterande
to verflrekken, zijn :Act .anders dat de operands Van AMA.
RA r. En *ie kan bier aan twijfelen? het eik lye ivoetti
Glosfa, dakent Ton7, betekent, eti Gelds dat Lacbgeli tahcluicht
fchoon verfchiliende van gellagt en tiitgang, hebbeh egrer tnt.
ge overecriliöinst ill het geluid der .ilitfOraek
ItAit
bet hebreetAwbetekerit bij zap lacitgen-; drukken this tigetto
;aartig de wookten , dfie HoMERtis tan MINETIVA duet &get
oirett only?: bet beVel tilt dat Ailk ginm van het Opperwe•
zen ostving, cm zijn toob bp den berg Motrija
otertn•
Deze ftalen zullen void ii ) cm een denklyettd yen bet tnetk
te gewen : ex taague kont7i, jammer
hit intbsren vo'or
FffiwbInrs van vergeingte ieenrprtukige zit4glitygen
g 4

hat

72

CROtSILLS. (CYPRIANZ3s)

ksdoor de ontijdige dood van CROESZ
het IL deel -dezes wer,
niet is in 't Licht gekomen.
3. iperDad ban 't toonbcri4the en 't icib;ame leben cube
mirailetert ban be allergefulihigfie Iloge ban S anta =aria/
ban be orb e bcr 1.);ccitccren / gebmcbt uit j)paGnicn/ gel
troutudijch utjt bie tate obergefet/ cube uptgegeben boat
aar-reben aen elle
en
RARDUS CORSE , met cm boo en
boom 5nocyteneu ban !Iran. Whit. 1677. in 4to. Dit
werk beb ik nimmer gezien,, en ben dus niet in &at, orn
den Lezer lets van deszelvs inhoud of bedoeling mede te delen ; zeer -waarfchijnlijk is het . ingerigt, on de verregaande
buitenfporigheden van het bijgeloof te gispen en ten won te
ftellen.. --- G. SToLut , Adnotationes ad HEUMANNI
Confpeelum , p. 594. PER/ZONIUS , Orig. Babylonic. C. IX. p.
207. Ca tai. Bibl. BuNAV. T. L V. H. p. "84. C. SARI,, 077011.
liter. Pars V. p. 459. Bib!. Bremenf. Cl. faic. p. 285.
&c. journ. des Sayan! , 1706. Edit. d'Amft. p. Ior--I ro.
NiCERON , Mein. des Homnzes illufir. Tom. VI. p. 247-251.
Torn. X. p. 200. PAQUOT, Mem. litter. Tom. V. p. 283--288.
der Quakers. Voorred. SOERMANS , Kerk. Register.
SEWEL
Beickrifv. van Ate. XL St. bl. 328 , 329.
22.
WAG.,
bl.
CROESELS (CYPRIANUS), te Antwerpen in het jaar
7569 geboren , begaf zig na het waarnemen van zijne eerftc
letteroeffening,en, in de orden der Kapucijnen, en zijne be.
kwaamheid deed hem tot de aanzienlijkfle ambten van dat
genootfchap opkliinmen. Hij was Piovintiaal van de Flaamfe
en Wolfe gewesten en Kommtsfaris Generaal van dat des rijn.
ftrooms. In 1637 van Rome te rug kerende, alwaar hij een
algemeen kapittel zijner orden hadt bijgewoond, ltierf hij te
Genua in het klooster van de Onbevlekte Ontvangenic. GELEEMS noemt hem: Omni Scientiarum genere infignis. CROESEL$
beeft uitgegeven: LeUiones parteneticce ad Regulam ST. fRANk
ciscr, in quibus non vulgaria ad formandos mores Religioforum,
aliarumve Spritualium perfonarum documents fuggeruntur. Colon.
GELENIUS , de admit. mag,.n7t. Co:onio
1625. in 4to.
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MIR/EI Scripteres Exc. XVII. ed. p. 325.
233. VAL. ANDR. , Bibl. Bela.' p. 168. PAQUOT, Mem. litter.
Tom. VIII. p. 93.
526.

CROESER (HENDRIK JAKOB), Hoogleraar in de Ge'.
Ontleed- en Kruidkund e te Givnineen : -benevens Ardria•
ter van de provintie Stack en Laude , is gebatin den 21 feptember 1 691 in de Graa y. Zijn vader was JT AKOB CROESER beroeind Heelmeester aldaar, en zijn moeder ALLEGONDA DOME.
LING. Na dat HENDRIK JAKOB het eerfte jeugdig onderwijs
doorgeworfteld, en vrjj wel in de gronden der latijnie taal
was onderwezen, wierdt hij door zijne orders te AmIteldam
bij een Chirurgijn befleld, om in de Hc.telkunde onderwezen
te worden. Na enigen bier verbeid te hebben, keerde hij
te rug naar zijne vaderflad, en brat aldaar een half jaar
in ene apotheek door ; Da verloop van welken tijd hij zig
naar het flogerchool van Leijden begaf, en aldaar het ander.
wijs genoot in de Genes-, Heel-, Ontleed- en Kruidkunde,
van de zig daar als Coen bevindende beroemde Profesforen,
J. DEKKER, B. S. ALBINUS RAVIUS en voornaamelijk van den
verrnaarden HERM. BOERHAVE , die ene bijzondere genegenLek! voor den jongeling hadt opgevat, uit hoofde van des2eIvs ijs'er en betoonde vlijt in het horen van zijne lesfen.
Vier jaren bleef hij te Leijden, alwaar hij op den 10 december 1716 tot Dektor wierdt bevorderd, en als wen naar huis
keerde, alwaar hij can tijd fang de praktijk uitoeffende, vervolgens zig te ..gmficldam nederzette, daar hij zig verder in de
Chirurgie oeffende, en tot een der (lads Dc,ktoren wierdt aangefteld , Ievende aldaar in ene gemeenzame vriendichapsvei kering, met de beroemde Hr. RUL3CH, BRONCKHORST, SEULLYN
en VERPOORT. ort bier na huwde hij met MARIA LA FONT,IINE,
weduwe van PIETER HEYBLOA1, Predikart te Loosdreclit. Het
ging tern te ilmfteldam ongemeen wel, hij genoot 'er mime
achting en vriendfchap, halt veel praktijk en Inen flaIld in
bedenking om hem den afLeleefden FR. RUISCH in zijne profesfe
de ontleed- en kruldhunde, toe te voegen, wen
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Curateuren van 's lands llocl
ger
iin de Genees-, Heel-, on
tot
Profesfor
tleecZ.,
Groningen, aldaar
en Kruidkunde wierdt beroepen; dit viel voor ten fare 1724
en in de plaats van den overledenen MUYKENS hij maakte
den I gden oktober van dat zelvde jaar een aanvang met zijne
lesfen, na het doen van ene plegtige redevoering : De Hominfs
primo ortu, In het volgende jaar wierdt hij door de Staten der
provintie, tot iirchiater of 's Liindfchaps Medicus aangefleld.
Viermalen heeft hij het Rektoraat der Hogefchool bekleed b
nameiijk in de jam x727, 17,34, 1741 en 1748; en leder•
maal het zei y e ingevolge gewoonte, met ene plegtige redevoering over beiangrijke onderwerpen neder gelegdi namentlijk:
De mum) Mentis cum Corpore cominemio; de varia Senfuurn pre
objeaorum divetfitate aireau payivo; de Marty inevitabili ex Mono`rum motu profluente de organo Vifus ; voorts heeft hij nog bij
zekere andere gelegenheid ene redevoefing gedaan de tn!rtz
Sanguinis iqi Corpore humane) metteria. Hij ftierf den r3 januarij
175 3 in den ouderdom van 62 jaren , en wierdt den 18 daar
can volgende in de Akademie-kerk begs aven ; ingevolge het
getuigenis van den Hoogleraar GLADES , wierdt hij ora
zijne deugden, trouwhartigheid, koust, cp.!) vriendelijke vetkering, door een ieder die hem gekend bath, betreurd.
Schoon zijn ruim titgeitrekte praktijk hem niet toeilet VOX
boeken re lchrijven , is 'er egter van hem in 't licht ene latijn.
fe Verhandeling : De Thoracis rulneribus. 1716. in 4to. , Ids mede zijne intree - redevoering : de Howinis prirno ortu; ook
Twistfchrift dat hij met den met iedereen twistenden Hoogleraar
ANT. DRIESSEN, ten jare 174F genoodzaakt wierdt in druk tilt
te geven; voorts heft hij ene Verhandeling in het Nedercluit3
gelchreven ober bet f44ticn en sinficn bet Atag/ in etrg%etto
itcrt Iiinbcren ingerigt tegens een gefchrift over dat onder4
werp van J. ROUKEMA , Chh ttrgijn te Leeuwarden. Ook heeft
hij de Derijanbciing ban jet *On/ door den .geleerden Lento
'warder Medicus PETRUS IDEMA in 1741 uitgegeven, In .enet
wederlegd.- –.---- DA
gedrukten brief de Tunica minas
GERDEs, Oratie frnebris 65.c. J. C. STRODTMAN,
atm Ors
f. 131, 132.
CROE.
141tcrt aroral V,
' onver svagtst door
ep 't

CROESER. (HERMAN)

75

CROESER (HERMAN) of KwesER, d ie men ook met
den latijEfen naam CRUSERIUS geboeicitaafd vindt, geboren te
Kampen in bet laatite gedealte van de XVde of het begin
der XVId.e eeuw , is niet onwaarfchijniijk een zoon geweest
van HENDRIK CROSSER, welke Kerkmeester was van de St.
Niklaas of Boven-Kerk te Kampen, in het jaar 1499, en als
zodanig gemeld words bij LiNDEBORN HO. Episc. Daventr. p.
267; en, in de Xerkelifte Qudbeden pan Deventer , D. bl.
4. Ook is bij ten jare 1522 lid der Regering van genoerndc
ftad geweest.
Zeer denkelijk ook was HERMAN , de vader of wel de
oom van den volgenden. Hij was lid der Regering in ha
jaar 1552 en is geftorven den 23 februLrij 156o; ingevolge
het Regerings.Boek der ftad Kampen, op de Secretarije van het
Raadhuis als nog in wezen; waar in agter zijn naam gefchre.
yen flaat: Expirtwit hoc ,rho. poftera die Petri ad Cathedral'', Con.
Jul pro teinpore.
CROESER was een gourd Regtsgeleerde, en ijverig werkzaani
in bet nafporen der oude wetten van zijne vaderfiad; ook
heeft hi) zig daar aan ongemeen verdienflig gemaakt, door
ene VerzamPlirg daar van nit de oude gelchrevene boeken ter
Sscretsri*e berustende, zamtn te ftellen en in een lighaam te
brengen , waar van het oirfpronkelike nog ten gemelden
itaadhuize voor handen is. Dit fink wierdt ook door de Regering zo be.langrijk gefchat, dat zij ingevolge Refblutie van
len 20 feptember 1567, befloten „ Dat men eerstdaags dat
„ Nieuwe Stadbgek der Stadrechten bij den Raads-Here Doktor
j; HERMAN ICaUSER ontworpen , voor de band fal neernen,
„ om 't reive te vifiteeren, op date en flonden fo well des
„ namiddags als voormiddags , wanneer de Burgemeester in
„ de tijd den Raad daar toe verboden fal Ilebben; en did
Raadsperfoonen foo daar over tegenwocrdig fitten werden,
A, en die Secietarius, zullen telken reijfe dat flj bij cen
1, men, cen mengelen wijns genieten, die bij de 8ccretarius
aangetekend fal werden; dau die abrenten zullen niet hob.
ban."
I.Yet
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Het is nu clit, wetboek, 't welk EVERT V.t ur . Med. Dolts
tor te Kampen in onaangename omilandigheden bragt; welt
hij daar van een affchrift op een publijke audie gekogt hebbende , en dus in eigendom bezittende, vondt geraden •-het
ten fare 1739 in 't licht te geven, en bezorgde ten dien
delve
einde daar van een Voorloper in druk , onder den tijtel van
Corpus yuris Campenfis cantraffurn; dock zulks wierdt toen door
de Magiiiraat van Kampen op ene onvriendelijke wijze belet niet alleen, maar VALK zelvs getaakte hier over in hegte.
mis,- en wierdt ingevolge Decreet van den 26 januarii 1746,
„ in ene boete , veswezen van 30o zilveren dukatons, en het
Manufcript over te geven : wegens (ingevoige luid van het
„ Decreet) , op eigene authoriteit, tot Leijden te hebben.
„ doen drukken , en alomme verfpreiden , een Boekje, voe,„ rende tot tijtel: Corpus 3uris Ciampetfis contraElum; in zig
„ bevattende \Tele inpertinentien zeer route en indecente
„ expresfien, daar bij de Regeering zeer hatelijk afmalende
&c." 'Dlt vanis wierdt toen ter tijd door velen gewraakt,
en met rede aani,Yemerkt: dat het voor de Maatfchappije en
derzelvAr ingezetenen noodlottig is, wanneer ene Regering
teffens de wetgevende en uitvoerende magt in harden heeft,
en vooral daar, gelijk in deze zaak, Regter en Partij de zelvSCHRASSERT i Confultatien.
de perfonel uitmaken.
D. i2ofte Advijs. illedegedeelde Berigten. Zie ook over deze
zo Neel gerugt gemaakt hebbende zaak van Dr. KVERT VALK ,
kliflories Verhaal van het Been te Ka712PC11 in den fare 174o en
1741 is voorgevallen to fen Raad en Meerite &c. bl. 36-44.
86--9o. Een werkje dat wij willen geloven vele gefchiedkuu
dige waarheden te bevatten , maar met een pen in gal ge.
doopt fchijnt gefchreven to zijn, daar bij vele injurieufe
drukkingen en kwaadaartige aslertien tegens verfcheidene
Rege.tingsleden der ilad Kampen bevat.
CROESER (HERMAN) of CRUSERIUS geboren te Kampes
in het jaar _Islo; heeft men grond to denken, dat een zooZ
of broeders-zoon van den vorigen th:Rm.,1,z; is geweest.
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was ervaren in de regttgeleerdhe id geneeskunde
griekie taal enz. Hij is ~eerst Raad geweest van KAREL VANEovioNb, Hertog van Gelder; daar na van WILLEM Hertog
van Kleve en Gulik, ook Hertog' van Gelder. Hij heeft dez
geleerde werild 'groteri dienst gedian, door verfcheidene voore
trefiiike overzettingen van vele werken van GALENUS en van,
PumurcHus, door bevoegde Konstregters ver den voorrang
egeven boven die van XYLANDER, zo ten opzigt der nauw.
keitrigheid en getrouwheid, als der fierlijkheid.
meermalen is CROESER , door den Hertog van Kleef , als Af.
gezant aan den Koning van Frankrijk gezonden. Hij is ge•
ftorven en begraven to Koningsberg in Pruisfen , in het laatst
ties jam 1573, zijnde derwaart gereisd in gezelfchap der
Princes MARIA ELEONORA van Kleef Ivelke trouwde met
ALBERT FREDERIK van Brandenburg , Hertog van Pruisfeni
CROESER heeft ene dotter gehadt, welke, ,ongelukkig, door,
oen razeirden is omgebiagt. Zijn dood wiel-dt door verfcheidene Digters van zijne vrietden in hunne zangen betieurd;
ern --der2etver drukte dus zijne ftnerte in dit .volgende punt.
digt tilt, hem tefFens den weiverdienden
topzwaijude.
Ergo Bormyflacts CRUSERIUS hospes in aryls
fata die?
Enron° claufit
alias,
mortali lege cream:,
quisquain
, ft
Virere dignus erat; vivere dignus erat.
ilttiea.smaaret inelius qui verbs Latinis,
Hasid fcio num tulerint fecula nofira virum.
Donavit latio -non paucula fcripti Galeni,
Hippocrati c veram tradidit atque facein.
Et qua ClicerOneus Inonumenta reliquerat auUor,
Parte fui nutneris reddidit Aufoniis.

O utinam vita durasfent "lamina, donee
Lima .foret fcriptis addita funama bonis!
did to etenim pasfim, media viz parte parata,
perficienda jacent.
Effigies Vener' is fic imperfeaa rernanft ,
Oua; murd Cons ;-fn.7,f;rat ante fenex.
Oat
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een geIeerd man is geweest,
een algeC RotsgR
Dat
inene kundigbeid bezat , blijkt door het bier boven aamgevoer.
door de werken die hij heeft in 't
gege.
de, als merle
en , waar van wij hier de lijst laten volgen.
y
I. CLA-UDII GALEDIT de Pulfibus libellus ad Tyrone: , HER.
interprete. De Pullman difereni
VANN° CRUSERIO
, libri W. De dignofcendis .Puljibus, libri TV. De calf?:
, ors IV. De Preffazitione ex Tubas , libri IV.
Paris. 1532. itt fa°. It. in de uitgave van GALENUS te
zel bij FROBEN in 1562. in folio; en in de vol,genden te Verdian
bij de gebroedersGUINTdS gedrukt, in zs63–x625 in VIIIdeien
in folio. It. in den fraijen druk der werken van HIPPOCRATES en
GALENUS, uitgegeven door RENAT-US CHARTIER enz. in XIII.
elen in folio. Ook client men te weten, dat de uitgaven van
CROESER uitgezonderd den eerflen druk, verbeterd zijn door
GADALDIN1 , GQ11CeSheer te Modena.
2. PLUTARCH! , Vita ac Moralia. Bad: 1584. in folk. it.
Ibid. '573. in folio. It. Lugdun. T 563. III. Vol. in I 2m0., al.
le dezen bevatten flegts de latrinfe overzetting van CROE.
SER , zonder den griekfen text. In 't grieks en latijn. Fran.
cof. 1599. II. ol. in folio ; waar van het Me peel, de Levens
van PLUTARCHUS bevat, door CROESER vertaald ,,benevens zijne
eigen aantqlie'nfligeir, die van XYLANDER , en die van gEzmanc
STEPHANUS, in het Tide Deer wordt niets van CROESER gevon-

den, Sommigen verkiezen zijne overzettingen boven die van
XYLANDER ; anderen willen , dat CROESER Diet nauwkeurig
zijne Schrijvcrs ,gevolgd heeft, en dat hij Beene voldoende
kunde in de griokfe taal bezat. Men vindt 'er ook, die hem
taken, van zonder noodzaak ene verlchikking in de plaatzingorde der Ievens van PLUTARCHUS gemaakt te hebben.
3. Commentarius in HIPPOCRATIS , lib. I. & III. de Morbli
vulgaribus : itetn in Ill?. de filubri Diata. Bali!. 1570. in z 2MO.
4. Orationes politics Dinarchl, Lesbonaelis, Lycurgi , Herodis,
Denials , Grace Latine: interpretibus GUILIELMO CANTER° ,
M. B. ISCHANO , JOANNE LONICERO & HERM. CRU4ERIO ; e•
dit2 cura Jo. GRUTEIII Hanoria , typis WECHELIAN IS , 1619.
in
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Lib. LIX. p. 109. A. MIRA31,
gve• ",.."~sr• TgUANT
Log. Belg. p. 119, 120. M. Anitst, Vit. Med. p. 87. VALE.
ANDR., Bib!. Beg. P. 319, 380. J. F. FOPPENS Beig. p,
47 2 9 473. FREHEKI Theatr. p, 1286. MERKLINI Ltndert.
V. 408. WET, Car. Interim. p. 231. PONTAN. ad SENEC. Hem
Fur. vs. 248. BROS. , Anna/. Cliv. -Tom.
p. 53. C. SAX!,
ug. des Scavani.
Onoin. liter. Pars III. pag. 306. BAILLET T
Totn, p. p. 402. PAQUOT Mena. litter. Tom. VII, p,
352, 353. SLIGTENHORST , Gelderf. Ggichied. bl. 530. Ofidli.
van Deventer. II. D. hi. 35. 50. Zigio0ect bet
LX. QatIO. II $t. r. 239. ttirSt8 1797. in blo,
CROESINK, is de naam die eertijds een aanzientijk Hot,
lands geflagt voerde, 't welk egter zedert ruim 290 jaren is
nitgeitorven.
De eerile die men in 's Lands gerchiedenisfbn van dezen
Imam vermeld vindt, was HENDRIK CROESINK , die in jaar
1400 leefde en N. UYTTENHAGE ten wijve hadt, bij wie hij
heeft verwekt CgoEsINK, gehuwd geweest aan GEERitURG VAN TEILINGEN , die hem twee zonen baarde, namelijk
JAKOB CROESINK , die VO4.-t , en FLOW'S CROESINK , eel St
Rentmeester generaal van 4dr/holland en daarna van Noordholland.

JAKos CROESINK, 740011 van FLOM CROESINK en van
geboren ten jare 1424;
was eerst Rekenmeester in 's Rage, vervolgens te lifechetP-2,
na dat in at jaar 1474 dc algeinene Rekenkatner naar die
itad was vervoert. Hij ftietf in 1493, den ouderdom van
69 jaren bereikt hebbendo. Bij zijne huisvroawe MARIA
VAN DER DOES verwekte hij vijf kinderen : I. KORNELIS
CROESINK, die volgt: ARENT CROES.INK Kanunnik ten Dont
te Utrecht: 3. JAKOR CROESINK, die ten vrouwe heeft ge.
hadt MARIA VAN AME,RPNGEN te Utrecht , alwaar hij in de St.
Katrijnen-kerk ligt begraven. Ili liet een zoon na, Fairs
CROESINK, die ten jare 1485 Klerk was van de Rekenkamer
III 's Hage. 4. BARBARA CROESINK is gttro.mrd geweest,
zart
Mr.

GEERBUEG VAN TE/LINGEN wierdt

CROESINK.
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Ridder te Mechelen, ai
aan LOnPwric quAl'Re'
-ha47r: e,ri:
QUARRe welke -huwde aan
u ekte
uit Welk huwelijk ene dogter voortkwam , Aux.
genaamd,
die eerst trouwde met FRANS VAN °YEN/MUG.
GARETA
te Mechelen , na diens , dode met JOHAN MUSAART en voor
de derdemaal met JAN PIPENPOY Ridder te Brusfel , en einde.
Jijk na deze . zijne aflijvigheid, met KAREL SIGOIGNE ; bij den
eerften man hadt. zij onder anderen gewonren ENGELBERT
VAN OYENBRUGGE, eertijcls Kommis van de finantien te Brusfel,
doeh dies om de troubles naar Holland week, en ten jare t6IT
in den oudetdom van 77 jaren na getrouwd te zijn gee,
weest met ANNA VAN DER DORPE , en vervolgens met MAW
0.N CATS , tilt Zeeland. 5. URSULA CROESINK trouwde aan
Ridder te Brusfel, clock is niet lane daar
11E'NDRIK
na nog voor Naar vader, ten jars 1491 overieden.
KORNELIS CROEINK , won van
en van
MARIA VAN DER DOES, wierdt ten jare 1486 te _Dordrecht door
Ironing MAX1MILlA AN , tot Ridder geflagen. Hij was Heer van
Benthugen, Ambagtsheer van Zoetemeer en Lt. Houtvester van
Holland-, ingevolge kornmisfie daar van voor handen zijnde
van den 2I feptember,I477. Zijn eerfte vrouwe was MARIA
VAN MONTFOORT dogter van PAULUS VAN MONTFOORT te
Leifden, weduwe van PIETER VAN SWIETEN ; voor de tweede.
maal trad hij in den; egt met HILLEGONDA VAN ALKEMADE, gezeit VAN DEN WOUDE dogter van JAN VAN DEN WOUDE en
van ELIZABETH UYTTENHA GE ; hij wierdt begraven bij de
Predikheien in 's Rage, in ene kapelle door hem zelven
geftigt. Bij de eerile vrouwe , hadt hij verwekt JAKOB CROE •
SINK die volgt ; en bij de tweede FLANS CROESINK , die
ten jare 1527 Bailjuw van Poortvliet was en ongehuwd is
geitorven ; 2. ELIZABETH CROESINK gehuwd geweest aan
ROELOF VAN DAALEM , of anders VAN DONGEN, Ridder; is
zonder kinderen geitorven.
JAKOB CROESINK Heer van Benthuiffen en Zoetermeer , een
noon van KORNELIS CROESIIIK en MARIA VAN MONTFOORT
heaft ten vrouwe gehadt SA.NDRINA VAN CRUININGEN, Basjaard
AxIMLN

,
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JAKOB 'CROESINK
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taard dogter van JOHAN Heer van Cruiningen en van Heen.
HENnitnc
vliet bij wie hi) twee kinderen heeft geteeld.
CROESINK volgt. 2. AGNES CROESINK, die ten jare 1548
huwde met OTTO VAN EGMOND, Heer van Kehenburg, zoon
van ADRIAAN VAN EGMOND van Mereftein , en van HENRICA
NEERMAN van Oestgeest. Hij was door Koning ,FILIPs ten
jare 1555 tot Ridder geflagen, vervolgens wierdt hij Re-.
gistermeester van Holland, en ftierf in het jaar Is85, verfcheidene kinderen nalatende.
CROESINK Heer van Benthuilen en Zoetermeer,
HENDRIK
zoon van JAKOB CROESINK en van SANDRINA VAN CRUININ:
GEN , was ten jare 1570 lid der Statenvergadering van Hal.
land , en is getrouwd geweest met ANNA BOURBONNOIS , dogter van FILIP BOURBONNOIS , van Mechelen en van JAKOBA
VAN TEILINGEN, bij wie hij twee kinderen heeft verwekt;
namentlijk : I. JAKOB CROESINK die volgt. z. SANDRINA
C'ROES4IK vrouw van Benthuifen en Zoetermeer, na dode van
Naar -broejer; Zij was getrouwd aan GERRIT VAN WYNGAARDEN, Prefident van den -Hove van Holland, zoon van HEN.
DR IK OEM VAN WYNGAARDEN , en van ERMGAPD SPRUYT VAN
RIEKEIVBEEK ; zij hebben te zalnen een zoon en due dogters
geteeld; zij itierf ten jare 1594, en hij in 1598.
JAKOB CROESINK Heer van Benthuifen en Zoe l;ermeer , zoon
van HENDRIK CROESINK en van ANNA BOURBONNOTS, flied ongehuwd , en was het laatfte mannelijk oir van dit geCiagt.
0111t1 et it dozen tijd, namelijk in 1572, leefde nog ene N.
CROESINK Nonne in het klooster ter Lee, die vervolgens haren
geestelijken hand verliet, en gehuwd is geweest aan JAN B.
VAN DCIVENVOORDE, S. V. LEEUWEN Batavia Mufti..
bl. 925--928.
CROISSANT (JAN), geboren te Brusfel , wierdt Domini..
leaner Monnik in het klooster van genoemde ftad. Zedert
was hij Lezer in de godgeleerdheid in dat zelvde huffs, en
its ftieif 'er den 23 november 165r. Men heeft van hem
in deal; : Abe de la Vie & des Miracles des BB. ANIRROISE
DE
F
VIII. D E. z L.

S 2 CROIX. (ADBrAAN nE i.) CROnc.
jAcQuEs DE VErzsE, de l'ordre (dFersR:NSPrDect heLuAr:.
– DE JoNoriz, Belgium Do
minicait.
Scriptores
Ord. Prcedic. Tom. IL p. sad. Rai
*1.1 D
quar, MOM. litter. Torn. VII. p. 72.

ins

Ste , in
fix. 7623.

CROIX (ADRIAAN nz LA), geboren te Saint-Pot in ..4;
toil, heeft to Leuven in de wijsgeerte en godgeleerdheid geftu.
dcerd, wietdt Monnik in het Jakobijnen klooster te Arras , en
wijdde zig ten enernalen toe tot den predikdienst, dien met
veel ijver hebbende waargenemen tot aan zijn dood toe, wel*
ke voorviel den 21 januarij 1634. Saar is niets anders van
hem In 't MN; daft : Oratiô panegyrica in laudem S. THOME Da
AgUnit. Arras1614. in 4t6. ECHARD, Scriptor. Ore.
Prcedic. Tom. II. p. 478. PAVOT , Mem. litter. Tom. XVI.
pa 287.
CROIX (FRANS DE ""- LA) geboren te Valenciennes in het
jaar 1582, begaf zig tot het genootfchap der jefuiten , en
wierdt in die orden gewijdt in J000. Gedurende zes jaren
gaf hij onderwijs in de beneden klasfen van het kollegie;

vervolgens bragt hi) Brie jaren door met lesfen te geven to
Douai in de wijsgeerte; gal zig vervolgens aan den predikdienst over , en klom op tat verfcheidene bedieningen , die
hij gedurende het tijdvak van 28 jaren met alien ijver waar,
narn. Langen tijd was- hij Opperfle van de Proevelingen to
Doornik, vervolgens Rektor te Valenciennes, toen te Douai en
eindelijk Provintiaal van zijne orden. Ene beroerte rukte
hem den t r augustus 1644 te Doornik nit het leven, in den
onderdnm van 62 jaren. Hij heeft in cruk nitgegeven: Hortulus , five Praxes varice colendi beatisfimam Virginem

1\1 artrAm. Douai 1622. in 12moa riaderhand veelmalen her-

drukt, en mode in 't Spaans, Italiaans, Fransch en andere
talen meet, overgezet. 2. Relation de la Cochinchine , traduite
de l'Italien du P. CHRISTOFHE BORRI de la Cbinpagnie de JEsus.

Lille 1631. ir3 127/20.
J. F. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 291.
Mew. litter. Torn. IX. p. 315-317.
CROM-
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CROMBACH (HERMAN), is geboren te Keulen ten jare
1598 ; en begaf zig 17 jaren oud zijnde onder het ge•
rootichap der Jefuiten ; oeffende zig voorts in verfcheidene
wetenfchappen, en wierdt met alien roem tot Doktor in do
theologie bevorderd.- Niet alleen wierdt hij voor ervaren
houden in de kennis der godgeleerdheid, maar was daar to
boven ook een kundig Gerchiedfchr4ver, en grondig onder legd in de oudheden van zijn vaderland. Hij ftierf omftreeks
het jaar 1676, en heeft in 't Eclat gegeven : Primitive Gels tium five Hifloria SS. triuns Regum Magoruin Euangelicorunt.
II. Vol. Col. 1654. in folio. 2. S. URSULA Vindicata, feu vita
fcciarutn XI. "Ole Virginum.
Martyrium SS. Urfulce
Vol. Colon. 1647. in folio. cui accesfit additio 1669. 3. Idea yeti
pii Sacerdotis, five vita JACOBI MERLOHORSTII, Pastoris B. M.
V. in pasculo , in 'opinione fanetitatis defunOi. colon. 1661. in
1652. in 1211a0.
J.
12MO. 4. Vita S. GERARD!,
Bibl.
Belg.
FOPPENS
p. 473.
CROMBEEK (JAN iiAN) , is ten jare 1563 te Douai geboren, en volbragt in die ftad zijne letteroeffeningen; waar na
hij in 1582 zig in het genootichap der Jefuiten begaf, en zig
in 1599 ten nauwiten door het doen der vier geloften aan die
Orden verbondt. Hij heeft verfcheidene posten bekleed , ook
gedurende enigen tijd het predikambt waargenomen. Hij
fiierf te St. Omer den 2 oktober 1626, na 'er gedurende elf
jaren het kollegie der Jefuiten als Rektor te hebben
Men heeft van CROMBEEK in druk : De fludio Perfeetionis , lib.
H. Are. 1613. in 4to. 2. Afcerfus MOYSIS in montem , hoc eft,
tretatus de Oratione , tribus viis distinetus , purgativa , illuminativ & unitiva. Adm. 1618. in I 21110. ----•■•• FR. SWEERTIT,
Belg. p. 415, 416, VAL. ANDR. Bibl. Belg. p. 488.
PAQUOT , Mein. litter. Tom. XIV. p. 349-351.
CROMHOUT, zie KROMHOUT.
CROMME (EILARD), die men ook CRoExt en KROEVER
y in& genocnit, Burgemeester te Kampen , iligtte ten jare
F2
1538,

$4

eltOMMIVS. CADRIAAn

Isag, u!t zijne eigene . beurs, binned genoenute na il op den
a resthuls ter ere van den berg Kakvarien, wan.,
Reit, jet/7
van ftet de naatn van den Belt ontleende, en begiftigde het
2elve csens met zo vele inkomfien, als tot onderhouding
daar van werden vereist. WEYME v DER STRAATEN Wed.
we van IAMB VAN DER STRAATEN, ene zuster van EaARD
60101E,, beneVenS hare dogter GEERTRUID VAN DER STRAATEN b4iaken op den den 3 februarij is5o nog aan, dit huis
la halve Goudguldens jaarlijkre renten, gaande uit zekere oude Panden in het keripel van Btankenham getegen , waar van
de originete giftbrief nog irardt gevonden in het Recognitie
boek W. ter Sevetarije van de (tad Kampen berustende. flit
zedert korte jam geheel vertimmerd, en tot een
buts
Ziekenhuis aangelegd; ook worden in een der vertrekken daar
&
van door den LeEtor
lesfen in de ontreed-, heelen vroedkunde gegeven ten dienfte van de Chirurgijns-gezellen
en Vroedvrouwen. De tuin daar aan palende, ftrat ten gebruike van den Leaor Botanices tot een Artzenij-kruidhof.
Teg. Staat van Over:isle!. III. B. bI. 333, 334.. enz.
Medeg. Btrigten.
CROMMIUS (AMMAN) , omtrent bet laar rsgo te
Oirfchot een aanzienlijk dorp, drie uren van 's Hertogenbosch
g,2Iegen, geboren. Ilij volvoerde zijne eerfie letteroeffeningen
ill het kollegie der jzThiten te Antwerpen, en zijnen wijsgerigen loop bij de broeders van het zelvde genootfchap in het
kollegie van Anthill to Douai; waar na hij ten jare 16o9 een
lid van hunne orden wierdt. Drie jaren onderwijs in de wijsgeerte gegeven hebbende, wierdt hij ten jare 1619 tot Profes*
for in de godgeleerdheid te Leuven aangeffeld, in de plaats
van IcoaN. 6 LAriDE', die zig door zijne fchriften een naam
hecft verworven; teffans gaf hij lesfen in de hebreeuwfe taal,
die hij meesterlijk verflond. Ene onverwagte beroerte, rukte
hem den i r meij 1651 uit dit "'even in den ouderdom van
mini 6o jaren, den room nalatende, van een deugdzaam en
fthq clijk leven to hebben geleid, en ervaren geweest
ift
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bet ultieggen der iripelboeken; 't welk ook zijne uitgegeCL Pfig imi Davidici,
, compendiola Paraphrafi gaud Ruffle ' ferien; txpolifi,
ferifis
co iltuffrati &c. Lovan. ;628. in 4t0. 2. ' Thefts fame 4n GImd: lb. zdz9. in go. 3. Thefts fame in &aunt, 1,,eviticw
Noneros , Deuteronomium , five de Republics pidaica. Limn.
1630. in 00. 4, Thefes fame in yofue, paces, Rash; lir
gyros
Regum .& duos Poffarpomenon, ;ovar y, osi, ft;
litros reb4,
4te,. 5. Thefes facrce vn ,7obi
Lovan. ; 63%, in 40,
dith, after, Esdrx
Euangelitz, billorico craze, Concordil in sfichlufr#
,Sanaisjima
4iigejia. Lam. 1633. in 4tos. 7. Trail pelitique de 14 Primmi;ê de S. PIERRE ou des prerogatiTes du St. fiege, odinnleS*. 1634.
Dit werkje tegens JAI:03 'rRIGLAND, PrOWOr e Lefrien in.
gerigt, kwam uit under den verdigten naain van C4E1mili,
nederduits pdrukti
DOURIIAN, en is ten zelven jare aok
REZTIOT, Mein. litter. Tom. X. p. 241-244.
ill

y en khriften getuigen, welke 24n

CRONENBI7RG, is de taa.m dien budtilds ten seer winzienlijk geflagt in Helfand en bet ftigt van iftimalt voerde , era
't welk een begin nam ten tijde van WIT...um nEtt; IV. Grave
van Holland , welke ten jare 1345 in den flag bij Stamm; ctQair
de Friefen wierdt doodgeflageni zijnde de emfte Meer YAW
CRONENBURG, mede WILLEM genaarnd, geweest een llama*
ke zoon van r,enomden Grave, die (em mot de beedikbeli
Cronrenburg .beichonk ulzo dezelve wegens den begame4
moord van Graav r 'AXIS 'DEN verbeurd veTidArd WaS
Het ilot urn dien moord ten gronde toe door de titrixlzten4art
verwoest zijnde, nit \haat tegen GERARD win VEtzr,N 1 deed
WILLEM VAN CRONENBURQ aldaar een vieuw huts bouwerl,
rondsorn met dikkv muren en iter14 wrens VOOTZie13; 430C4
niet op de zelvde plans, maar enige veden wogs that val.
4aan, .4us 1ifi zijn huts als een Viet1W Olmentitirg tic43 weir,
den itangetneitt, waar van zijne naimmeliTigfchap den tam
cevoerd bebben; bij is ,getroowd gewees aan ono dogtgr van
1-Jeer J 'VAN rOL411 741 1143 ger Lciaa
nc,& tVI4 jaw 137A
3

86

CRON'ENBURG. (ADRIAAN vAN)
Gefchiedfchr ij ver FRo issitat) getulgt in
Kap.. 76 en 77 van dezen WILLEivf, dat hij

leefde. De vermaarde

B°ek
zijn. laatito
DANIEL VAN DER MERWEDE, de voornaamile aavirabenevens
der was, die Hertog ALBREGT VAN BEVEREN deeds be fluiten,
43e Friefen te beoorlogen , 't welk ook ten jare 1396 gefchied.
de; en dat om die reden de Hollandfe jufferfchap op dien Beer
WILLtm zeer geiloord wierdt, doordien zij vreesden , dat hare mannen en zonen in den ftrijd tegen de Friefen zouden fneuvelen ., gelijk so jaren te voren te Stavoren was gefchied, toen
de Hollandfe Adel daar een grote nederlaag onderging. Het is
nu van dezen WILLEM , dat alle de volgende CRONENBURGEN
zijp voortgefproten, waar van wij bier enige der voornaamilen
later' volgen. - S. v. LEEUWEN Batay. illufir. bl.
928. FERWERDA, Geflagt-, Statn- en Wapenboek , druk van I 78s.
II. Deel.

CRONENBURG (ADRIAAN VAN), zoon van KLAAS VAN
in 't begin der XVIIde eeuw geboren te
zijne
ouders
de fortuin zijnde tegengelopen, vondt
Schagen ;
fiij zig genoodzaakt het een of ander tot zijn beflaan bij der
hand te nemen. Met dit inzlgt leide hij zig toe op de wkenen fchilderkonst, en ilaagde daar in zo wel, dat een vet.snaard Schilder wierdt. Doch Diet zeer tang oeffende hij de.
ze konst, want zig naar Friesland begevende, wierdt hijr-uit
hoofde van zijn uitnemenden inborst en goed gedrag , op
voorfpraak van goede vrienden tot, Secretaris van de Griete.
nije Tietferkfleradeel aangefteld , en begaf zig met 'er woon
naar Bergurn een vermakelijk dorp drie wren van Leeuwarden
gelegen , alwaar hij ook is geftorven , nalatende twee
zoons, die vroegtijdig ongehuwd zijn overleden, en ene dog.
'ter MARIA VAN CRONENBURG, die gehuwd is geweest aart
FREDERIK VAN FINIA, Majoor-Geweldige van 't regiment det
Overften GEORG VAN LIAUCKEMA, in dienst van den Koning
van Spaije. Hij heeft vier kinderen bij haar ve'rwekt.
EZRIVELWA Stain. Geflagt- en Wapenb.
D.
CRONENBURG, wierdt

CRO-

CRONENBURG. (ANNA VAN) (BERNARD) 37
dogter van jaws
CRONENBURG (ANNA viz),
die volgt , en SAUK 17AN ADZLEN werdt
geboren op bet huffs Memo Crewnbuig in Friesland ten jam
1552 . Haar eery man was JAN CRAAN van Keule3 berkomilig, die zonder kinderen bij Naar verwekt te hebben is
overleden ; %Ivor de tweedemaal tradt zij in den egt, Met
JELLS SYBES WYTHAMA eon deugdzaant veritandig
man en opregt vaderlander, die in de gevaarlijke beroorten voor godsdienst en vrijheid zijn geed en blood vca
hadde. in 1579 was hid Burgemeester van Leetinordell,
Gedeputeerde Staat; en wierdt benevens Dr. BAERTA
2AERDA , en merle Gedeputeerde Staat, naar Utrecht treCca,
mitteerd, om de ratificatie der geflotene nadere Unie wegens
Friesland te bevestigen. In 1582 werdt hij, wet zijn sue
DOME SIXMA , gecommitteerd van wegens bet kwartier dor
Steden , om met die der Landen maatregelen to Waxen
Mot onderlinge befcherming, en bet innemen der Xastelen ea
Blokhuizen in Friesland , 't welk oak gelakig wivQtrei
werdt, FILRWERDA ut fupra.

VAN CRONENBUIIG

CRONENBURG (BERNARD DESSENIUS vu), is ge.
boron te Anilleldam in bet jaar is roc. Na de Irak* lettercl,
met ongemene vlijt beoefFend to bebben bezogt. h ver.
fcheidene Hogeicholen, en hoorde 'err de les te n genoegzaaso
over alto de wetenfchappen9 Zig vervoigens tot de ge,
neeskonst bepaald hebbende , trok hij naar Leuven ens in 4*
beginzelen daar van door KARE1 GOQSSENS en JAN IlEms
VARMENTIERES onderwezen te warden, in 1538 reisde 114,
Haar alwaar lij ,zijne ftudien to Belogne voorteette,
under opzigt van MATTIMIS CuaTrus , en inzonderheid vats
ITALID2EUS VAN'' PADUA wiens gezag zodanigen indrult op
hem imam, dat hij zedert allipos de leervirkjze van deceit
Jioogleraar volgde. Oak ging hij Rome bezoeken, en mad?
to 'er k-ennis met den geleerden GYSBEIIT Flo/AsTrus. in di
Nederlanden to rug gelceerd met de waardigheid van Doktor,
oeffende bij or doze en gene plaats in 114ani dc- FfaktiA,
dc,cti
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kort bier ,na te Groningen be roepen , cm 'er
loch werdt
geneeskunde
te leraren , 't weik hij met lof get
A

operalijk
of negen jaren volvoerde ; toen
ECHTIUS
Burenfle agt
hem naar- die ftad wist te lokken, daar
Keulen
Profesfor te
CRONENBURG zo gelukkig in zijne eerile genezingen flaagde,
dat hij wel dra in het Coilegium Medicum als lid werdt aangeno.
men , en de Regering hem een ordentelijke jaarwedde toeleide.
Hij halt het geluk dat zijne praktijk voorfpoedig bled voort
duren , en dat zijn roem en achting door de fchriften die hij
't licht oaf aangroeide. Hij flied in deze ftad in 1574, grotelijks betreurd, in den ouderdom van 63 jaren en wierdt in de
Laurentius-kerk begraven. CRONENBURG was een rondelljk ,
opregt man , een vijand van de Hoven daar hij gelegenheid
heeft gehadt om voordelig geplaatst te worden; ook was hij
gehard tegens de nukken van het fortuin. Voorts was hij ongerneen werkzaam , en ifudeerde raarftig zeivs. tot in zijn
kiimmende jaren, betuigende met SOCRATES „ dat het beter
„ is laat te leren , dan in 't geheel niet." MATTHIOLUS in
zijne Epifiola Medicinales roemt grotelijks zijne geleerdheid.
Hij maakte ene bijzondere fludie van de Kruid- en Artzenijkunde. Men heeft? van hem in 't licht:
1. De cornpofitione Me,dicamentorum, hodierno vo , apud Phar.
tnacopolas pasfim exflantium : & quo artificio eaclem redd pararl
queant ; CUM Simplicium atque Aromatum, quibus confiliunt , Expo.
fitionibus, ac plerorumque omnium dele3u, Libri X. Non Medias
Pharmacopteis tantum, fed omnibus infuper reruin iognofcenclarum fludiofis pariter ac neceYarii , ubi fingula ad ipfis.
'imam verftatem expenduntur,, plurimi errores aperitintur, & con' trovofix frequentes conciliantur. Francof. 1555. in folio. It.
Lugd. 1556. Opgedragen aan ADOLF VAN SCHOUWENBURG',
Keurvorst van Keulen. CRONENBURG, getrouw aan de leer.
ftellingen van GALENUS, mokte altoos gebruik in zijne praktijk van de eenvoudigfte geneesmiddelen, en wilde die onbefchadigd en versch hebben , overtuigd dat de middelen die
verouderd zijn, veel van bare kragt hebben verloren. Hij
begeeide dat de Geneesheer fomtijds tegenswoordig moert zijn
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bij derzelver bereiding, en ig door zijn eigen ogen onderrigten. De Drogist moest bij- hem geen enkel aanichoulAer
zijn , maar een handelaar die kundig wan, en in ftaat om
over de deugd van de waren te oirdeteh, 'die hij verkogt.
Daar zijn," -zeide hij, „ een menigte ingredienten , die
„ men niet alleen moet befchouwem, rnaai daar te boven
„ ruiken en proeven; die Welke de geneesmiddelen niet anders darn doer de boeken kep t, loopt gevaar om veelvul•
dige Haters te =ken."
2. De Pelle, Commentarius vend aureus ; in quo catra , figna,
prtefagia, CUM univerjalia , turn particulari a, Pejlitentis contagii
dilucide explicantur ; deinda efusdem prefervritio ac curatio fumma
fide ita docentur , ut a nemine hci2enzts jimill ratione
tradita habeantztr. Colon. 1564. in 4to.
3. Epiflola ad PETRUM Al\DREAM MATTH/OLUM, in de Epifie.
for Medicinales van dezen Hoogleraar. Lugd. 1564. in I2fno..,
peg. 236.
4. Defenfio Medicince veteris f rationalis adverfits GEORGI-vm
univerfas j'ettas Paraceificar. Item Purgantiuns
PH/EDRONEM,
Pilularum in minori poizdere part:cularis
medicamentorum
Colon. 1573. in 4to.
5. Ook is hij deelgenoot geweest, in het famenftelien der
Pharmacopaia, feu Dispenfatorium Colonierfe. Colon. 1627. in folio,
MELCH. ADAM, Vita German Medicor. , edit. 1 706, p.
97, 98. PAQUOT Mena. litter. Tom. XIII. p. 122-126.
CRONENBURG (JAKOB vAN) , Z0011 van GERET VA1
en AAF VAN TEYLINGEN, hadt in zijn jeugd de
medicijnen beoeffnd en was daar zeer ervaren in geworden.
Om zijn fortuin te verbeteren hadt hij zig van Schagen alwaar
zijn varier woonde naar Friesland begeven alwaar hij op den
6 april 1544 voor de eerilemaal huwde met ANNA VAN WY.
THEMA, die zonder kinderen flied; den 13 november 1546
hertrouwde hij met BACK VAN ADELEN, nigt van de overiedene. Te Pletersbierurn , een dorp niet verre van Harlingen,
liet bij een fehoon en fterk
timmeren, dat hij Many Cro.
F5
ne3CRONENBURG
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noemde, en dat heden nog then num
nenburg in Friesland
vindt van hem getmgd, dat hij een man w aa van
draagt. Men
zeal- vroomen en deugdzamen levenswandel, van een leder
een
emind die met hem verkeerde , en zelvs bij de voornamiten
t
van den Lande in groot aanzien. Onder anderen flondt
itr loge achting bij GASPAR DE ROBLES Heer van Billy, Stadh
louder van Friesland, als merle bij den Abt van LkIluin.
ierrampfpoedigst was zijn einde , want hem trof het ongeluk
op den 15 junij 1572, dat hij op een wagen zittende tusf-en
"Awn en Harlingen, door losbandige Walfe Soldaten wierdt
doodgeichoten. ROBLES met wien hij nog den zelvden dag ge-.
fpijsd hadt, wierdt woedende van gramfchap op het Koren van
doze treurige tijding; hij fteeg terthnd met de zijnen te paard
om den moordenaar te agterhalen en te vangen, het welk hen
ook gelukte, brengende den booswigt wel gekneveld te Harlingen, die kort daarop voor den l oop werdt gerchoten, en CRO•
NENBURG met ongemenen foes te Harlingen in de grote kerk
begraven. Zijne weduwe bij wie hij 12 kinderen hadt vex.wekt, ftierf den 26 april 1603, na 74 jaren bereikt te heb.
FERWERDA, Stain-, Geflagt- en !Cape* IL Dee!.
ben.
CRONENBURG (JAKOB VAN ADELEN VAN), een klein.
noon van den vorigen JAKOB, en zoon van KLAAS VAN CRO,
tENBURG en MARIA VAN WYTHAMA, werdt geboren den 20
maart 1592 op het Buis te Zdelen , waarop hij zijn leven lang
gedurende gewoond heeft. Ten jare 1634 was hij tegenwoor.
dig, wegens de Giietenije van Barradeel, op de gewone Land.
dagsvergadering. Toen ten tijde was 'er grote onenigheid
Friesland tusfen de Regeringsleden ontitaan, en de partijfchap•
pen liepen zo hoog, dat fommige Grietslieden en andere Re.
gelingsperfonen, met geweld zogten zig in de grootife ambtent
te dringen. Om in hun voornemen des te beter te liagen
maakten zij gebruik van het heilloze middel, welk door.
gaans in tijden van beroerte en geweld te werk gefteld wordt,
van namelijk hunne partijen die het grootfte gezag voerden,
ais fchitken of to fchilderen, en door verzoimene lasteringen
bid
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het gemene yolk in haat te brengen, voorgevende , dat
zij de fchamele gemeente ondragellike lasten opleiden dit
tnood bedrijf hadt de gewone uitwerting ; het aangeflookte
kanailje fcboolcje. bAiden en beging door dram verhit de gramite bui tenfporigheden, plundere nde en rovende de huizen en
goederen .van' brave Regenten, die men hun hadt ingeblazen,
dat de voornaamile uitvoerders van het opleggen dier last 4a
waren. JT AKOB VAN APg uN VAN CRONENBURG werdt door
.zijn bitterften vijand DOME VAN HOTTING A , door dusdanige
godloze befchuldigingen op ene gelijke wijze verdagt gemaakt,
W aar van het gevolg was, dat hoe onfchuldig ook, op zondag
'den 8 junij, 's morgens om 8 men, door een famengefchool.
de bende uit enige honderden mannen en vrouwlieden be.
itaande, zijn huis met de grootfte woede werdt aangevallen,
de poort .met geweld opengelopen, en voorts geplunderd al
wat men vondt , ja het huis gedeeltelijk vernield; waarfchijnlijk zou dit treurfpel Met het vermoorden van den eigenaar
een einde hebben genomen, waren niet enigen der gequalificeerdfte 1-1.4islieden ter zijner huip toegefchoten, en fommigen
daar van naar den Grietman HOTTINGA gefneld en hem met
gevouwen handen Madden gebeden, dat hij toch door zijn
gezag, de razende menigte Tilde tot bedaren brengen. HOT.
TINGA fchaamteshalven zulks niet * durvende weigeren, ging
derwaarts, en fuste tegens zijn wille en dank den woesten
hoop, met slat gevolg, dat den bedreigden CRONEN3URG het
nakend gevaar ontkwam, en 'er heel huids afraakte. Dan
deze zig zelven onfchuldig kennende, fprak den Grietman, als
bewerker van het onheil dat hem wedervaren was, in regten
aan; met dat gevolg, dat deze door het Hof wierdt veroirdeeld tot de betaling en boete van de injurie, kosten, fella"
den enz. Op den 3 januarij 1643, op een donkeren avond,
hadt CRONENBURG het ongeluk, te Leeuwarden in 't water te
FERWERDA, Ut fUPra.
vallen en te verdrinken.
bij

CRONENBURG (MATTHIAS VAN), een Geldersman van
geboorte , is getveest Motnik van der Rekolletten order:.
Hij
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CRONENDAAL. (PAULUS vAN)

te. Ruurmonde,
na door
dat hij den
iiij ftferf ten fare
1684
Vita
gegeven:
1.
vera fororis ACNETIS Huy,,, , qua
druk halt u it
4 M najlerio
0
Annunciataruin fameabilt anno 1.1541.
Veniona vn
2, zlocIst Yn ben noct‘en in ben boot. WI1fl.1682. 3. Ze ttace
gergItetijch c Colotnnth ban be f2. Ivrche/ te Waal fie Fie.
Aacranienten be§ tititar0 en ban be ZiecDtc. ?L i mit. 1682.
4. Cti;i0zeitjti onbertuij§/ otn men ;altgen pat te berhie;ett.
4253tigel 1073. 5. ,C/ooOtelijch onberbijg/ tczsup.' ben boom::
J. F. FOPPENS,
ilcDtigen hieg ber behoringen. Sib. 1684.
Belg. p. 872, 373.
CRONENDAAL (PAULUS vim) Heer van Vlieringhe
in Henegouwen , te Antwerpen geboren, was de zoon van JAN
VAN CRONENDAAL, Schildknaap en Kapirein van 300 man to
voet, onder bet regiment van den Graav VAN BUREN, en van
KATRYNA DE NYS , te (amen ten jare 154o in den egt vex..
bonden. PAULUS begaf zip; in zijn jeugd in den krijgsdienst,
en was tegenswoordig bij den veldilag van Hciligerlee in
Groningerland , alwaar de Graav VAN ARENBERG fneuvelde,
en zijn gantfe Leger door ADOLF VAN NASSAU wierdt geilagen;
de flegte-uitkomst van lien slag deedt hem zodanigen tegenzin in den dienst krijgen, dat hij befloot den degen voor den
tabbaard te verwisfelen, en enigen tijd daar na, Griller
wierdt; vervolgens in 1604, den rang bekwam van Raad der
domeinen eel finantien te Brusfel. Hij ftierf in 1621 , na
zijne huisvrouwe KATRYNA GIELIS , die ten jare 1597 was
overleden een' won nagelaten te hebben , HENDRIK genaamd, die Griffier der domeinen en finantien van de Na.
derlanden is gewcest. MARIA ERNESTINA AUSTREBEaTA, Markgravinne van Viieringhe en van Breethout , weduwe van eel-4
Groot-Bailjuw to Doornik , was de laattle van dit geflagt, en
geftorven den 17 meij 1749.
CRONENDAAL heeft in fchrift nagelaten: l'Hifloire des Comte:
de N-amur, waar van GRAMMATE het oirfpronkelijke bij hem
Leeft gezier. PAULUS zijn kleinzoon bewaarde het nog in
642. AL3ERT IM;RiWUS haft 111 1 G4.Q. Exemplar Ilifioria Cori.

CRONSTRONI. (IZAAK Baron vii N)
Namurcenfiurn per PHILIPPU1VT CRONENDAL IUM , Scribal?! Piriantiarum , dat waarfchijnlijk: het, zelvde werk was.
GRANIMAYE Namurcutn, ult. edit. p. 28. FR. SWEERTII Athen.
VAL. ANDR.,
Belg. p. 714. J. F. FOPPENS,
P
yurisprud.
heroica, p. 196. Nobif,
CHRISTYN,
13
B:1'11. el5g .9 3 41.
Haire des Pays-Bess, p. 181. 278. 286. 315.
Cum

CRONSTROM (IZAAK Baron VAN) , wierdt door den
Prinfe Stadhouder WILLEvi DEN IV, ten fare 1747 , fchoon
een man van zeer hoge jaren het Opperbevel toevertrouwd
over het kriigsvolk en de plaatzen tasfen de Maas en de
Schelde gelewn , fchoon die Guisaare zig met aandrang op zij•
ne hoge jaren , zwakheid en doofheid ber:ep om van deze
zwaarwigtige post verfchoond te blijven, dan het mogt net
helpen , de Stadhouder tilde het. Hij kwam dan den 14
julij , op welken dag hij juist in zijn 87fte jaar tradt, binnen
Bergenopzoorn, daar hij zig zedert onthieldt. Het bijzonder be.
wind over de Vesting bleef in handen van den Pi ins VAX
HESSEN-PHILIPSTAL, en dat over de Lillie, bij den Prinfe VAN
SAXEN-HILEURGHAUSEN ; Welke Generaals nogthans door den
Baron VAN CRONSTROM , met raad en hulp onderfteund Wer•
den.
Toen Bergenopzoona in den vroegen morgenflond van den
16 feptetnber 1747 , om zo tz fpreken , bij verrasfing
wierdt ingenomen , vernam de Baron VAN CRONSTROM de
overrompeling der clad niet voor dat het dag werdt; Coen
kleedde hij zig terflond, trade ter deure uit, en deedt door
zijne AdjLldanten , die, 't yolk wakkerlijk aanmoedigden , de
Franfen van voor zijne woning terug drijven ; waar na hij
ziende dat het verlies der ulad onvermijielijk was, zig op een
paard deedt tillen, en ter ftad nit reedt, naar de Linie, om
OniC to ftellen op de verzekering van Zeeland. Voor zijn vertrek, halt hij den Prinfe VAN 11EssEN-PHILIPsTAL belast, de
troin te doers roeren, om daar door het verder doodflaan te
workmen , 't welk egter niet fchijnt gefchted te zijn.
Generaal CRON6TROM is naderhand bij velen in verden.
king
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king geraakt, dat hij zig in 't verdedigen der itad. , niet wet
gekweten hadt. Zelvs is 114, in de lente
van zijnen pligt
jaars 1748 , op last van zijne Hoogheid die den Grijsarart gelijk
gezien hebben , tegens wil en dank tot die belangrijke post
hidt aangefteld, door den Fiskaal der Generaliteit, op enigc
punten, fchriftelijk, ondervraagd, en omtrent een jaar later,
Boor den Hoge') Krijgsraad befchreven, en op meer dan hon..
derd punten gehoord ; alle welke hij, mondeling en fchrifte,
beantwoord heeft. In een aangehaald affchrift van 4ondervraging,
betuigt de Gefchiedfchrijver WAGENAAR
nee
2ien te hebben : „ dat ,men meest vreemd fcheen te vinden
„ dat hij. de verrasfing der ifad niet voorzien, en door 't zen,, den van meer yolks op de gevaarlijkfte posten, en vooral
„ ook door het brengen van water in de droge graften, voor„ komen hadt.” Don hij wees aa-n : „' dat hem berigt was,
„ dat de bres non niet groot genoeg was, om den vijand
„ door te la en; dat, op deze onderftelling, het brengen van
„ water in de graften nog moe:.,, t worden ultgeileld , alzo, na
„ dit gelchiel was, de belegerden alle gemeenfchap met de
„ buitenwerken zou afgefneden geweest zijn; dat het iteiker
bezetten der gevaarlijke poster) behoorde tot het bijzonder
„ bewind van den Bevelhebber der vestingen, wien hij dit,
,, met kennis van zijne Hoogheid , hadt laren behouden , en
„ dat hij vertrouwde, dat de posten flerk genoeg zouden be.
„ zet geweest zijn, om in geval van overrompeling bij tijds
„ gerugt te maken, zo de wagt anders wakker en op zijn
„ hoede geweest was; waaraan hij meende, dat het enigen
„ zou gehaperd hebben. Dat hij, eindelijk, niet uit de ftad ge,2 treden was, dan toen geheel geene hoop meer was om
,, dezelve te behouden ; en wen zijne tegenwoordigheid nood„ zaaklijk vereist werdt in de Linie, alwaar ook de Prins
„ van HESSEN-PHILIPSTHAL, kort na hem , aangekotnen was,
„ met het overfchot der ,bezettinge.” De Hoge 'Krijgsraad
heeft geene uitfpraak gedaan over deze verdenking van den
Baron VAN CRONSTROM, fchoon hij 'er Berk op aangehouden
heeft; en de zaak is met zijnen dood, die kort daarna voorti
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Vie , blijven fteken.
Nederl. yaarboeken , 1747. bl. 526.
593. 719. WAGEN., lead. Hifi. XX. D. hi. 109. ii,--Irs.
CROOCK (JAN DE) , wierdt te Gent geboren in 't jaar
t 479, en ging na zijn eerie letteroeffeningen verrigt te hebben , naar Parijs ftuderen, alwaar ingevolge gebruik eerst vijf
jaren doorbragt om de miferabele wijsbegeerte van dien tijd te
beoeffenen , waarna hij tot Meester in die wetenfchap.werdt
bevorderd, en vervolgens naar Gent terug keerde, alwaar hij
den geestelijken flaat aanvaardde en men hem met de bedie.
ping van Kapellaan van 't Tempel-Hof begiftigde, deze bedie.
Ding tot op zijn 321te jaar waargenonien hebbende, wierdt hij
in 1513 Monnik in het Dominikaner klooster van die flad;
vervolgens itudeerde hij nog velicheidene jaren te Parifs, en
daarna naar Gent tot zijn klooster te rug gekeerd zijnde,
fielde men hem in 1536 in zijn klooster tot Voorlezer in de
godgeleerdheid aan. ' Twee jaren later wierdt hij tot Inquiiiteur van het bisdom Terouanne verkoren, doch geen fmaak in
deze bediening vindende,7erliet hij die na verloop van vier
jaren; wierdt vervolgens Prior van het klooster te St. Wijnox.
Bergen, en keerde ten laatflen naar Gent te rug om zijne
rise dagen aldaar in rust door te brengen ; hij aierf den 13
oktober 1569 in den hooggevorderden ouderdom van 9r jaren.
Daar is van hem in druk : Summa S. THomm AQUINATIS, multo
ab Amanuenjium ant Typographorum vitiis
ten:pere correa
vindicata. Paris 1520. in 8vo. SANDERUS , de Ganclavenfibus, p. 68. DE JONGHE , Belgium Dominic. p. 74, 75. PA.
QUOT , Mem. litter. Tom. XV. p. 319, 320.
CROON (PIETER), van Mechelen geboortig, is reguliere
Ranunnik van ST. MARTIN te Leuven geweest; in 1677 was
hij Prior, en filed ten jare 1683, na in 't Licht te hebben
culina boni Coci. Brugis 1663. in
gegeven: 1. De officio
1660. in 12mo.
I 29110. 2. De apparatu menfce boni Coci.
3. 1-11.71or. B. M. V. Hanswycance Mechlinice. Medd. 1670.
Beg. p. 969.
127/30.
J. F. FOPPENS
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CROUSE RS (GYPRIANUS), een Alitwerper van geboota
Monnik van de Kapucljner orden ,
heeft geis
to ,geweest
Leciones
parceniticas ad Regulam S. FRANciscr , in
r
f re
velpili:rima non vulgaria ad fo mandos mores Religioforum, aues,
Ib
rivain vues fpirituaiium perfr narum &mune= fuggeruntur. Colon. #625.
in 4to. – J. F. FOPPENS, Bibl. Be;g. p. 223.
CROY, is de naam van een voornaam geflagt in de Nederr
ianden, waar uit vele voorname Mannen zijn voortgefproten,
dock dat reeds voor lange is uitgeibrven, was afkomilig uit den
koninglijken flans van Hongatijen ; zijnde de Stamvader van
'de Heren en Hertogen van CROY, STEPHANUS zoon van Kofling BELA den Blinien, die, in den jare ix 73 , door zijris
broeders zoon overvvonnen , en nit Ifongarijen gedreven werdf;
begevende de vlugtende Vorst .zig toen naar Frankrijk. De
won van STEPHANUS , MARCUS genaamd , mede naar
Frankrijk be, even hebbende , trouwde aldaar door bewerking
van den Koning, met KA.TRYNA eifdogter van HUES, neer
van Araines en Croy.
KAREL , Heer van Croy , Hertog van Aarirchot -, won van F1•
LIPS, en van JOHANNA HALE= en COMMINES, die in 1612,
zonder eifgenarnen bij zijne twee vrouwen verwekt to heb•
ben , is ovei leden. Hij lief een natuurlijken zoon na, FRANCOIS VAN CROY genaarnd.. Met zijnen flood, gingen de goederen van CROY over in bet geflagt van AREMBERG. Zeer omftandig wordt van dit geflagt gehandeld blj JEAN LE CARPENTIER , Genealogique des Pais-Bas, pag. 193. 293--300.
32 8-330 &c.
CROY. (ROBBERT VAN), zoon Van HENDRIK , Beer van
Crcy , Aarfcliot , Renty enz., en van CHARLOTTE DE CHATEAU.
BRIANT Vrouwe van Loign:j-au-Percke , oudfle dogter van
, en van HELENA D'ESTOUTEVILLE
RENe , ricer van
werdt geboren omtrent 't jaar 1500. In 't jaar 1517 wierdt
hij door afftand van zijn broeder WILLEM, die tot Kar&naal
werd't verheven, en het rijke Aartsbisdom van Toledo verkreeg,
rot Bisichop van Kame,rik bencemd, en hij dealt zijne intrede
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binnen die tad met zeer veel pragt en ongemenen luister.
Tien jaren later zig in that bevindende om zijn Bisdom te
beitieren, wierdt hij geordend, en bediende de eerfle Mis
dens augustus 1529, de zelvde dag op welke de vrede
nabij die flad wierdt gefloten. Den vrede wierdt in 't jaar
15'43 gelloord , toen een Frans lager in het Kameriks gebied 40ordrong; XAREL DE V. vrezende dat dit Leger zig
meester van Karnerik zoude maken , noodzaakte de Burgers
van die clad, om krijgsbezetting in te nemen : „ niet _om
„ hunne vrijheid te onderdrukken , maar tot hunne befcher,, ming en zekerheicl, en ten elude hun onder 't beflier
,, van hunnen Vorst en Bisfchop te 'oewaren onder befcher„ ming van het H. Rijk.” Dusdanig was het dat KAREL DE V.
zig uitdrukte, en tot meerder verzekering Het hij aan de wal.
len te Kanzerik een kasteel fligten, 't welk vele lieden befchouwden als ene voorfpelling van den aanftaanden val der
tijdelijke magt die de Bisfchoppen van deze flad uitoefrenden.
In 1546 begaf zig ROBBERT naar het Concilie van Trente,
rnaar geen Schrijver berigt ons ffat hi) 'er uitvoerde. In oktober van het jaar i 55o hieldt die Prelaat een Sijnode, al.
waar hij het Interim , waar van JULIUS PFLUG , Bisfchop van
Araumburg, MICHIEL HILDING , Suifragant van ltiaztz, ell
JAN AGRICOLA VAN EISLEBEN , 'de inflellers waren , en twee
jaren te voren op den rijksdag te Augsburg ingevolge bevel
van (len Keizer vervaardigt was , liet afkondigen. ROBBERT VAN
CROY ftielf den 31 augustus 1556, en wierdt begraven in de
Hoofdkerk , alwaar een pragtige graftombe van wit- marmer
voor hem wierdt opgerigt. Dees Bisfchop bezat ingevolge
het getuigenis van GAZET i ene aangeborene goedaartigheid ,
waar van niet zeldzaam mitbruik wierdt gemaakt. Door zijr
ne bezorging is in 't licht gegeven: Ada & Decreta Synod
Directfillice Came,racenfis , prcejidente Reverendisfimo in CHRISTO , ac
Iilufirisfirno Principe Dofnino, D. ROBERTO DE CROY, Epifcope
& Duce Cameracenji, facri Imperii Principe , Cornite Cameracefii,
&c. celebratcr anno Redemporis nafiri JEsu CHRISTI MDL. ?Kenji
paobri. Item autiqua Statzita Synodcaia Canzeracelfis Dittecefis,
G
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ab miens synda revygnita , adjeElisque moderationm us , orreeliedu
His adjunEta eft- Formula iZeforbus, 19 addition ibus reformata.
iawo, Pr etefateans Majeflatem, ftatibus Ecclefiallicis in Coo
mat
tnitlis Auguflani.r ad deliberandum propofita, & ab eisdem 'vee'
6.? probate. Paris 1551. en naderhand meermaalen herdrukt.
............. VAL. AND& , Bible Belg. p. 795. Gallia Chrift. Tom,
ni. p. 52. GAZET , HO. &clef. des Pays-Bas, p. 44) 45.
rm^u0T, Mem. litter. Tom. IX. p. 237.-243.
CRUCIUS (ADRIAAN), geboren te Gent , ten jare I 578;
begaf.zig in 1596 te Doornik in het genootfchap der Jefuiten.
Hij onderwees gedurende verfcheidene jaren de fraije letteren
Jo in het grieks als latijn, en was eon geruimen tijd Repetiter
van de jonge Jefuiten tot do uitoefFening van die wetenfchappen voorberchikt. Hij flied to Antwerpen den 23 oktober
x629 aan one befrnettelijke ziekte, die hij halt gekregen door
het bezoeken van lieden die 'er door aangetast waren. 114
heeft in 't latijn de volgende beichrijvingen vertaald, en in
gefiadruk uitgegeven: i. Perm memorabilium in Regno
ad
Reverendunt
ad,noduin
ha
rum Litters annum Societatis 7efu;
Clirifla Patrem P. MUTIUM VITELLESCHI , Prtepojitum generaleta
efitsdem Societatis. Antv. 1625. in 12m0. 2. Rerum mernorabi/iinn
in Regno y'apania, gejlarum an. M.DC. IX. XX. XXI. XXII.
Societatis 7-fu ad Rev. &e. Patrem P. MUTIUM VITELLESCHI ,
Prcepolituns generalem ejusdem Societatis. Antv. 1625. in I 21110.
•..■•■•••■ PAQUOT , Mein. litter. p. 342--344.
Sill CC

CRUCIUS (JAKOB), een Delvenaar van geboorte, heeft
gerchreven: 1. Mercurium Batavum, feu Epgolaruns libros. Del.
phis 1635. in Svo. Ainfl. 1664. in 8vo. 2. Suadarn Delphieam ,
jive Orationes LXIX. varil argamenti , ad 2flion fludiofa,) juventutis. in 1 2ItIO. Verfcheidene malen to Amileldana, en elders ge.
drukt. --- J. F. FOPPENS , Bibi. &.1g. p. 511.
CRUCIUS (JAN) , geboren to Waist , was Priester en
Rooms Pastoor to St4broek. Hij heeft in 't licht gegeven:
Carmen in horum temporum calamitates. iliztv. 1604. in 8vo.

I. F. FOPPENS , Bib!. Bel g. p. 623.

CRT:i.
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CRUCIUS (JOHANNES). is geboren te .Rijsfel ten jars
isbo, en geweest Predikant te Haarlem, ook lid van het nationaal Sijnode te Dordrecht in i6r8 en 1619. Hij itierf te
Ilaarlem den 7 februarij 1625. Older zijn Afbeeldzel 't welk
in 't koper uitgaat, leest men dit vierregelig vers:
En CRUCIUM, cum jam art/1i fex luflra Satelles
Dulciloquo facrum pafceret ore gregem.
xhibet ora quidem fcuiptor tibi , ccetera very
potent reddere nulla manes.
CRUCIUS heeft in 't licht gegeven : T. Uit het Frans in 't
octbaarbidicib bra
Nederduits vertaald : JAN TAFFIN,
bog?. 2. Van 't Nederduits in 't Frns : ANT. WAIJEUS Pet
aIlibt tier tierrienbienan0 ell. 3. Van 't Latijn in 't Frans:
lionin0jhe thee ens. 4. Onpartijbige fiechter/ beide in het
Nederduits en Frans. 5. Uit het Nederduits in 't Frans:
FRED. DE VRY, Zegin en booggane bee fierhelifite beroerten0
SAM. AMPZXNG, Belchr. van Haarlem., hi.
in Voriarib.
138, 139.

CRUCIUS (LEVINUS), geboren te Ouclenaarden , is geweest Rooms Pastoor te Boschveld in ire;ter Flaanderem. Hij
was in zijn yak gants niet onkundig, en heeft ge.durende 34
jal en , de jeugd met een onbedenkelijl:en ijver onderwezer.
IN is te Gent geftorven ten jare 159o, na in 't licht te hebben gege 'en : Viridarium Fiorurn. Antv. 1548. in 81,0. 2.
Scholia in Dijiicha Conjs. Gandavi 154.1. in 8vo. 3. Threnodiam
in tenzeraria quorundam judicia, ad FRANC CRANEVELDIUM. lb.
81 . 0. 4. Parcenefin ad Potentates Chriflianos , ut percusfo inter
fe firdere arena in Turcam ac Lutherutn convertant verfu EleJ. F. FOPPENS BThl. Eelg.
giqco. Ganday. 1543. in 8vo.
p. 791-

CRUCIUS (PIETER), geboren te Arras in Artois in feet
jaar 1542-, begaf zig 20 jaren oud zijnde onder de orden der
Dominikanen in het kloosfer te St. Omer; voorts oeffende hij
g ig rnet live: in de godgeleerdheid en het nrt;diken, zo dat
2
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engeineen bekwamn. wierdt en tot luister van ne °Pia
vth.ftrekte. Onitrent het jaar 1584, wierdt hij tot inquifiteur
van de N'etkrlandbo aangefte/d, ten einde inzonderheid tigens
Gein te waken; ook voerde
hetterijen der zogenaamde Germ
hij dezen last mot de onve;biddelijkfte , geftrengheid,uit, eu
heft ei1 menigte vandip ongetukkig,en ten vure en galg doen
dbemen., Verder is hij 18 jaren Prior van zijn k!ooster ge'WeeSt en ftiexf den 27 april 1614,, in den ouderdom van 72
Area; na in it licht te hebben gegeven Discouys de l'ufage,
oracles du figne de la Croix. Arras 1604 & 1617. lit
vertu
zvo,

3, F. orr

1

Bib], Beig. to. 969, enza.

CRITESEN (NIKLAAS), i omtrent het jaar ts7o te Mas.
tricht geboren, zijnde gefproten uit fatzoendelijke ouders. Zijn
jo.ugMge letteroeffeningen'volvoerd hebbende; wierdt hij Monnlk in het klooster der Augustijnen, van die itad; worts. werdt
hij door zijne Opperften naar gezonden, alwaar hij te
Pavia tie doktorale muts verkreeg. In 16o2 wierdt hij tot
Apostolifen Onderzoeker in Flaanderen aangefteld. Tien jarea
later was hij op bevel van den Paus, Voorzitter van het hapiltol der reguliere Kanunniken van de Premonftratenfer orden te Tongeren ; en in het zelvde jaar 1612, reisde hij hoger
op in Duitsland „ en volvoerde verfcherdene commisfien bij de
RooinFgezinde KeurvOrften; ook was hij tegenswoordig bij het_
boucle= van den Rijksdag te Frankfort. In 16/6 werdt hij aange.
fold tot Prior van het kloogter zijner orden te Brusfel , ver.
voigens to Antwerpen en nog later te Mastricht. Ten jare
162o woonde hij het aigmene bapittel bij, dat van zijne orden
to Raine werdt gehouden. In Duitsiand to rug gekeerd , wierdt
'in 1626 benoemd tQt Kommislaris der kloosters, tot wier
orden hij behoorde, in Boheinen, Oostenrijk, Karineen en Saf.
hij volbragt deze werkzame taak tot volkomen genoe..
gen van zijnen Generaal , en vorwieif daar te boven de gunst
van den devoten Reizer FERDINAND DEN II, die hem met de
tijtels %-"an zijnen Gefchiedfchrijver en Nerkelijken Raad ver6er.
de. Ten laatiten werdt hij in 1624 tQt Provintiaai van Bohemen
ver-
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verkoren , en hi) ftierf argelnat door zijne vermoeljende bezfg.
beden , den 9 'november I629.
CRUESEN was welgemaakt van en leden , dnarbij van
ten tijzige geitalte , bent erne aangeborene weirptekendheid,
was flatelijk its zijn voorkomen, en voorzien ran 'grow begaaftheden in het behandelen van zaken. Dail- is van hem
in (Ink;
Mernafikfm diuguitinianten, in ,quo ammo QraYnton
fub Regula S. AUGUSTIN' preecipue tamen Eteinitarum,
Canonicorum regularium Priemonfiratenfium, r)olninicanovutn, Ser,
vorum B. Maroc, Hieronymianerum, Ambroliantrutn, Chrisero.
rum, Guillelmitarum , Trinitarioruin, Brig, ittinonarz, tliorunque
fire L. origines atque incrementa tribus partibus exilic-act/tr. Mo.
vachii 1623. in, folio. 'CUM figur. Confiitutiones "Erefnitarum S. P. iluguflini, , cum notis. D. 162-o. – SANDER',
Chorogr. Brab. alt. ed. Torn. H. p. 194, Ff., SZ'Etnri) Ahem
Belg. p. 575. VAL. ANDR., &N. Belg. , p. ,683, J. F. EMENS p
Belg. p. 9o5. ELssa, Encom. 4uguitiniarl. p. 504, TIDAA.
VEUR, Chr0/10/. iluguftin. p. 30. 7o. 73. 13.7. PARtgoir, Men,
litter. Torn. IV. p. 182-185,
tRUININGEN (JOOST vA1) ) tilt ten det qanzivnlijkait
adelijke Geflagten van Zeeland, gefproten, door Boxnoikvyr
keerdelijk JAE-oB genoemd, was de zoon van joos'T V.4$ CRT.3'
NINGEN , neer tot Ctuiningen, Ikeni4kt Steenkerken enz.
KATRYNA VAN WASSENAAR. Hij is geweest een der umedig.
voolzigtigite en gelukkiglie Krijgsovedlen van Xeizet
KAREL DEN V, in den Dultsren eorlog, die &es Vora tuntreat
't midden van de XVIde eeuw tot in'flandhouding van t tint
gezag verpligt wierdt to werens De Keizet zcndt vAig Ottn.
NINGEN met 800 Soldaten en soo Ruiters tlan'

iteden , die tegtns hem waren opgeftaan .. fiij kvram itt
mede tot E. fen eon itscije lii Westfa4m, &war hij ifin yolk
gemonfterd hebbendd., teens CoNRAAD Griaav ran Tflelminirg
vdti
optrok, en bet clot van diva naam zevn
toedizakgrid*I,
Graav
vender
flea
gelegen
vero,ierde;
ui era
two ge-,
cle Clad, het floc en 't land Van IJN4) Qan
'MD*
C. 3
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yen , en genai9 bij den Keizer te verzoeken. Die van arn42door geleerd en voor de verwoest:ng van huntle
brugge bier
vrezende, floten een verdrag met dien ge(sugten
ber
K
ovgeernite. Van h;er trop hi) naar 't graavfchap Rietberg ,
zuigts'‘in
alwaar hij de Gravin weduwe overhaalde, om zig aan Rei.
7,eis wil te onderwerpen, en 3co man tot *ming in, te
men; vervolgens ging hij met zijn Leger naar het graavfchapp
van der Lippe, veroverde de ilaci Uffelen, en noodzaakte deal
Graav otn zig aan den Keizer te onderwerpen. Dit verrigt
zijnde, toog hij voort naar de fterke ftad Minden, waar van
de inwoonders al zodanig door fchrik waren bevangen, dat
zij hem poorten openden, en hij die vesting zonder flag
of {toot innam; ja zijn naam was zodanig gevreesd, dat de
Graven van SCIIAUWENBURG en HAY, refFens de jonge Hertogen van LUNENBURG , en sneer andere Voriten zig bij hem
voegden, ten einde met den Keizer te verzoenen, en den eed
van trouwe en hulde aan denzelven in zijne handen of te
leggen. Eindelijk belegerde hij de clad Bremen, welke togt
noodlottig voor hem was , want de belegerden een uitvat
doende, en hij zig in het heettle van 't vuur bevindende,
werdt door een kogel zodanig getroffen, dat hij naar het flat
van Verden, aan den Bisfchop van Bremen behorende, gebragt
zijnde, binnen vijf dagen aan zijne bekomene wonde over.,
jeedt, en in het koor der kerke wierdt begraven.
Men vindt nog gewaagd van enen MAXIMILIAAN VAN CRUI.
NINGEN, die een der Bevelhebberen was van de Icheepsvloot,
welke ten j-i:e 157 3 onder bet oppergezag des Graven VAN
J3ossu, als Admiraal wegens ALVA, tegens de Noordhollanders
ftreedt , doch door dezelven geilagen werdt , wanneer hij,
benevens Boss y , gevangen gei aakte , 61ijvende niettemin de
Spaanfe partije aankleven tot in het jaar 1577. Hij is geftorven zonder enig mannelijk oir nit een voltrokken huwelijki
te hebben nagelaten. --- P. BoR , Ned. Hifi. druk
1679, 1. bl. 457. 783. M. Z. VAN BOXIIORN Kror.::jk van
Zeeland, II. D. bl. 352. 485. SMALLEGANGE, Kronijk van Zee,
land, 1 D, bl, 715. P. DF. LA RI:E Heldhaftig Zeeland, bl.
14-4
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1 44 145% J. W. Tit WATZR, Hifi. Tan 't Vatond ter Eiden.
I. D. bl. 193. 207.
CRU ISKERKEN, Zie KRUISKERKEN.
CRUL (N.), Schout-bikNagt, in dienst van de Ilepablijk
tier Verenigde Nederlanden, kwam deerlijk ten fare /781 nabij
St. Euflatius te pas; want den Engelfen Admiraal Ob1+111Y (tit
eijland veroverd en deszelvs inwoanders op een onge.hoorde
Wijze mishandeld hebbende, vaardigoe twee Linierchepen
een Fregat af, met last om ware 't mooglijk dell Hollandfen
Zeevoogd , die met zijn fehip Mars van ,6o ftukken 23 rijkge.
ladene Koopvaarders naar Europa geleidde, en van genvemde
eijland een etmaal geleden vertrokken was, tot op de hoogto
van de Bermudes-eijlanden te vervolgen indien =lye
'Diet eerder aantrof. 's Anderendaggs haalde deze bet Congo
in op de hoogte van Antigua. De viaggen werderi vet veer.
Ads opgeheesfen, de Engelfen naeferden en omringden deit
Schout-bij-Nagt, en riepen hem toe.: Strijkje Wag en drazi Nj!
CRUL, die van geen ooglogsverklaring wist , antwoordde
„ zuiks niet te kunnen doen, en de reden char toe pia te
„ weten; " waarop het grootife oorlogichip onnliddelijk
laag gaf, 't geen terflond beantwoord en van een gevegt
volgd werdt, waarin de wakkere Schout bij-Nast, bij den an•
yang dodelijk geworid , 'de eerfte was, 'cl!e in dezen owl
zijn bloed voor 't vaderland flame. Hij bads, zo man Wit,
bet vaderland verlatende, dezen tog , 'hoe onvetrditlikkett
anders, niet zonder fthroom aangevangen, en bij het arfcheid
van zijn gezin, een kommerlijk roorgevoel betuizst,
Vad. I. XXVII. 1). bl. 243, 244.
CRUQUIUS (JAKOB), eon Lettermlnraar van de . Xridio
eeuw, is geboren
/*dine, eon Mein fa-die in Flartieran
niet verse ten widen van Tperen gelegen.
a -aat hij et /age
kiasfen was doorgelopen, begat' hij
Saar Leaver!, airraar
hi) in d wijsbegeerte en redeDeetkunde (loch inzonderheid
regtszeiceraleki ftmleete. , nJe f.TT1V.
Mtttileto
Mit vi,m
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Trrus, Stigter van het kollegie dat zijn naani
DdtIEUB of pa it
citvvius bepaalde zig net tot het beoeffenen van
draagt.
tenichappen aileen, hij leide zig inzonderheid ook toe
deze
de
fraije
letteren en de Romeinie oudheden : en met dit
op
inzigt volgde hij de lesCen van CONRAAD GOCLENIUS Hoog.
leraar in de latijnfe tad , en vervolgens die van PIETER NADI..
vIus, die in 1539 de opvolger van GOCLENIUS was. Hij ver.
liet. de Nederlanden omtrent 't jaar 1542, zeer waarfchijnlijk
• zijne kundigheden aan een buitenlandfe Hogeichool te verineerderen. Van die reis, te rug gekeerd, hield hij zig nog,
enigen tijd te Leuven op : en hij tekent zelve aan, dat DRIUTIUS
hem op zekeren tijd op een gezelfchap van geleerde lieden
ter maaltijd genodigd hebbende, alwaar zig VULMAR BERNAR
TIUS en NANNIUS mede bevonden , men aan een jongeling,
die gemeenzaam met DRIUTIUS verkeerde , de vraag voornel.
de: „ Wie het nuttigile voor den Staat is, een man die wet
„ in 't openbaar Cpreekt, een fchrander Schrijver, of wel een
,, man die een voorbeeldige levenswijze leidt?" DRIUTIUS
vervaardigde over dat onderwerp een welbelpraakte redevoering, waar van onze Schrijver den hoofdzaaklijken inhoud,
in zijne verhandeling . over de Ilekeldigten van HORATIUS ge.
plaatst heeft. In 1544 wierdt CRUQUIUS naar Brugge als Hoog.
leraar beroepen , in de griekie en latijnfe talon , in plaats van
den beroewden GEORG CASSANDER , en hij bekleedde die waar..
digheid nog in ,1573, en waarfchijnlijk nog in 1582. Hij is
ten jare 1621 overleden. Daar is van hem in druk :
1. Ene Waarjrchouwing aan het hoefd van den Tribonianus,
of eerder den Anti-Tribonianus van JAKOB REVARDUS geplaatst,
en deze Regtsgeleerde heeft aan hem zijnen Commentarius ad
Leger Scriboniam in het jaar 1560 opgedragen.
2. Q. HORATII FLACCI, Carminum Tiber quartus , ex antiquis.
fimis manufcrtptis codicibus; cum Commentariis fall?) adliuc POR.
PHYRIONI ACRONI adfcriptis ; opera j.'kcalli CRUQUII, MeYenii
editus. Ejusdem in eundenz Annotationes. Brugis 1565. in 8vo.
HORATIUS, clan Com•
It. met no. 3 en 4, onder dozen
mentariis faci Enarrationibus Commentatoris veteris
Pconx Cu
Q
Riui:
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xos

Qum Accedit JAN1 Dome Commentariolus , &C. Lug& Bat.,
Raphelingius, 1611 & 1620. in 4to. De meeste der Aantekeningen van CRUQUIUS over HoRATi ps‘, zijn in de uitgave
van dien Digter. door SCHREVELIUS bezargd , ingelijfd. De
Verbeteringen en Aanmerkingen van Citt:Quius worden in
achting gehouden. En fchoon bet wel i.vaar is, dat 'er nodige
dingen aan ontbreken, en dat men 'er in onti-noet die-onn'ut
zijn; kan men hem egter het rest niet weigeren , van te erkennen, dat hij dienftige huipmiddelen heeft verfchaft aan die
genen Welke na hem komcn.
3. Q. HORATIL FLACcI, Epodon liber,, s antiquisfimis
bus manufcriptis CUM Commentarils antiquis , emendatus & editus,
opera JACOBI CRUQUII, Mesjinii apud Brugenfeis politioris Litteratline Profesfoth publici. Ejusdem in eosdem Commentarii. Art,.
CHRISTOPH. PLANTINUS, I 567. in 8vo.
4. Q. HORATII FLACCI Satyra.rum, feu potius Eclogarum
libri H.; ex antiqzttisfimis undecim Codicibus inanufcriptic cum antiomneis , qui hadenus editi funt , infinitis
quis Commentariis,
loci: purgati , thrifts explicate; opera JACOBI CRUQUIT , Mes.
fiizii , apud Brugenfeis politioris Litteraturce Profesforis publicis
Ejusdeni in eosdem Commenta-rii. CHRISTOPH. PLANTINUS, x573.
ig 81)0.

TULLII CICERONIS Oratio pro Milone , cum Enarra5.
time JACOBI CRUQUII. Accedit brevis Orationis Parcenefis ejusdens
CRUQUII. Adv. CHRIST. PLANTINUS, I582. in 410.
Bij WALVIS vindt ik nog van enen JAKOB CRUQUIUS ge.
waagd, van Gouda geboortig, die Onderprior van het eertijds
aanzienlijk klooster van Regulieren, St. Michielsberg , Oude
Hem genaamd., westwaards onder Schoonhoven gelegen, geweest
is, en op bevel van den wreden LUMEY, benevens den Prior
van het zelvde klooster KORNELIS SYMONSZ., aan een notenboom bij de ftenen brugge voor 't i aadhuis te Schoonhoren ten
fare 1573, werdt opgehangen. — SANDERUS , de Brugenfib.
p. 40, 41. FR. SWEERTIT, Auden. Beig. p. 360. VAL. ANDR.,
Bibl. Beig. p. 4o7. J. F. FOPPENS , Biol. Beg. p. 511. F. G.
aratus Litterath.is , Tom. III. p. 628-632. CRSF.S.2.7.YTAG
G5
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192, 193.
CRUQUIUS (NIKLAAS SAMUEL), geboren den 2 de.
amber 1678, is geweest Kandidaat in de medicijnen Toeziender van Rhijnland, Schout van Sparendam , Examinateur
der Oostindife Kompagnies Stuurlieden te Delft, Lid van de
Koninglijke Societeit der wetenfchappen te Londen en van die
der Hollandfe Maatfchappije te Haarlem. Hij flied te Sparen4
dam den 5 februarij 1754, in den ouderdom van ruiin 75 jaren.
CRuQurus heeft zig beroemd gernaakt, door zijne kundigheid
in de gefteitenis des Lands , en deszelvs Itivieren , en inzondeiheid oQk door de uitgave zijner konaige grove Kaart van
Ned at. jaarboeken, 1754. I. St. bI. I I8 ,
Delfland enz.
x19.
CRUSERIUS, zie CROESER (HERMAN).
CRUSIUS (GEORG KOENRAAD), geboren te Zutfen,
noon van BARE ND CRUSIUS Predikant aldaar, werdt Hoop
leraar in de regten te Leijden, en is aldaar, nog jong zijnde,
gdtorven, den 28 april 1676. Flij hadt gefchi even : Diatriben,
ad 1. 4o. D. de Hered. inflit.; en, Di=sfert. ex ULHAN1 Libr. IV
ad EdiEtum , beide herdrukt in 0 TTONIS Tliefaur. yur. Civ.
Torn. L col. 661-672. Hij was een grout vijand van de
zogenaamde Compendia. – JOH. FRID. BOCKELMANNI,
rat. funebris. ULR. HUBER/ , Dialogus de ratione docendi difcen.
di Yuris , agLer zijne Digresjiones yuft,inianew. LOMEYER , Dies
Genial. Vol. II. p. 42. OTTO , Praf. ad M UYDENI Comp. 1511.
p. 14. G. SCHRODER Drat. fun. in B. S.. CREMER p. Is.
CRUSIU8, zie CRENIUS.
CRYTERS (JAN), geboren te Diest in het begin van 40

CUCHLIN US. (JOHANNES)

107

XVIIcie eeuw, begaf zig in het jaar 1614 in het klooster der
Augustijnen van die t1ad, en verenigde zig met hunne or(%41
door de gewone pli.ztige geloften. Naderhand werdt hij Pr rol
van dat huis, en zedeit opvolgelijk van de kloosters te
len, te ilken en dat van Betiburg. CRYTERS verkregg den ti:Itel
van Doktor in de godgelead hed , en nam vervolgens nOg
verfcheidene kerkelijke bedie ningen waar, tot dat zii ne j ut=
vrij hoog geklomrnen zijnde, hij zig ter ruste naar zijne
boorteplaats begaf, alwaar hij den 3o junij 1675 is geftorven.
j predikte met veel ijver doch luttel oirdeel, welnig fmat
en nog minder werprekendheid, maakte gebruik van triviale
uitdrukkingen en vergelijkingen die gants niet op den pred*floe te pas kwamen. Daar is van hem in druk: S. AUGUSTI■
NUS prxdicans; five Concfones r prater facras Liiteras , ex foto fed
S. AUGUSTIN() concinnata, fludio Rev. &C. JOANN'S CRYTERMI,
S. Th. DoOoris Traj. ad Wain, I 713. in I 27/30. J. F.
FOPPENS, Bib'. Belg. p. 623. PAQUOT Mem. litter. Tom. Xli.
p. 368-37o.
CUCHLINUS (JOHANNES), geboren te Wetterau in Hesfen , ten jare 1546, was , eersi in fchooldienst te .Alleuwenimio
wen, en vervolgens in_ kerkendienst te Tacheim in den P4 z;
doch hij werdt genoodzaakt benevens een aantal anderen
dezen dienst te verlaten , ter oirzake, dat LODEWYK Keurvorst van den Paltz , minder verdraagzaam
vrup-,tige va4er FREDERIK DE III, den Gereformeerden godsdienst
in zijne landen affchafte, en den Lutherfen in deszelvs plaatze
invocrde, zonder te dulden dat de eersrgernelde gezindLeid
in openbaar haren dienst verrigtte. Hierop week CucHLI:• zus naar Embden, de algemene fchuilplaats der vervolgdo. Ge.
,rclurtneerden; alwaar hij ook gedurende enigen tIjd den fchoola
en kerkendienst beide waarnam. Te Amjteldam het gerugt
van zijne bekwaamheid, en gaven doorgedrongen zijnde, werdt
hi ten jare 1578 in die itad tot Predikant beroepen , en door
METER DATHEEN aldaar in den dienst bevestigd. Op den
Aden november van ;-et rolcande 5aar,, hood Coen hem eel/
I
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de godgeleerdheid aan het , ziogefihooVle
Hoogietaarsit oel in
dock in aanmerking nemende, dat het ge tal der
Leijden aan;
te Antigeldain zeer Bering was, liet hij zig iigtenik
Predikanten
anteontn daar te blijven, en hij bedankte voor het PI:of:es tfboerawarn
Door de Staten van Holland, in het jaar 159r
Theologisch kollegie of kweekfchool, naderhand en tot heden
toe nog b .:lend onder de benaming van Staten-Kollegie , opge.
rigt zijnde, werdt CUcHLINUS tot Regent daar van verkoren;
veel moeite hadt men, om hem tot de aanvaarding van dezen
post te bewegen, hij liet zig egter door den fteiken aandrang
(lien men hem deeds daar toe overhalen, en wierdt door ene
-plegtige l inwijding, op den 16 oktober 1592, in die waardigheid bevestigd , doende, hij bij die gelegenheid, ene iatijnfe
Redevoering , W elke, het tijdvak in aanmerking genomen,
,waarin die werdt uitgefproken, voor geleerd en fchoon moet
worden gehouden ; deze is in het Nederduits vertaald in des.
zelvs geheel bij B0R geboekt, benevens de Ordonnantie van
de Staten van Holland op de direetie van dat Kollegie, en de
lijst der namen van de eerile Studenten, die als Burfalen daar
in zijn aangenomen. 't Jaar bier aan volgende, vertrok hij
op nieuw met verlof van. Beflierders der Hogefchool , naar
iimfteldatn , om 'er den predikdienst waar te namen, .daar hij
lien bleef uitoeffenen tot in 1596, wanneer hij weder daar
Leijden vertiok, en als Regent van voornoemde Kollegie bleef
dienen , tot op den 3 junij 1606, wanneer hij in het 6011e
jaar zijnes ouderdorns als een wel bemoedigd Christen overleedt. Zijn Afbeeldzel gaat sneer dan eens in 't koper ge.
fneden in prent uit, zijnde het laatfte vervaardigd door HOU.
BRAKEM Twee zoons, JAKon en HENDRIK , waren de vrugg
ten van zijn huWelijk, die ook beide Predikanten zijn geweest.
............. CROESE , Naamregister. P. Box, Nederl, Hifi. druk van
1679. III. -D. bI. 647-657.
CUDSEMIUS (PIETER), van Toutenburg in Kleefsland
geboortig, was de zoon van WILLEM CUDSEMIUS, Mulikant
en Componist, eerst van Keizer KAREL DEN V, en nadertrand
van

CUILE. Mr. LAMBERT TED)

log

van zijn zoon triv IL PIETER te Wezel in den Lutherfen
godsdienst opgevoed, verzaakte• zijn geloof , wierdt Roomsgezind , en deeds openlijke afzwering van zijn vorige gevoelens in de St. Pietersketk te Avignon in handen van den Aarts.,
bisicli°11, en was, gelilk het dOorgaans de Renegaten zijn , bit.
terer vervolger van de Lutheranen en Gereformeerden dan de
Turken zelve tegens de Christenen woeden.
Naar Rome gereisd–zijnde , wierdt hij door den Kardinaal
BELLARmiN., die grote genegenheid voor hem opvatte, met
den naam- van Geloofsheld getijteld; vervolgens werdt hij Wier
tot Priester geordend, en vertrok naar Keulen, alwaar hij zijne
woonplaats vestigde , en veelal zig bezig hieldt om de Protestantfe gevwlens op een vuilaartige wijze te wederleggen. De
TraElatuin
hier toe ii,,gerigt, zijn de volgenden :
krevem , de dYperata Calvini caufa, in quo Seax Calviniflicte non
tam Oda guava virum corpus cuivis ad oculum exhibetur.
Col. 16ro. Th. 1612. in 8vo. 2. Hyperaspifien, pro PraElatu de
delperata CALVINI caufa Apologeticum , five quadripartiti Calvinis.
tics exsminis &c. Col. 1612. in 8vo. 3. Vivum fpeculum, in quo
v/ra v et Apoflolica Chryti Erclefia clan! apparet , Pontificiorum,
Lutheranorum et Calviniflarum vino ca1CIGlo a'iprobation. lb. 16:o.
in 8vo. 4. Synothtin Prov!neialem Diwcefis E.Titrajeffirce celebratam
a DD. Statibus ejusdein Provinche 24 Augufli 1612. UltrajePii,
belgico idioniate in latinum verfam, Notis curigfis illufiravit. Haeopoli (Colonia_2, 1614. in 8vo. 5. Apologiam pro Saxonia catholica. Colon, 16242. in 8vo. – J. F. FQFI'ENS, Bibl. Bag.
P. 9.69, Q70. enz..
CUILE (or. LAMBERT TEN) , is geweest Burgemeester
van Zwolle, en werdt ten jare 1592 in de maand augustus,
door de Staten van Overififel aan de Staten Generaal afgevaardigd , met brieven van credentie en inflruaie, om het recht,
geregtigheden en privilegien te vertonen, die gemelde Staten
pietendeerden te hebben op het vlek en kasteel van Koeverden; verzoekende dat, .indien het zelve door de Staatfe 'Froepas rnogu veroverd worden , men in dien gevalle , hare
pro-
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provintie zeirde.hgndhaven in detzelver privilegien en mot
n
ge en bewaringe
van dien zoude,
en dat de bezettinge
tigivden,
worden door zijn Excellentie MAURITS VAN ORAN/E
gedaan
oncie hunlieder Stadhouder, met het krijgsvolk _op bun
ads
repartitie ftaande; (loch fchoon kort bier op die Forteres bij.
verdrag aan der Staten zijde overging, flaagde egter CUILE niet
H aar genoegen in de aan hem opgedragene km/misfit; door.
Bien Graav W/LLEM LODEWYK VAN NASSAU, Stadhouder van
Friesland , daar niet in Wilde bewilligen, maar eiste, dat 'er
Friesch guarnifoen- in zoude geptaatst _worderf,. met aanbod
om akte te pisferen, dat hij het voor de Generaliteft bewaren, en derzeiver bevelem gehoorzamen zonder prat.
jadicie, van het refit dat Overffel mogte competeren enz.
P. Boit,' Ned. Hijior. drub van 1679, M. D. bl. 641,
642.

CUILENBURG, is de naam van een zeer cud en alleraanzienlijkst geflagt, oirfprongelijk in het Stigt van Utrecht te
huis horende ; waar van SMALLEGANGE in zijde Wapenkaart
fchrijft , dat het uit Graavlijk bloed afdaalde. Hij bedoelt de
Graven van Teisterbant , nit welke die van CUILENBURG, of
CULEIVIBURG, herkomftig zijn. Lie JUNIUS Patar. pag. 558.
HEUTERUS , Rerum Burgund. lib. VI. p. 203 , 204 cn vooral
SUEDERI CULENBURCH, Origines Culenhrgice, in MATTH2Er
rinaleElls , Tom. III. p. 589-656. Een tak van dit Huis,
heeft den Stamnaam verlaten, en dien van RYSENBURG aangenomen; volgens Connoisfance de la Noblesfe d'Utrecht , p. 18.
van 't Verb. der Ed. II. D.
56. ----- J. W. TE WATER,
N. 329. (*).
CUILENBURG (FRANS VAN), een der verbonden Edelen, Ridder, Heer van Manderik , zoon van ZWEDER en ORTELINE VAN HEVAVISICERKEN, behoorde tot bet bier voorgenoelnd
geflagt. Hij is geweest Ambtman van Maas en Waal, bene.
yens lid der Ridderfchap van Nijmegen, federt 1592 tot zijn
fterfjaar 1597. Hij verwekte, bij HENDRIKA VAN KEPPEL,
zijrie huisvrouwe, 6en' zoon, ZWEDER, die, made fn 't jaar
1597,
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1597, ftorf, en een einde van dezen tak maakte.
W. II WATER,
van 't Verb. der Edelen, U. D. M. 329,
434..
Iv. D.
CUILENBURG (MELCHIOR NAN), zoon van HuBERT,
Was, ten jare 1555, Stadhouder der Lenen van 't Gpavfchap
Culemburg. Ult ELIZABETH BRONKHORST, dogter van LAURENS
en van MARGARETHA Wm, Iiet hij vier uogters na, welke
aan voorname neren in egt gegeven zijn. Bij VOET vAs
OUDHATSDEN vindt men gemeld, dat hij niet alleen StaJhouder
der Lenen, f_maar ook Drost van Culemhurg geweest zij; en
verder, getrouwd was met HELENA VAN LALAING bas•
taard-dogter van ANTHONY LALAING , Grave van Hoo,,,firateni,
of DU deze dan wel ELIZABETH BRONKHORST zijne t s-eede
buisvrouwe geweest zij, kan ik bij mangel van voldoende
berigten niet bt.palen. Zijr_e verbintenis met de Edelen was
oirzaak, dat ALVA hem bande , cn zijne goederen verbeurd
verklaarde. Wijders words hij befchuldigd, dat
als Ka.
pitein, order BREDERODE ged.end hadde; vijandelijkheden
oeffend; bij trommelflag doen verl y non ve'rfcheiden roerende
goederen, door de Soldaten gclUen, zo eders als uit het
klooster te Hoorn,- en zig bevorden voor AnOeidain , om die
bij verrasfinge, en door 't mat,en van een loos alarm,
intenetnen. De Heer TE WATER betuigt niet te durven be.
vestigen 't geen hij verder ten zij„en aanziene aangeteiwnd
vindt, dat 11'4 namentlijk Raad en Geheimfch*er van den
Graav VAN EGMOND zou zijn geweest, en op den zelvden tijd
met dien rampfpoedigen Graav, gevangen zoude geraakt en
onthoofd zijn. In de naamlijst der genen, die, in 't mieden
des jaars 1568 naar 4ntwerpen gedagvaard zijn, words MEL*
CHIOR genoemd de bastaard van CULENBORCH en de zoon vart
Mr. GERRIT VAN CULENBORCH wezende ook een bastaard van
CULENBORCH. J. W. TE WATRR, 110. van 't Verb. der
Edelen, II. D. IA. 329, 33o. IV. D. bl. 434. G. V. HASSELT,
Stukken voor. de Vaderl. 110. I. D. bl. 268. A. W. K. VOET
VAN OUDHEUSDEN , Hilt. befihr. van Culenburg, I. D. bl. 102.
CUI.

CUILEN BURG -

(ZWEDER, VAN)

(ZWEDER VAN) die in
CUILENB URG't laatfte Ode XlVde eeuw ter wereld kwam, is Volgens HEDA
deeite vau
Mile Bisfchop van Utrecht geweest, fchoon,
en anderen
hij n immer met rust dien zetel beheerst heeft. Toen na del)
dboct van den Kerkvoogd FREDERIK VAN BLANKENHEIM, het
Dpitt.el in uovember 1423 bijeengeroepen was om enen
wen Bisfchop te verkiezen, was ZVVF.DER VAN CUILENBURG
Domproost te Utrecht, een der mededingers tot die waardigheid; . doch de meeste itemmen ten voordele van RUDOLF VAN
DIEPHOLT gevallen zijnde, wierdt de goedkeuring van Paus
111ARTYN DEN V. bier op verzogt, die dezelve tbigerde, en
op eigen gezag, zonder het Kapittel te kennen, zekeren
RABANos, Bisfchop van Shiers, tot Opperkerkvoogd.van
recht aanftelde ; doch dezes Gezanten Tiei gantfe Stigt
door beroerteri en partiffchappen deerrijk geteisterd yindende , befloot hij zonder yea moeite , om zijn verkregen
refit op het Bisdom aan ZWEDER VAN CUILENBURG of te ftaan
die hem tot ene vergelding zijne Domproostdije opdroeg. ZwEi.
DER, diet, ingevolge het getuigenis van BARLANDUS, een geieerci
man was, verwierf in 't vervolg, door geichenken , ene Bulle
van Paus M A RTYN , bij welke hij in 't Bisdom bevestigd wierdt.
Tiler op volgde een ruimiTchootfe fchetsmg in het Stigt; want
fchoon die van de Geestelijke orders tier itad Utrecht zig aan
's Paufen welbehagen onderwierpen, en ZWEDER door de bur.
gerij aldaar, met de gewone toejuichinge tot Bisfchop werdt
gehuldigd, beef 't overig gedeelte van 't Stigt RUDOLF VAN
DIEPHOLT aanhangen. rnzonderheid betoonden Deventer, Kam..
, de Brie hoddfteden van Ove,rqs.fel hem bovenal
pen en
genegen te zijn, ook toefden zij niet ranger dan het volgende
jaar om hem voor Landsheer te erkennen; en bet voorbeelc
van de Steden werdt eeriang door de Ridderfcha.p gevolgd ,
doordien, in augustus des jaars 1425, op enen Landdag to De.
enter bepaald wierdt, dat men zoude voortvaren RUDOLF VAN
DIEPHOLT voor 's Lands Ruwaart te houden, en ZWEDER vArs
CUILENBURG nimmer in de waardigheid van Utrechtien Bis
fchop te erkennen. Hij flied te Bafel in het jaar 1433. ----BE K
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HiDA HO. Ultraj. CUM nOtis &CHEM, in 1-1EDAM.
p. 284-285. A. MATTnsx, AnakEl. Vet. evi, Tom. V. p.
421. edit. in 4to. B. J. HArr , Befchr. van Zwolle, I. D.
bl. 342 enz. AlIELCH. WiNfior, Landr. van fluerijsf. druk van
CHALMOT, 178-j. bl. 114--120. (97.) Zie ook DIEPHOLL
CUILENBURG (ZWEDER VAN), van het zelvde geffagt
als de voorgaanden Waarfchijnlijk te Culemburg geboren,
leefde omtrent 't einde van de -XVde eeuw. Hij was een
zoon van HUBERT VAN Cp/LENBURG en der enigite dogter
van JAN vAltRossEm.-- Hlj huwde met OTTONIA VAN HEEMSNERK wapr bij hij .twee ZOOM verwekte: I. FRANS, die met
HENRIETTE VAN KEPPEL trouwde , Welke hem een zoon
baarde, ook .Z*Ef5ER VAN CUILENBURG genaamd, benevens
sneer andere kinderen die in derzelver jeugd zijn overleden.
2. HUI3ERT VAN CUILENBURG, die zonder nakroost flierf. IDA
VAN HONSELAAR nigt van OTTONIA overfeed in 1574.
MARIA DE LA TORRE, kleindogter van ZWEDER den tweeden,
flied den 25 feptember 1667. 1k tekene dit alleen aan, op
dat men zig niet vergisfe, met dezen laatiten voor Schiijver
te houden van het volgende WeYk : SWEDERI DE CULENBURCH,
ex J)ynaflis de Culenlurch, Origines Culemburgicc e , ab exordio
Donii usque ad ann. cib.eccc.xciv. in 't Nederduits, geplaatst
in de AnnieEta van din Hoogleraar ANT. MATTRZEUS, druk
4to. Tom. III. p. 589-656. Deze Kronijk begint met het
jJar 1015.
PAQUOT, Memoir. litter. Tom. V. p. 218,
219.
CULENS (HENDRIK), geboren omtrent 't jaar 1567 te
Cortcnberg, een dorp halter wegen tusfen Bru lfel en Leuven
gelegen , fludeerde in laatstgenoemde ftad, eerst in de wijs.
begeerte en vervolgens in de godgeleerdheid ; waarna mea
hem met de pastorije van Grammont in Flaanderen begiftigde;
hij maakte zig ongemeen verdienftelijk door de forge die hij
droeg om die talrijke gemeente in goede orde te houden en
'er deugd en goede zeden in voort te planten; dan zijn inkomen zees fchraal zijnde , wierdt de Regering van
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$iQcz $&t: bona 1.4 tCfpringe,J4 en hij ontving ook

van de Lad 421st. CuLENs werdt vervoigens
bevor-

dent tot Aardspriester des &kenfchaps van. Grammont ,
't Welk
bit geautende bet rulme, tijdvak van 45 jaren met enen
yoarbee.ldigen ijver waarnam, en , hij flierf tot hoog gevorder.

omtient bet midden der XV1Ide
de jaren gektommen
eeuw..
Hij beet in drukt uitgegeven 1. 7-udiciorfon, firenarum,
I/mut:Tog concionunt manipuZus &c. Antv. 1613. in 8vo. 2. Ptnovi Chriflianorunt ColleEtio: utriusMixt, veteri.i. lifebreoruni,
pe privilegla ;Inc* pre illo excellentia& prceflantia. Antv. 1617.
27 f;vo. 3. Locumenta Catholica et Catechillica XV. de Lege- Del,
feu acalogo vneratint, pout ea e fuggeffit populoGerardimontano
eta. Amy., 161-8.. in Eva. 4. Thefizurus locorum comnuniuin,
quo nova et vetera praferuntur in gratiaan Paflorum et concionatorum.
121,-A 1622, 4, in 81'04.
FR. SWEERTII Ahem
p. 32-6.
V..,, Aiwa., Bibl.
p. 348. J. F. FOPPENS , Bib!.
I). 441. i' AQUOT, Mew. litter. Tom. IX. p. 171, x72.
CULTRIFTCIS (ENGELBERT) , IVIonnik van de orders
der Dominikanen in het klooster te Nijmegen., -biocide OM trent
't midden der XVde eeuw. Hij was een leerling van A NDRIES
COMES en verkreeg de doktorale waardigheid waarfchijnelijk
aan, bet Hogerchool te Keukm In 1465 wierdt hij gebruikt
am de godgeleerdheid te Zutphen te onderwijzen, en in dat
zelvde iaar ondernam hij de oprigting van een klooster te
waar van hij de eerfte Prior was, Hij flied op het
langst in 14 .92,, na in 't Hat te hebben gegeven: T. Epifiola

deciarataria Ptivilegiorum Fratrurn Mendicatorum contra curatosPatachiales ; et Epiftola de Simonid vitand4 liz receptione
ruin. Apzuk AND11. BouLE „ /479. in 4to„ Naderhand ver.
feheidene malen herdrukt. z. Carmen de moribus Menfre. 3. Carmen de Pc410, in, modum , interlocutoribus ./lore et uxorek
Met bet vorige gedrul“ ,. 2,gter he werkje van PETRUS DE RIVO
quomodo omnia in ,neliorezn pailens
S. T. A 1,,oyanionfis,
fint interpretanda. Lugcl. Bat. in Ito„ 4..110/mak Confesiorum
me-

CLENRETORE (JAKOB) CUNIEUS. (PIETER) irs'
vnetricurn, una cum Defenforio Privilegii quatuor Ordinum Meal.
cantiu7n fuper audientia confesfionutn. Colon. 1497. in
""'"' VAL. ANDa., Bibl. Bela~ p. 294. J. F. FOITENS Bib!.
Belg. p. 262. DE JONGHE Defolata Batavia Dominicana , p.
96, 97. Scriptores Ord. Predic. Tom. I. p. 875. HARTZHEIM,
Prodr. Rift. Univerfit. Colon. p. PAQUOT, Mem. litter. Torn.
V. p.

CUINRETORF of RUIMETURF (JAKOB), was in
1578 Kanunnik, en wierdt in december van genoemden jare
benevens HENDRLK VAN MEDENBLIK, enen Regtsgeleerden,
wegens het opflellen en verfpreiden van zeker fchimpfchrift,
tegen de Unie, op last van den Raad der clad Utrecht in hegtenis gefteld. - N. BONDT, Hilt. van de Unie van Utrecht,
I. D. bI. 19.
CUN/EUS (PIETER!), Hoogleraar in de Staatkunde en
Regtsgeleerdheid te Leiden , was de zoon van een koopman
te Vlisfingen, in welke had hij ten jare 1586 geboren is. ,Zijn
vader vertrok met hem toen hij nog geen drie maanden oud
was naar Middelburg , daar hij nog i6 jaren den koophandel
geoeffend hebbende, in 't jaar 1602 flied.
PIETER wierdt met de grootite zorgvuldigheid opgevoel,
en 12 jaren oud zijnde, aan het beftuur van den Predikant
HUGO FLAVOLIUS toevertrouwd, die hem de grondbeginzelen
van de latijnfe taal leerde. Na verloop van enige maanden,
werdt de jonge CUIVEUS naar Haarlem gezonden , en hij JAN
MATTHYSZ. Predikant ter dier ftede, geplaatst, alwaar hij
zig vender in bet latijn en andere beginzelen der letterkunde
oeffeQde, en zulks met zodanig warmen ijver, dat hij 14 _jaren oud zijnde rijp voor. het Hogefchool wierdt,geoirdeeid, en
naar Leiden vertrok, alwaar hij order geleide van een jongeling zijner bloedverwanten AMBROSIUS REGEMORTER genaamd, die in zijn vroege jeugd reeds fnelle vow tgangen

het vak der talen en fraije letteren hadt gemaakt, de griekfe
en hebreenwie talen grondig leerde. In 1603 deeds hij met
Cie= ere reize naar Engeland , en hij befleedde al den tijd
wel.
H2
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mike hij in dtt rrik deorbragt met vigtig to ftuderen ; till vote
'erenen zomer de tezing van HOMERUS en, der In
Voerde
gte ; door well( middel
griekfe
wel dra ene
re
te andere griekfe
gro ndige kennis van die taal verkreog , in zo verre dat hj,
zelvs goede griekfe vaerien maakte, het Welk hem met halt
CASAUEONUS in kennis bragt, Wiens vriendfchap hlj verder verkreeg, door het aan hem zenden van zijne aantekeningen over
de Dionyfiaca van NONNUS. Na een tamelijk lang. verblijf in
Engetand, alwaar hij zijn neef REGEMORTER agter liet, die
iutusfen tot Predikant in de nederduitfe gemeente te Louden
was heroepen kwam hij tot Leiden te alwaar bij zig
beurtemiings, in de theologie en in de regtsgeleerdheid Geffende, zonder zig flellig tot een deter beide wetenfehappen te
bepalen; maar aanhoudend zig vlijtig toeleide op het gyondig
lei en van de griekfe en hebreeuwfe talen , waar toe hij ock
onophoudelijk, door zijn oorn PIETER REGEMORTER Ridder,
en een Miranda Staatsman wierdt aargemaand , en daar
hem, behalven dat, nog ten fterken prikkel toe dienden de
voorbeelden van veifcheiden' geleerde Mannen, daar hi4 ge.
meenzaai me de veikeerde, als Joni. SCALIGER HUIG D$
GROOT DOVIINIKUS BAUDIUS, Is. CASAUBONUS, DANIEL HEIN.

sirs- en BONAVENTURA VULCANIUS, Bij den laatstgenoemden heeft
hij drie inen gehuisvest, na alvorens gedurende een gelijk
tijdvak bij twee andere Geleerden gewoond te hebben; name.
Iijk , het eerst bij KAREL CLUSIUS en vervolgens bij SYLVESTER
VAN CAMPEN vooirnaals Penflonaris van Goes in Zeeland, en
natnaals lid van den Hogerr Raad in 's Haile, die zig met 'er
woon ,naar Leiden hadt begeven, om de verkering met ge.
leerde Manner] te genieten, waarvan hij het crake!, uitmaakte.
Intusfen toog CUNIEUS , die de hebreeuwfe taal nag niet naar zijn
genoegen grondig genoeg verftond, naar Franeker,, alwaar hij
enige maanden het onderwijs daarin van JAN DRUSIUS genoot.
lees fchrandere Ho-og,leraar onderwees hem teffens in de leerflellingen der Rabbijnen, benevens de chakleeuwie en fijrife
i'praken; hij gaf hem ook afzonderlijke lesfen met zijn eigen
.noon , met wien Cumus zig door een naauwe vriendfchap
Ver.
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verbond, en witns vreegtildige iood hem ongemeen &lertelijk vie; eedert lien did &eft altoos brieftrisfeling met
den wader gehouden. Zig in de beoeffening der geleerde teem
volle dig geoefend hebbende, waar toe SCALTGER hem on0P0
houdelijk aanmoedigde, wilde alvorens Frarer to veria, regtsgeleerdheid *ten,
ten , nougrondiger onderwijs in de
snit tijd -de lesfen van Wats,
en ten ‘dien einde boor&
van TINLIEUS FABER. Toen bij in .1-6r
zus LITLONA en
iouderdom van 25 Jaren bereikt halt ) ging 'er reeds zulk
een ktireiijke .roem van hem tat, dat de Bezorgers van Lay/ens Hogefchool hem tot hun lakten, met aan hem ten Pro*
fesforaat in de latijnfe taal op te dragen, rn weinig tijd daar
na fchonken zij hem een leerfttel om de Staatkunde te ander.
wijzeni hij vervulde deze lieWe posten met lof, n verktaarw,
de TACITUS JUVBNAAL SENEK-A den Wijsgeer, SUETONIVS 9,
HORATIUS en enige andere Schrijvers. Zijne stigt tot de be.
oeffening .der regtsgeleerdheid IntAisn al tangs hoe leer tan.
wakkerende, beiteedde hij zijne ledige uren can die ftudie,
en eij verkreeg de waardigheid a!s Doktor in dat vak uit
Vanden van den Rektor KotNrurs SWANP.N.BURGri, VetVOli
tens verzogt hij veriof om enigen tijd de pleitzaat te bezoe.
ken, en de beroemdfte Advokaten in Hage te gaan horen,
op welke piaats hij zijn intrek nam bij den Raadsheer Aioi.
LONIUS SCHOTT& Na verloop van pmtrent agt maanden keen
de hij naar Leiden te rug, .ilwaar men bij zijne prafesie
de ftaatkunde die der regren voegde, 't welk hem in de very.,

pligting brags on'i de ..Pandekten te Verklarenv iii kteet 'er
zig gedurende is jaten met roeft van, als wanreet hij Sum.NENBURGH In 'de verklaring van het Codex opvOlgde, "t welk
bij tot aan zijn dood tOb heeft. vervuld. En , rthaan hij zip;
beklaagde van door geltadige raadvragingen afgetrokken to
warden, wist hij egter nog tijd afte zonderen tot het waarne.
men van andere letteroeffeningen, ineonderheid die welke
Gewijde en Joodfe oudheden ten onderwerpe hebben. In den
avandflond zijnes levens, leiden hem de Staten van Holland
ern aaniieAke jaarwedde toe , order voorwaarde dat
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voor hors moest dienstbaar zijn, in zaken die
zeevaart betroffen. Toen ook ten jare
andel
den kooph
ew wijdlopig gefchrift van JOHANNES SELDENUS ge tijtela
h
1636
Mare claufu gn, in 't licht kwam, ingerigt tegens het werk van
iiVI G DE GROOT , Mare liberum waarin SELDENUS ftaande
boudt, dat den Koningen van Groot-Brittanje de eigendom der
oinliggende zeal ondeelbaar ' met alle naburige en aangren.
zende landen alleen toekomt, ftelden de Staten van Holland
zulks in handen van CUNSUS , die daar tegens zijne bederi
kingen inleverde.- Ook itelden de Staten van Zeeland hem na
dode van JAKOB EYNDIUS , tot hunnen Getchiedfcbrijver aan;
dan toen hij gereed bond om, bezit van die waardigheid te
nemen, wierdt hij op-refs zijnde door een hardnekkige koorts
aangetast, die met enige tusfenpozing verzeld_ ging, en aan
hem de vrijheid gunde om naar Leiden terug te keret); doch
korten tijd daarna wierdt hij 'er op een feller wijze door aana
getast, en na gedurende een vrij langen tijd 'er deerlijk door
gekweld te zijn geworden, rukte die hem ten laatilen in 't
graf op het uiteinde des jaars 1638, na 52 jaren geleefd te
hebben. ADQLF VORSTIUS heeft den 6' december daar aan
voigende, ene lijkrede over hem gedaan, die benevens enen
bundel latijnfe lijkdigten op hem door de beroemdfte Paten
van dien tijd, te zamen ten jare 1693 te Leipz(g in 8vo.
gedrukt zijn, en ,de beroemde GROTIUS maakte dit vierreges
lig vaars op zijn overlijden:
pen en rata

file tribus linguis toto celeberrignus orbe

Occidit lieu! Legum regula , 7uris konos ,
Succe.lfor qucerendus exit. yam mine, Batave,
Witte per • terra , nlitte per & maria.
CUNIEUS heeft het eerfle Jubelfeest der Leidfe Akademie
met ene oratie op den 8 februarij 1624 gevierd, toen hij voor
de tweedemaal Rektor gnagnificus wierdt, naderhand heefc,hij
nog tweemalen die erepost bekleed. Hij was in 1616 geb
trouwd met MARIA, ene dogter van NIKLAAS VAN ZEIST,
renfionaris der Itad Leiden, en kleindogter van JAN VAN BAN*
CHEM ,
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Prefident van den Togen 1Usti in 's Hage en Caratot
van het Hogefchool te Leiftlen; hij verfcheiciene kin*
d!eren heeft verwekt, 'war van de ifitatnnelingen, -zelvs nog
in onze dagen,.4de igeftoeicen der ere :te Lelden steed Li
hebben bekleed.
Curl-VW' beat' ten arojog geltet, =en was van et Iivegato
ng tempera-fent; . -dplopend, en veelUjds droefgeestig yen Vett.
-ilagtig; hij .gezelfchap, was zitoos .ernftig, tratWeinig, yen lito§t s- geen boerten verdragene Wen vindt oppge.
tekend, dat terwijI hij 'aan ziin longite ziette met de koOrts
die hem korte dagen darna ten grave Peep.
lag te
te , hij wilt uit te werken, dat zijne -zuster Ale -.hem
krankbed ioppastte, nevens de verdere bulsgenoten-, Tiaat
kerk gingen, zo dat hij alleen met ten .oude dientmeid
"huis bleef, ,aan deze Leval een goed vilur aan
-ieggenv
under voorwendzel dat hij -koud was. at volvoera
, gaf hij haar de fleutel van zijn fiudeerkamer, en becIttiddeban
, 'die h haar
waar zij een mande met papieren zoude
beiaste 2f -te Wen . en in Rijn tamer 'te 'brengen.
ij 40et dity
°en na Naar under enig voorwendzel uit de lamer to ilebbont,
doen gaan, kroop hij uit zijn bed, 'Warn de fchrticen
rje
nadeihand voor leder) Van,
nand, •-en verbrandde die
dit bodrijf gevende, dat hij die te onvolkoniell ijirdeelje, vat
zijnen dood in 't licht gegeven to worden , zo als b j woes.
de (lac men zoude doer). jammerite was -dat Rib ionder e
it Ivr,

ze ft irniften zijne we! uitgewerkte aantekeningen 'over 177.,Avros
IOSEPHUS bevonden., tot het vervitardigen . waar van-, hij treva
groot sgedeelte van zi}nen leeftijd getpild hadt.
Dat does geleerde Man in het Ituk van godsdfenst an a.
ijde der Remonitranten . overhelde, blijkt ten vollen tI eijn#
fchriften; ook bleef hij niet -ongernoeid in de Imriceiiii(e
ten, Ee in- zijn t4jd gants Nederland zo deer4ijk beraertion;
inzonderheid hailde hij zig den haat van de beethooldig.e ton•
tra - Remonftranten op den halm , door 1-13n loirdeel eat hi) gsf
'over het bock van
LUBBEIVMS .tegens dat van, MIO pit
Itolidta
GROOT; waatin dezt do rrodsclinl
& $3,-autt

H4
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verdedigt. Men nam zijn boeksken Sardi ve nater,
Inderdaad een fcherp hekelfchrift was, te baat, om 'htenWiebikii
het Sijnode nationaal te Dordrecht aan te klagen ; het Ho
eyeing& zagter met hem af, dan men wel in den beginne
vervva gt hadt. Want toen het Sijnode was aangediend' dat 1)4
op de aanfpraak van den ilsa:sfor FEsTus Hommius, vergezeld
van den Predikant lznit juivius en een Ouderling van Leiden , ten verzoeke van de Gedeputeerden der Sijnode aan
hem gedaan, hadt geat4woord: „ Dat hij over de Tauten in
,, zijn gedrukte boeken, bij,hem gefchreven toen hij nog long
,, was, en geene profesfie der religie dede, met een publijk
„ fchrift , eerstdaags uittegeven , de Sijnode en de kerken
„ zoude voldoen," namen de Doi* Vaderen bier genoegen
in, en vonden verder goed,, dat de Predikanten van Leiden
Cummus zouden vermanen, om zodanig een goed voornemen
en belofte in 't werk te flellen; doch het blijkt mij niet dat
iets van dien aart immer door onzen Hoogieraar is in 't licht
gegeven, cok Het men hem zedert dien tijd ongemoeid.
Veelvuldig zijn de loftuitingen door een aantal Geleerden
aan CUNIEUS gegeven, Brij zullen ons enkei vergenoegen dat
14j te brengen, 't Welk pen geplaatst vindt in de opdragt van
den geleerden P. BURMAN voor do Iatijnfe Brieven van hem,
en door genoemden Hoogleraar ten jare 1725 in 't licht, go.
geven; zie bier zijne woorden: ,, 1k prijze hem als een, der
welfprekendffe Mannen en ervarenite Regtsgeleerden , die
zo grotelijks ais iemant met de Iuisterrijkfte voordelen en.
„ eertijtelen van de Akademie is begiftigd geworden; die bo7) yen velen uitmuntte in groot aantal van leeriingen, die
uit aile gewesten van Europa naar hem toevloeiden ; die,
)) in zijne honigzoete fchriften , de bevalligheden van CICERO
met het zout van ATTICA vermengende, bij ieder in that
gerekend wierdt, om, bij uitftek boven anderen, fchrale
,, wetenfchappen met puik van welfprekendheid en rijkdom
„ van vernuft te verfieren; die in alien opzigte naar 't ge„ meen gevoelen der Geleerden, met de vermaardile Rede$) naren gelijk to ftellen was, en die eindelijk den lof, door
I,
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;, de kragten van zijnen edelen Geest vergaderd, welke zo

Lang de geleerdheid haren verdienden prijs behoucit, onfier„ felijk duren zal, aan zijn nakothelingfchap, als wettig erf.
,, goed , tot enen voritelijkat luister en grootachtbaarheid
„ heeft nagelaten.”
Bet Afbeeldzel van hem in 't koper gerneden en in prent
gebragt, treft men bij onderfcheidene Schrijvers aan , als on.
der, anderen in FREHERI Theatrum , en in de Alma Academ.
Leidenf., onder het welke deze beide regels geplaatst zijn :
Mutos CUN/ET vultus hec monfirat imago :
.Reddit earn comitans ora dyerta liter.
Zijne in druk uitgegevene fchriften bepalen zig tot de
v,olgenden:
Animadverlionum liter iia NONNI Dionyfiaca. .dlccesfere DAMELTS tlEINSII differtatio de NoNNt Dionyjiacis ejusdens
'
confedanea ad editioreem PLANTINI
Paraphrafi ; Jos. SCALIGERT
WECIIELT. Lugd. , Bat. ap. ELZEV IR. I 6 I 0. in 8vo. CUNIEUS
toont in zijne aantekeningen de gemaakte fauten van den
Schrijver aan.
2. Sardi venales, Satyra Menippea in hujus fcculi homines
rosque ineptd eruditos , PETRUS Czilvri.us feripfit. In fine feodion
addita efl , ex ejusdern interpretatione , D. JULIAN' Imp. Satyra in
Principes Ronzanos. Lugd. Bat. ap. RAPHELENG. 1612. in 16mo.
It. vijfde druk, in de Verzameling, getijteld: Q,uatuor
Virorunz Satire. Nies RIGALTII Funus parafiticum. jusTr LINN Satyra
nzenippcea. Soznizium P.
Sardi venales, JULIAN' Imp. Calares a P. CUN/E0 tranflati. Lugd. Bat. 1620. 24/n0. It. in de

Tres Satre menippee: nenzpe L. ANN/ET &NEC IE 'AwocoAoscutvSomnium, & P. CUIVEI , Sardi venales,
recenfite & noes pet petuis illuftrate. Lipfite 720. in 1 VIM
torrt g ,JUSTI LIPSII

De uitgever en de fcholiast, is

GOTTL. KOR12,

geboren to

Beesko in de Neder-Laujitz , die naderhand Profesfor in de
regten to Leipzig is geweest. It. vertaald in 't nederduits
onder den tijtel: (1:3ehken to hoop. Muff. in 121110. meerma•
len berdrulit. Dit liekelfchrift van Cum t. is ongemeen
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higtigC 11 aangenamen flij1 geroweven.
geestig en in eel gevoelig de valfe Geleerden, en de onwetencie
britst 'er
vrii die zig een fpel makers van de ligtgelovigheid
verwonderaars
en leerlingen ; inzonderheid gispt
k ds
Po"ee
I/nn
0u
Godgeleerden, en beweert dat 'die im
w
eire'derlantYe
rf: vel
iV
twist zijn geraakt over zaken, daar de beide partijen even
weinig doorzigt in hebben , en hij lagt hartelijk ova-de ban.
eelvvijze van zodanige Predikanten, die, terwij1 zij hunne
hoorders tot het betregten van liefde en eensgezindheid aanmanen, zig underling door de allervuilfte lasteringen als ra.
zende wolven verfcheuren. Alen zegt, dat CUNAUS die dit
ftuk in zijn jeugd heeft vervaardigd, in rijpere jaren 'er enige
l to bijtende zetten van afkeurde.
3. De Republica Hebraorurn , libri tres. Rebraa Grocs.
mania verbo tenus reddita latind funt. Lugd. Bat. yap. L. ELZEVIER
1617. Zedert dien tijd zijn 'er van dit werkje een menigte
idrukken in 't licht gekomen , waar van voor den besten wordt
gehouden : variis adnotationtibus ilizilirati 4 JOHANNE NIcoLAr.,
Lugd, Bat. 1703. in 4to. Ook is het in 't engels franc
en hoogduits vertaald, gedrukt; mede in het nedeiduits verb
taald door HMG WILLEM GOEREE, cruder dezen
1iepub/ijh bet *bran / of Oenieenebt§t bet men 1 in krie
%saki; boor PETRUS CUIVJEUS in 't latbn befe4rebeni en nu
utt 't 1,10 hermit/ en met INintherbreibingen / en nob*
inlagingen tierrifitt / boor ten Itieffiebber ber 5c1blefie 'Otto
awn. IV Vile // i682,--17o2. in I 2tno, Namaals herdrukt
in IV Delen in 8vo. Dit werkje, is in zuiver latijn en met
veel bevalligheid gefehreven , even zo als alle de andere
'werken van CUNNUS dan misichien is de Fiji wat al toverheven van en met te veel bloemen opgefmukt, voor een
onderwerp van dien aait. Ook hebben veriheidene Schrijel s het gevoelen van CuN=s wederlegd, waarin hij met
een weinig te wet vertrouwen voor zijn gevoelen , MELCHD.
SEDEK voor den zoon van Gon, veil gehouden hebben.
4. Orationes iris argnmenti. Accedit, proter alias ejusdern disLugd. Bat. 1640. in
saicia
fertaeones , Colyiligen
27/244
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.12mo. h., met een Voorrede van AIMUSTYN BUCHNER. Witis_Hoogleraar in de digt'Ube 16 43. in lone. Deze__Bumana
konst en welfprekendheid geweest te Wittenberg , en is de
Schrijver ener inkiding tot de' HoogduitfrDigtkundt, en gebo.
ten te Dresden in 1591, en geftorven te Wittenberg in 1661.
Daar zijn nog, vele ander@ drukken van dit geachte werkje,
waar van wij flegts nog - zullen opnoenten dien', weike dezen
Sat
inyiira, e:
tijtel vow: Orationes 'c. ejusdem cilia op u7acuplaoft: tim
ppea; JULIANI Calares , Refpnizon ca
tti
quibusdam ' ejusdem EpUiolis nuncupatorlis. CHRISTOPH. CELLARII2
'zoos obfervationes addidit. Lipf. 1693. 212 I ZMO. Ib. 1723,
in 1271W. Enige van deze Redevoeringen waren afzonderlijk
gedrukt, toen JAN CUN/EUS zoon van den Schrijver, 'er de
verzameling in zijn geheel van heeft uitgegeven. Zij zijn wet
gefchreven, en kunnen tot modellen &nen voor Akademifo
Redevoeringen; de duidelijkheid en netheid gaat 'er in gepaard
met de fchoonheid en zuiverheid' van It'd!. Zie 'er hier
lijst van I I. In natalem Academic Leyclenfis. 2. De necesfitate
praftositia Littefarum. 3. Ad Authent. habits. C. ne
eoruvn avi in rerumpublic.
pro yore. 4. De Annis
Hierin
gispt
hij
op
enen geestigen trant
civitatum converfione.
de zogenaamde voorzeggingem van.de Astrologisten of Sterre.
kijkers. s. Exercititionum Oratoriarum, gut audoritate public4
in Academia Leydenji inflitlutz funt , inauguratio-; habits 10 novemb. 162o. 6. Cum yurilprudentiam esfet praleaurus. 9. Its
ordiretur expticationem
yrit,
SUETONII Galbam. 1o.
prteleeturus esfet‘
TAcITI. I CUM HoRATrum
12. Cum JUVENA6S explicationem ordiretur. 13. In exequiis
EVERARDI Volum, Mad. Prof. 14. In Exequiis Clar.
5: In Exeq. Clar. CORN.
Profesforis.
BRONCHORSTII jIt
SWANE.NBURGII yurispr. Pr of 16. In funere FRANCONIS BurlGERSDICII Phiiof. Prof. , 18. Super caufd judiciaria Senatus A..
cademici 2 febr. 1632. Hier na volgt het Refponfum in ca: fa
, welk reeds in 1631 was in 't licht gegeven , en
dat tot onderwerp hadt: „. Drie Genuefe fchepen , hadden een
„ rijkgeladen Turks vaartuig bemagtigd, en dit vaartuig was
goe-
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doordien de Genuefen . in duurzamen oorIog met
goede prijs,
waren;
maar Let orituttnig weder hadt hun ge.
„ de Turken
noodzaakt, een haven van Kandla welke aan de P'enetia
behoorde in te lopen. De Venetianen nu in vrede met do
If
Turken zijnde, is de Vraag, hadden dezen het regt om hunt
„ vaartuig te rug te eisfen ? Curimus beweert van neon, era
„ verdedigt de zaak, der Genuefen." De verzarneling waar van
wij fpreken words bepaald door de Lijkrede, op Cumus.
Oratio in obitu?n Clarisf. Bo.
5. PETRt CUNEI Epiftoke ,
IIAVENTURS VuLciasm, edente PETRO BURMANNO. Lugd.
1725. ML 8100.

Cum us hadt nog voor het jaar 1632 gerthreven: De eaujil
7uris Patti , earurmque differentiis , doch dqe Verhandeling
heeft nimmer het licht gezien , zo min ads de Aantekeningen
ever FLAVIUS jOSEPHUS , waar merle hij ver gevorderd was,
doch die wij gezien hebben, dat hij benevens andere belangy
fchriften in zijn iongfre levensflond, aan het vuur heeft
opgeofferd. Anon.'. VORSTI1 Orat. fun. in obit. Clar.
CUN/Ei. PR. SWEERTII, "'then. Batay. p. 286.-289. SCALIGER,
in Scaligeranis fecundis. Voc. THEOD. FzERTI Eulogia yaorum
TOB. MAGIRI Eponymolog.
Faliticerum fec. p. ioo,
in voc. Tn. POPE BLOUNT, Cenfura celebr. diutherum p. 938-4!
p. 977. Poly& Frail'.
94o. MORH. Poly& Litter. Tom.
Tom. II. p. 562. CRENSI, Animadv. Philolog. Part. V. p. z55-.;
161. Part. XIII. p. 167. Jo. FABRICII Bibl. Part. I. p.
33 1 , 332. J. F. FOPPENS Bibl. Belg. p. 97o. P. FREHERI
Theatrum, Part. IL p. boo. Catal. Bibl. BUNAV. Tom. I. Vol.
II. p. 1187. C. SAXI 0/10W. liter. Pars IV. 11. 184 , 18S.
582. BAILLET, lug. des Scavans. Tom. II. p. 414. PAQUOT,
Mem. litter. Tom. IV. p. 240-250. G. BRANDT, der Rea.
form. II. D. bl. 203. 243. IV. D. bl. 523. P. DE LA RUE,

Gelett. Zeeland, bl. 116-120. G. V. LOON Nalerl. Hifloriep.
II. D. bl. 233.
CUNERUS PETRI, Bisichop te Leeuwarden, wierdt ge.
boren van icharnele en behoeftige ouders te Duivendijk, een
dorp

CUNERUS PETRI,

r2s

dorp op het eiland Schouwen in Zeeland , omtrent bet jaar
T550. Hij bragt zijne kindsheid te .Brouwershaven door , en
wierdt aldaar in de eerfte beginzelen der le:teroeffeningen
onderwezen , waarna hi) Leuven bezogt, of was het mooglijk
middelen te vinden tot zijn beffaan ten einde aldaar zijne flu.;
‘ an vari
lien voort te zetten. ELIAS V&N SCHORE , een edelm
die flad, neiging en bekwaamhe d e n voor de wetenfchippen
in hem befpeurende, plaatfte hem onder 't getal zijner dienstboden , en gunde hcim den tijd de fcholen te bezoeken. Na
tijnen wijsgerigen loop in liso te hebben afgedaan , ftudeerde hij in de theo!ogie . en volgde de lesfen der Hoogleraren
RUARD TAPPER en jocaEm RAVESTETN. Ten jaie 1559 wierdt
hij lot Flehaan van St. Piete,r te Leuven aangefteld, en in 1560
tot Doktor in de theulogie. Met de aanftelling der nieuwe
Eislchoppeu, weidt hij met het Bisdom van Leeuwarden begiftigd en deedt aldaar zijne plegtige intrede den r februarij
157o. Zijh eerfte verblijf was op het BlOklitliS ZEGER
VAN GaozsBEEK , die 't opperbevel voerde bij afwe3:gheid van
den Graav VAN MEGEN van bier wierdt hij door een gantferi
ftoet verzeid naar de kerk van St. Vitus tot Oldenhove gebragt,
alwaar hij met den mijter op 't hoofd en den zilveien flaf in
de hand, der aan Arezende gemeente den zegen gaf, vertrekkende na het voleindigen van den avondzang, raar het Moos-.
ter van de grauwe Bagijnen , daar hij bleef tot den 6den maart,
wanmer hij ging wonen in 't Monnikenhuis van Bergum ,
't welk naderhand tot de vergaderplaats der Staten is gebezigd. Des anderen daags gaf de , Bisfchop een heerlijk gastmaal aan de voornaamffen van den Adel en Geesteiijkheid,
dear a y es wat lekker is en de tong kan itrelen, wierdt voorgediend, pogende door een 'vrolijken maaltdd, zegt GABBEMA,
den haat van zijn nieuw en fang afgeweerd ambt te vernleti-

gen en aan den Fries te betonen, dat hij zo vreemd niet was
van een gullen dronk, en ruim aangediste tafel.
Den glen der zelvde maand , wierdt een regtsgeding,
betrekkelijk ene trouwbelofte, in 't klooster van St. Anna,
y our hem bepleit, en den ioden voldongen. ALEF VAN AYLVA
in
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voor ANNA VAN
k
aanl
h ij zeide aan hem gedaani
va zij ontkende de belofte; 's Lands Ad,
9111
hare geloeftnel:
gefland
d
daagde
hen
beiden voor 's Bisfchops ftoel, die de zaak
vokaat
met
hun
een
eeuwig ftilzwijgen op te leggen. Daar
befliste
de
huwelijkszaken
altoos ter judicature van het Hoge Ge,
nu
regtshof hadden geftaan , haalde deze zaak den Bisfchop
den aanvang van zijne bedieninge, 's yolks haat op den ha/•
se, die, bij voortgang van tijd, tot ruimer verwijderinge*
in lief& ont1111
00

uitborst.
Den 26 febxuarij wijdde CUNERUS de Altaren In de St. Pito
kerk., en maakte die tot een Dom en Hoofdkerk. Tot deze
plegtigheid waren hem wegens het Hof, drie Adfesforen toegevoegd, nameliik ANTHONY DEL VAILLE, PIETER FRITEMA,
Raadsheren, benevens 's Lands Advokaat JAN CHARLES, die
teffens op Koninglijk bevel irr last hadden, om hem in de
bedieninge zijnes ambts , en in 't bezit der aangewezene goe.
deren , te bevestigen. DEL VAILLE deedt bij die gelegenheid
cen lange redevoering, tot lof des Bisfchops, ten ilotte daar
bij voegende, dat het Hof aan den Bisfchop befcherming verleende, en een ieder aangemaand wierdt , om aan hem de
verichuldigde gehoorzaamheid te bew ijzen; ingevolge bier van,
beloofde hem ook 's Lands Advokaat 's Hofs •bercherming, in
alles wat niet flreedt tegens het regtsgebied en de vrijdommen van den Landsheer.
Door deze gunitige toezeggingen gerugfleund, aanvaardde
CUNERUS den 3 maart 157o, het bezit van 't klooster te Bergum , en zuli:s in weerwil van den Prior,,daar hij zig egter
weinig am kreunde, fchoon deze reeds op den brief van ALVA en de verklaring van den Raad; halt geantwoord: ,, Dat
„ hij niet veimogt hot klooster aan den Bisfchop over te
„ ten. Zij waren het kapittel van frindesheijin , dat hen voor
„ een lid erkende, onderworpen, en hadden ingevolge daar
„ van vele vrijdommen, zo van de Concilien als van Keizer
„ KAREL zelven verworven ; die het Trentife namaals bekrag„ tigde, Wat den eed betrof, dien ftaafden zij aan het hoof
,, hun.
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$, hunner orden, die duldde in 't geheel niet de vervreeni,
,, dinge van hem noch zijne medebtroederen. Ook bleek
bet, dat zij, door een overoude verbintenisfe, verknogt
s, waren aan de Staten van den Lande van Friesland; derwij,, ze, dat zij niet vermogten, in die vernietiging naar eign
3, zinnelkjkheid te bewiiligen. Zij waren altijd Dienaars geweest van den Koning, zijne Stadhouders en derzelver onderhorigen ; dervoegen, 't onbillijk fcheen, , dit kloostor
,, ult . te roeijen. Dat daar te boven nog , in die magerek
„ landareek, velen huisgezinnen, als mede den reizigers naar
,, Groningen, tot hulp veritrekte. Hun inkoinfte bleef, door
.„ de dagelijkie lierdegaven, zeer befnoeid , en konde, ter
„ naauwer nood, 200'.) gulden 's jaarlijks halen. Zij leefden
„ zeer zuinig , en waren van een onberispelijken wandel,
„ nemende alleenlijk den godsdienst waar, ten , einde, oin
anderen, die elders niet te ftigtelijk leefden, ten goedeii
„ voorbeelde te verftrekken; daarbij was hun gewisfe opregt,
„ en zij kenden .zig aan geene ondaaj, fchuldig. Om kort
„ te gaan hun rest aan den Bisrchop over te leveren , duldde
„ noch de regel hunner orden, noch des Pausfen concilieii
„ en magtbrieven." Ook gaf de Prior verzoekichrifren aan
bet Hof in ; en PAULUS COSTERUS , Prior van St. Salt' `tor in
Thabor,, van, de orden der geregelde Kanunniken des Kapittels
van Winc:eslieijin, deedt mede protest wegens het voorichreven Kapittel. Dan dit alles kon niets baton; de Bisfchop ,
ficorl e zig aan geene deter wederftrevingen, en /hi.) eigende
zig het klooster met den aankleve van dien toe; ja hij verkogt bij openbare veilinge, de roerende goederen, koeljen ,
paarden en al wat 'er maar to vinden was. Des de Prior
genooddrongen zijude voor het geweld te bukken, zig lief
paaijen met ioo guldens jaars, en nog Too boven dien, voor
eons, met de betalinge. zijner fchulden, welke nog geen so
guldens beliepen ;, voorts een kamer in St. Anna's klooster
to Leeuwarden, met twee bedden, en 't geen 'er toe behoorde, benevens vier fchuiten turfs; dit alles te vinden nit de
goederen van Barra-klooster. Do Monniken verkregen door
voor-
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DEL VAILLE, FRITEMA
's Lams Advokaitt
/00
guldens, met een bedde, gedurende hun
CHARLES , elks
de zelvde wijze handelde de Bisfchop met clo
*yen. Op
Proostdije van 't Zand, te Bolswaard gelegen, en op den sden
der maand met Mariengaarde.
Den i 2den van de zelvde maand, wijdde CUNERUS de kern
to Nijenhove , die hij door het prediken der Onroomfen ontheiligd verklaarde. Zijn eerfle kerkelijke vergaderinge hieldt
hij den 25ften ineij in het Predikheren klooster, daar het me.
rendeel der Geestelijkheid van den lande verfcheen, deze ein.
digde na drie dagen zittens. PIETER FRITEMA en Fosico Row.
MARTS Raadsheren, ilonden, door last van 't Hof, hem bij.
't Doel hieldt meest op 't aannemen van het Concilie van
Tretre , dat zij vastilelden. Vervolgens ging hij den i3den
julij, met die beide Raden en den Aartsdiaken DouwE BEN.
7 o I1',7 XT op re ps, om zig insgelijks in de andere ifeden voor
List-chop te doen erkenren. Dit vetrigt zijnde, bezogt hij ten
!eiven einde de kerken van Oost- en Westergo benevens die
der Zevenwouden, zoekende hem daar door aangenaam te ma.
ken en zrjn iloel te bevestigen; 't welk ook voor een wiji gelukte, ten tijd toe natnelijk, dat hij tot alle oveidaad, ongebondene wellust, geldfchraperijen en dwaasheden van alien.
kije foort verviel, die hem niet alleen belachgelijk, maar ook
bij een ieder veragt maakten.
Het vernietigen van de kloosters Mariengaarde, Berg= en
de proostdije van Bolswaard, 't verkopen van den fteen , en
de kerkhoven te maken tot weijland, daar de graven der Friefen, voorzaten van de beesten , wierden opgedolven,
men en de doden ontdekt, flak velen van dit vrijbeidminnende Yolk in den krop. Hij trok ook alle geestelijk regtsge.
bied tot zig , fchattende de Priesters op de Delft en derde
part in bun inkomen, venders nam hij ook onbetamelijke boaten van de Mennoniten en anderen. GABBEMA zegt , een
brief van den Prefident VIGLIUS te bezitten, waarin hij hem

voorfpraak ran

onder anderen fchrijft: „ Dat het werk van enen goaden
Ilerc'f.:r is , zijne fchapen te fcheren , en niet te villen."
Uit
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een zijner Boekskens, handelende : Van 't ambt Bens Chris
ten Plinfes , kan men geredelijk opmaken , door welk een
geest hij gedreven wierdt; zie 'er hier een ilaaltien van:
LTij beweert aldaar onder anderen, „ dat 'er geen dwaling
• noch bijgeloof in de Roomfe ' kerk plaats vindt ; maar be.
)", Itempelt alle leringe en gebruik van anderen , die buiten
;, dees kerk zijn, met de naain van vervloekte Ketterife, die
,, door de Vorflem behoort geftraft en uitgeroeit te woldên."
Ingevolge zijn voorgeven : „ welt de Ketterije voort nit het
der bloedplah-aten en het- flaken van de voormaals
f
• chorsfen
,, gepleegde wreedheid. Want Holland, luidden 7ijn
„ den, Zeeland , Friesland, Fla'inderen en Braband , hidden
,, zeer luttel ketters, die, hier en daar in 't heimeiijk verftrooic
„
toen 's Konings plakaten naar gefiren 3, heid wierden
,, uitgevoerd ; doordien de Ketterije., als toen door de toorn
„ van de Roomsgezinde Overigheid , dermate was gebreideld,
„ beangst en te onder gebragt, datze ter nauwernood in ho„ len en hoeken kikkende wierdt :vernornen." Tot eon voor.
, Portugal cn andere
beeld, „ voert hij bier _NUM,
„ landen, aan, daar het ftrafren van Ketters de overhand heb.
„ bende, beitierd door de naarftige waakzaamheid der Ove„ righeid, onendig minder met dat euvel beilnet zijn. E,, loch, ton ohze Opziendeis begonden te fluimeren, en de
• vreze voor 'run nit den weg was geruilnd , zo 1; deze
„ ioek, met welke (:e lucht zo zeer verduistert en helmet is,
„ e ‘ en als uit een opene put des aFgronds, in zulk een me„ nigte als van een groten oven, opgefteigert, en de Ketterg
zijn even gen:A fprinkhanen en boos kluid, verinenigvuliligt
„ tot g4n,fe hopen.” Venders, „ wil hij niet dat zijne Rooms„ gezinden ehige handel of verkering mogen aangaan met
ien-iant van ene andere geloofsbelijdenisfe , maar alle de
„ zodanigen wil hij voor heidenen en tolienaars gehouden
), hebben ; ” begerende op dusdanige zaamverbandene Roomsgezinden toegvast te hebben, de woorden van PAULUS : En

• het juk met den ongelovigen niet trekken: want wat
• ',27:.--ik.;2:,"e is 'er met de geregtigheid en oilgeregtigheid? enz.
l:)-

Al-
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den It o°m ren godsdienst net belijden, 23:n hem c,
belle
, iogen, het Beest, ()pea,. VIII. befehreven;
ooats
d,
tvi cio
dieven, moordenaars, melaatfen „ met de pen
?DO/Tette/1, Belials-kinderen. Integendeel zijn de Roonisge.
, 1 den y our hem ; 'even , hemel , waarheid lammerens
I egtvaardigen ja, CHRISM zelven, enza fief was dus
gee-nen deele. te verwonderen , dat de ingezetenen van den
lanae, hij zijne aankomst reeds enen venegaanden afkeer voor
s p in gevoelden, daar aij bij voorraad wisten, welk een hell.
laze imborst hem, hezielde, en welk eca vervolgzieke cart
it zijnen boozetn zweegclek
op den z augustus van dit 2elvde jaar, lief CUNERUS 611,4qt:ten verkondigen, en £elde tot Biegtvaders aan, Berea
ANNE C•fficiaal zijn As Hofs en Pastoor te yorwert; Ivo, De..
ten en, Pastoor in de Hoofdkerk , benevens DOONE BENE.
Kanunnik e Pastoor„ den Prior der Predikheren, en de
Gardianen der nude! broeders te Leeuwarden; JELL, verkoren
Pastoor te Sneek; ENGEL.. JAKOBSZ, Vikaris te Dokkum, met de
beide Pastaren. in Bolsward. Zeker onbekende, die zig ver!nod wider den verbloeinden naan van THE(RHILUS GELASIUS
inaakte een werkje. door den druk gemeen, waar bij hij deze
handelingen van den Bisfchop op ene geleerde, geestige en
tLiTens boertige wijze hekelde en het ongerijmde daar van,
aantoonde; het voerde geen anderen tijtel, dan flegts deze
woorden : In breve rontificis venia digna77tis yefum, Iii
Ironlea redargutia.
facra ,
pia dat GASrAR RoBLEs, Heer van Bill j , in meij 1576,
BARTHOLD ENTES nit Friesland verjaagd halt kwam JAN
ENYF, Bisfchop van Groningen, te Leeuwarden, om hem daar
over geluk te wenfen; bij deze gelegenheid , predikte de Groli :72ge* Bisfchop, in de Hoofdkerk; en, na volenden van den
dienst in ,rote pragt fpoedigde men diswaarts , eerst ten
buize van den Prefident 's Hofs van Fr!esland vervolgens bij
lionEs, en ten laatilen bij ,den Bisfchop van Leeuwarden ,
daar eno der, tijd. en tafelgenoten van dat gezeifchap vta,n:Te.
e.c
tuigt: „ Is het ona geobilooft , de uitgelezenae wijnen bij
Allen die
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„ Neetar , en de kostelijkffe en verfcheiden foorten van fplizen
,, bij Ambrofiin te vergelijken , daar zo veel Kerkvoogden,
,, Krijgshelden , en Raadsheren om zaten, waarlijk gij zoudt
,, geuit hebben , dit is het regte flempmaal der Goden ; in
1, welke noch APOLLO'S minlijk zanggekweel, noch ORFEUS
,, Her ontbraken, aangevuurt door de uititekendite maatzan.
,, gers, tot blijk van een dankbaar harte over de verworvene
,, zege."
Toen in bet jaar 1578 de hekken in Friesland waren ver.
hangers' en de Staatfe partij meester was geworden , liet de
Graav VAN RENNENBERG , die 'er het opperbevel voerde, Cu.
NE RUS PETRI vatten , eensde3ls om zijn flordig levensgerag,
doch wel voornamentlik om zijnen i3ver voor de Spaanie Regeringe ; eerst wierdt hij op het blokhuis te Harlingen genet,
doch kort daarop naar 't klooster te Bergum gevoerd , daar
hem Boo guldens tot zijn onderhoud' werdt toegelegd; doch
de Bisichop, dien dit leven verveelde, ontvloodt het eerlang;
anderen zeggen, dat hij gebannen wierdt; zeker is bet, dat
hij g ig in 't eerst naar Munfler begaf, en aldaar enigen tijd
den dienst als Wijbisfchop waarnam; vervolgens zijn verblijf
te Keulen vestigde, alwaar hij zijn tijd fleet met fermoenen te
doen en onderwi3s in de godgeleerdheld te geven. flij flierf
in genoenie flad den 15 februarij is8o in den ouderdom van
ruin 4.8 jaren, en wierdt begraven in den Dom, bb het altaar der drie Koningen; zijnde - naderhand dit graffchrift ter
zijner gedagtenis vervaardigd:
PIET ATI SACRUM.
Occiduce Frifice CUNERUS Epifropus (Hospes)
Primus & extorris dortn4 in hcc tumulo.
Divixit 4nno 'alut. cm.io.Lxxx.
xv. Fehr. cetat. xux.
pofitum a
GAUCONE GAUKEMA , FRISIO

Canonico Mariano, Aquisgranenji.
InItiO and niDeCIAT.T.
R. 1. P.
I2

M
Men
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Men ziet door de werken , die deze trotre rerk-voogi fieeftin 't hat gegeven, dat zijn voornaamite ftudie- beftond in dt
Ivedeideggegele Godgeleedlisid; doch we]. verre van zijne partijen
docx kragt van gegrande bewijsredenen te zoeken te overtuigen
yarn bij laster en fchelden te baat; alomme ftraalt in zijn
fchriften de here geest van onverdraagzaam-heid door; en de
iniddeica van, overmiging die hij te werk wil geffeld hebben
o:n de dwalenden op het regte fpoor, dat is tot de Roonzfe
ci'k te rug te kengen, zijn, cm die, na gedane vermaning,
doGr rnickU van gag en rad te overtuigen ; daar te
yen firaalt 'er nog ene onvergedijke toegevendheid in door,
ten aanzien, van zodanige Geestelijken van de Roonife geloofso
belildenis, die zig aan de fnoodffe rnisdrijven, vrouverchen,
ding, dieffta1 en rnoord zelvs niet uitgefloten, hebben fchuldig gernaakt , quanfuis berouvr tonen ei boete doen. Met
ait al, heeft Jon. THOMAS DE ROCAEERTr, Aartsbisfchop en
Onzierkoning van ildente , de fchriften van CUNERUS- PETRI
waardig gekeurd, cm ene plaats te vullen in de Bibliotheca
maxima Pontificia , in XX foliant-delen ten fare 1698 te Re.
gedrukt, in zig bcvattende, zo als de Verzamelzar zfg
vitdrukt bijna alle de beste Schrijvers , die den Roomfen
Stoel met hunne pennen verdedigd hebben. Zie bier ene
Ejst van zijne uitgegevene werken; zo in het nederduits ars
iatijno
fcher [ADO ban ben PilstNtier/ tube formic ban
at bat men ficbcobacc/j§ bacr tejcn i boost eti3.
%ctbrn 1566. in 1 2flO.
Ecclefice (qua
2. Verie ac germame Domini nofiri ydic
firmamentum veritatisj defignatio, atque ejusdem per
coilinina eft
qUICUOrdefillt preprietates offenfio. Loran. I 567. in I 271ZO.
3. Zen gnflift terten iic ItlarIkeVatS / tzar iiibactacrt
itiNt t
tate en Ci2.tfel1tiche lecrintte tegen feficre articti=
Ica bur btu
cticitrive sr§ bii;on&r Oit calennonigtai / nu ter
't
beijligbe
cyclic / nicbc flirt bercercnbe.kiw7)icncuU inch
tjt ic
cat onDercien rtju. lEctibm
tcicu i1e hetterjen bit
Is. in 2nla.
4.
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4 , %TN:1 g a Synodi dicecejance Leovardice Rev. CUSERO Pin
celarram Loyal;.
snno m.D.Lxx. •die 25, z6
r570 in 8vo.
5. De Misfe SacrTwio , trattatus. Eolein author, ,ete Merit°.
tiny Chrgi
Sandorum confenfu.
Zufefliones
Et de 'celibate Sacerdotum, admonitio. Lovan. 1572. in I 2iiieu
.6. De Chrifliani Principis officio, & rue focundum -aftlfeiffP
Siam -ex fact* literis ei debetur obedientia. Col. s8'8. n I '24eno.
7. Trdlatus aliquot iiifigniores de gravicli4nis Thcolo.g :ce Chrio
deboration , in limo,
eante Co;itraveffis , opus nOV11713 dor-7;u-'73
quce de Peccato orig;nali , Gratia, liLro artitrfo,
144fli.
floe te;;;_pore disputantur, turn ad priv4tis pericu.
ficatione,
kiasque quorundam opinions convellcndas elee;anter
ifiaigtet
excutiuntur. Colon. 1583. in 1 210.
8. De Cura Cot pods humani, pro Colds alVdsque piis
Patribus. 'Coke. 1387. in %Vila.
tus , é -Sacra iScriptura
Religlofoitin Oritikr4
9. 'Curfus B. MARIE Virgihis ,
1587,
emendatus.
Ingo-W.
Beneditli
authis
8.
tvitren 1-5-60.
Jo. eet anitt cum Ckziff.cil
Deferipp.
r 4. Fiet,
L.
2 mo.
L.,GncIARDiN
u
Acad. 44.. 1
WEERT11 9 Athen. Beig. p. 167. &
117o
p.
222.
Bibl.
Belg.
ilEussEN,
HO.
FOPPENS
VAN
EA*,
F.
j.
Lenard. p. 40-43. C.ASTILLION Sacra Begii Ci.r071a,
48SN
Ecclff. des P. B. 4:94.., 495. 13.1"Q1.1bT,
49 0. C AllT
p. 262-268. S. WiNsEATTus CT 072'i pit val
litter. Torn.
55z. 636--640 . S. A. Gi.B$E1/4. Verb. van Las.
Friesland ,
*aft
cvarebn, 131. 515 - 531. 5-67, 368` P. Boa , Ned.
D. bI. 814. IL D.131. 19. P. DE LA EVE
Pan 1678.
Hifi, VI. D. bI..
lett. Zeeland , bl. 225-22'7. WAG.
VII. 11 W. 239,124o.
CUP (WILLtIV1), uit eon overouct
aanZizniijtegteV
;art:lc:m*1o.
to Rommel gefproten, Wiens voarouders aldaar
e Regeringsposten hebben bekidCd, is in . die I d DebtrZA
den 6 julij r6o4. Zijn vader was Pit'IER
Mob.
ne
deter
van
j,;Iii),!sr:;;,:s
r.),*
Wax,
der EUZABET1-1 VAN
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Wrtis , wcgens de Ridderichap ter Staatsvergaderi trg van
ev
wveirfcErez
LLh m
ide:
GeN
latijnle fcholen in zijn vaderftad hadt
nd
dat
la
door/open, wierdt hij tot meerder vordering in het eerfle vak
der iet:eroefFzningen , aan het opzigt van JAKOB LETTE of LET.
TINGIUS, Rektor der triviale fcholen te Leiden , toevertrodwd.
Rier enigen tijd, met veel vordering het onderwijs van dozen
kundigen Schoolvoogd genoten heboende, wierdt Cu p Akaciemle-burger, en hoorde in de philoibphie de Hoogleraien
BERM jACHEUS en FRANCO BURGERSDYK ; in de fraije lettered
hadt hij tot Leermeesters een paar mannen, welke gedurendo
de gantfe eeuw, waar in zij leefden, onder de beroemdilen der
wereld , in genoemdf,.' wetenfchappen , inoeten gerangfchikt
worden, namelijk DEN. HEINS1US en GERM JoH. Vossius.
Doordien nu CUP de regtsgeleerdheid tot zijne hoofditudie
hadt gekozen, lei hij zig, cok inzonderheid op het beoeffenen
van die wetenfchap toe, en halt daar in tot Onderwijzers,
de beroemde Manner), EVERH. ERONKHORST KORNELIS SWAVENEURG JOHAN L1NDERSHUISEN NIKLAAS DEDELIUS en PIETER CUNEUS onder het heftier van weiken laatstgenoemden hij
ook met de waardigheid van Doktor op den Is januarij 1627
wierdt bekleed, Da oFenlijk ene verhandeling de Privatis
deliis, verdedigd te hebben.
Vervolgens bleef hij te Leiden waren, en gaf aan de nude.
rencie jeugd private lesfen in de regtsgeleerciheid; met welke
outtige tijdkorting hij aanhield tot op het jaar 1634, wanneer
hij tot gewoon Hoogieraar in de regten aan het Gijmnallurn
te Harderwijk wierdt beroepen, vervangende den leerfloel van
ANT. MATTILTUS , die in de zelvde hoedanigheid naar Utrecht,
was vertrokken. Gedurende het tijdvak van 12 jaren nam
aan dit Illustre fchool de aan hem opgelegde taak met ijver
waar, en verinde menig jongeling tot den dienst van THEWS;
ten tijd toe, dat door den dood van MARTINUS WYBINGA, do
profesfie in de regten te Franeker zijnde opengevallerf, Curateurcn van Frieslands Hogefchool, ten elude deze breuke te
deszeivs plants ten jare 1646 beriepen, wetb:.),teren, hem
kt
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ke am/rdigheid hij ook den ig maart van het zelvtie jaar met
tie gewone plegtigheid aanvaardde.
Toen hij eerst te Franeket kwam, wierat hij door een
Weldige alledaagfe koorts aangetast , die wt.l haast in een
hardnekkige vierdendaagfe ontaarde, en hem gedurende dertig
voile maancien .aan enen ziekelijken en lustel .ozen toeftandkluisterde. Hier van herftelde bij nogthans gelukkig, -egter nit zen.
cler veel van zijnen voorrnaligen fleur en kragten verloren te
hebben, inzonderheid halt zijn geheugen veel geleden. De
jongite ziekte Welke hem ten grave fleepte, grecp hem earl
in het begin van het jaar 1'667, -en nmakte een .einde van
zijr, leven op den ió ianuarij. Zijn lijkoratie wierdt ,uitgrpro.
ken door zijn arnbtgenoot, den geieerden ULRIK. Hum, zijntie die eerst afzonderlijk gdrukt, en naderhand gevoegd bij
de Aufp!cia Do7nejlica van genoeinden Flocgleraar. OtTeineen
is de lof, die hem bier in , zo ten aanzien van zijn zedelijk
karakter, ala geleeidheid worth toegemeten. Zie U. riusgRz,
fpicia Anneft, p. 412, 413 . 437. b-egraven in •dit
Alartirki-kerk te Franeker,, zijnde op den fleen, die z"f. ir.ke rust.,
piaats bedekt, het volgende gtafCchrift gebeiteld;
Hoc Saro continentur bola,
Clarisfimi
GUILIELMI CUP, j,
Ejusdemque Facuhatis, Fora viveret
Profesforis aped Frf
los primardi
Nati Bommeli ,
Dental Franelcra
Yan. r667e
4tat. 63. beatam rjurreelionem
CUM fidelibas expeOantis.
charisfin21 Paris fui
Memoriam
IVIoeflus poluit Filius
IliVitANDus Cue, J. U. D.
Tweemalen beeft onze lioogteraar de 2-anzientijke vaarat.
ileid van Rektor wivnificus bena.ed ramelijk in .65o ea
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Leijden zijnde, huwde hi) aan GEERTrom Go'
it een zeer oude
deftige farnilie in Schot.
, gerprotenu
DON
knd, ene dogter van 1:.)I-1 A N N'E S GORDON , Kapitein in het i.
regiment van den Plins VAN 0 A IN JR. HUBER getuigt, dat
zij .ene uitmuntendc vrouwe die tot fieraad van hare
kunne verftrel:te, gocivrugtig, zedig, deugdzaam, deftig, haar
man hoogachtende en beminnende , daarbij een zorgvuldig,e,
tufsmoeder. Zij ftteif den 5 januarij 1653 , na hem zeven
kinderen gebaard te hebben , waar van vier , due zoons namejo
lijk en ene dogter , omen _Pt ofesfor hebben overleefd.
HANNES, is Advokaat geweest voor den Hove van Friesland.
2. ALEXANDER , geboren den -6 november 1635; wierdt Doktor in beide de regten, den 16 junij 1659, na alvorens ene
Verhandeling de Quceflionibus , openlijk ender voorzitting van
den floogieraar joH. JAK. WissENBAcri verdedigd te hebbem.
Bij 't Hof van Friesland wierdt hij ten jare 1(56o als Advokaat
toegelaten , en den 8 december i68o tot Penfionaris van Leeuwarden aangefteld. Hij flied den 19 januarij 1690 2 na bij
zijne huisvrouwe ELsjE VAN MARsstym, 4 dogters en 2 zoom
verwekt te bebben. Zijn kleinzoon, mede ALEXANDER Cut
enaatnd , heb ik van nabij gekend , hij was een kundig Tirn.
merman en Architekt, te Leeuwarden; en halt den algemenen
roem, van cen eerlijk en braaf man te zijn; wider ulcer kin.
h
2,ne ..u.svrouw
N. VERTOMME, ene
verwekte h 3
deren, ver
dogter, AMELIA genaamd , eon lieve en verttandige meld.
3. WYNANDUS wierdt insgelijks Doktor in de reg~en en Advokaat voor den Hove van Friesland. 4. De dogter, ELTZABETH
genaamd, huwde aan joHANNEs BVNING , Advokaat te Enkhuizen.
Ten tweedenmale begaf zig WILLEM CUP in huwelijk met
1658. _Nog re

YATRYNA RENEMAN ene dogter van JOHAIN NES RENEMAN,

die eerst is geweest Adfesfor van het Krijgsgeregt te Groningen
en vervolgens Raad en Advokaat-Fiskaal van de Admiraliteit
to Harlingen. Deze KATRYNA wordt door Huau n`let dtileen
als one gedicnitige huisvrouwe, maar tefFens ook als ene braCu -3:.„;tzinnize ileyertiocriel. gep:czen. Profesfor CUP
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wekte bij haar een zoon en twee dogters, waar van GEERTRUID en JOHANNES EG3ERT vroegtijdig geitorven , dcch
de jongtte ALBP.RTINA , heeft geleefd tot in 1737, hebbende
tot haar einde toe te Franeker gewoond.
De uitgegevene fchriften van onzen Hoogteraar beftaan in
lie volgenden: 1. Disputationes ad Inflitutiones Imperiales. liars
derv. 1634. in i2mo. Franeq. 165o. in 8vo. 2. De Succesfioni•
bus disputationes Franeq. 1651. in 4t0. 3. Disp. de Lege
Fakidia. lb. 1649. in 4to. 4. De Obii„;ationi5us , Disputationes XXXVIII. lb. 1654. in 4to. 5. Nita ad Inffitutiones
ris. Ibid. in 4to., 6. Fasciculus Dicfritationuin .7uriclicarum.
in 8vo. - U. ITUI32,R Orat. in obitmn Gar. Viri E*.
1644
J.
FOPPENS, Bibi. Beig. p. 397. E. L. VRIEUOLT,
p. 387--394.
CUPERS (HERMAN DIEDERIK) , Konstichilder , geborer) in 's Hage den 29 december 1707, heft de eelite beginzeien der konst geleerd bij PIETER, VAN Kunc, naar doordien deze Meester de fchHerkonst vaarwel zeide en de e.snaalde voor het penceel verwisfelde, deeds hem zijn var,er
onder het opzigt van den Hilioriefchilder MATTErus TERW"S«
TEN, met wlen hij vele jaren in order lingo wiencifchap was
bekend geweest.
Na dat CurERs zig omtrent drie jaren bij dezen meester
zo in de teken- als fchilderkonst geoeffend halt, ver,liet
hem, zettende met naalitigheid de konst bij zig Zelv' voort,
zo naar goede voorbeelden, als het tekenen op het AkaLiemie
en het fchilderen naar 't leven, om dus op aile wijzen zijne
Judie te bevorderen; genietende ondertusfen nog al veeltijds
goede onderrigting van fommige meesters, die genegen en
goedwillig waren om jonge Schilders dienst te doen en voort
te helpen.
Zijn'e genegenheid bepaalde zig meestal , tot het fchilderen
van hiftorien, pourtraitten en moderne kabinetitukjes, daar
VAIN GooL getuigenis van geeft dat lof verdienen; ook
v2n ba9rt.;flevtm ,, en wel met dien.
z.g in
T

fi
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de achting van kundige li efhebbers naal
dat zij
reden
en
huize
van
den Leer SCHIMAIELPENNING Here van
zil; trok. T
ongemeen fraij zijn,
meerk erk , heeft hid drie flukken
gefchilderd. Het ecne verbeelt de Fawn, die de aanitelling
Prins WILLEM DEN IV. tot Stadhouder afkondigt, met
van
enige kindertj'es en al ycler bijwerk. Het tweede, den Gods.
dienst en de Vrijheid, rus4ende onder de fchaduwe van een
Oranjebocm. Het derde vertoont de vorflelijke Famine, den
dankofferende vcor het gefchenk van den jonggeboren
Prins. Ook heeft hem zijn konst-ijver aangefpcord tot het
tekenen van welgelijkende Pourtraitten met kraIon, die. fraij
van kleur en behandeling zijn. Vele van" zijne kabinetituk.
jes zijn zo in de Verzamelingen der liefhebbers in 's Ha.
ge , als elders te ,zien. De tijd van bet overlijden dezes
konstrijken Schilders is mij -niet gebleken. - Jon. vAN
N Schouwb. der Ned. Konsrfrhilders &c. IL D. bl. 327.
330. G.,At(8CMCitt. fan 4ltr £c;icen, 1779. f. 188.
CUPERS (LAURENTIUS), is geweest Karmeliter Mon.
nik, Provintiaal van de kloosters zijner orden in de Nedcr.
Janden, Doktor in de theologie, een geleerd Prediker en ongemeen ervaren in de gefchiedenis van zijn vaderland. Hi)
flierf te Brusfel den 29 maart 1594, in den ouderdom van
66 jaren, en is in genoemde ifad in de hoofdkerk begraven,
suet dit graffehrift:
pofui Prater L AURENTIUS osja CUPERVS.
Dic requiem lefior manibus ergo rig-is.
tit dum finis exit mundi defunetaque furgent
Corpora , perpetuum mittar in Elyfium.
CUPERS heeft de volgende Werken in 't latijri door den

drub gemeen gemaakt: 1. Theatrum Illundi 'ninon's, five /*maw CalaMitatis Oceanuin. ildjecit libeilum de Dignitate Homi!
nis. "Intv. 1576 & 1607. in 1 27110. 2. B. ANNIE Genealegiam
Vitam ex vetufiLfimis Ecclefire DD. concinnavit. lb.
S
p 3 f)d 4~ or is ors Qtatla
fr:
1562. in i Gina, c
sa-
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explicavit. Cum Paraclefi ad flucrum

fpiritualis militia. Colon. 1583. in Eva. ---- J. F• F°Pruls,
Bibl. Belg. p. 8o6.
CUPERS (PIETER), te Mechelen geboren , is geweest
Dokter in de regten en Advokaat voor den Bogen Itaad
aidaar, hij wierdt tot een lid van dat Geregtshof aangefletd,
maar de dood belette hem die post te aanvaarden. Hij
flied ten jars 1C89 , en ligt begraven in de kerk van St.
Rumold, to Mechelen, alwaar men dit graffchrift van hem
least:
D. 0. M.
Nobili Domino PETRO CUPER9
In fuprema Regis Curia confiliario ,
defundo 26 Maii 1669.
it Domino MARIE VAN DER HOFSTAT,
ejus Uxori ,
defwnEtce 6 Augufli 1685.
Elite D. ANTONII VAN DER HOFSTAD
Toparchce de Muyfelwyck ,
qui obiit 19 iluguiti 167©.
Et Doinicel. ANNE LAURIN ejus conjugis „,
vnortue 12 atiglilli 1675.
Qui omnes hoc Tumulo elauduritur;
Qum pofuit , El eodem quoque clauditur mrnfius heresy
et preediEli PETRI Filial.
Nobilis Dominus
DANIEL FRANCISCUS CUPERS.

Hij heeft gerchreven: TraElatus de eviltione inionis hypethecarice, fecundum Confuetudines Mechlinienfes etc. Zijnde namaals door zijn broeder WILLEM CUPERS, die Sijndicus en
Penfionaris der clad Mechelen is geweest, voltooid, vermeer.
derd, en door den druk gemeen gemaakt, te Mechelen ten jare 1679, in 4to. --.-- J. F. FOPPENS , Bibl. Belg. p. 971.
CU-
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(PIETER), is geweest Remoqlrants Pr edikant te
ercit, na dat 'er veel onenigheden tusfen
Woerden,. en lo
ba
en
die
der Contra-Remonfiranten waren voorgeval,
nena ain
nznijgnen dienst gefchoist. De Magiaraat aldaar lost
namellik goedvinden , oin op den 3o november 16:8,
terwiji hij uit de ilad was, een briefje aan zijn huffs te zen.
den, waarbij hem verboden wierdt, om voortaan binnen de
kerk of elders in de ftad te prediken , ter tijd toe , dat de
Gecommitteerden van de Staten, en de Gedeputeerden van
het Delffe Sijnoie aldaar zouden gekomen zijn, aan vim' men
(le reden van de fchorfing in zijnen dienst zoude open leggen,
latende egter den Predikant PigmR,BEICQUINGNY, die insgelijks tot de Remnitranten'behoorde vrijheid om. den kanfel te
Dordrecht ten einde,
beklimmen. CUPUS bevondt zig toed
de geiaag,de Remonjfranten, met raad en
ten dienst te
ftaan, en hij behoorde onder het get-al van die getten, weike
HUIG LUIS VAN HOLY aangezien heal zo wel als de ge.
daagde Remonfiranten, bevolen was binnen Dordrecht te blij=
y en, om voldoening hunner daggelden aanma,anden, doch,
van hem een rchamper antwoord ontvingen ; .waarop Cu.
,us aan MUIS VAN HOLY toevoegde ,, zijt gij bier Mijn.
„ beer om ons te helpen veroirdelen, dan zijn 10,1 'er kWa.
„ lijk aan. Zijn ohs de Ileren moede, men wijze ons
„ fiegts een plaats aan, daar zij willen dat wij gaan zul.
;) len."
Op den r januarij 1619, kwamen de Gecommitteerden
van de Delffe Sijnode te Woerden, ook Waren Brie dagen te
voren reeds de beichuld .igingen van de Contra-Remonfiranten
der Klasfis, tegens de 1?einonfiranten, en met naive tegens Cu.
rps--aan hun bezorgd, die ook aan denzelven, met verloF
tilt Dordrecht te Woerden gekomen, werden ter hand gefteld.
CUPUS zijne befchuldigingen gezien hebbende, zeide ,, wel
„ te voorzien wat 'er volgen zoude," en deedt, op den geinelden Iften januarij, na dat BRICQUINGNY gepredikt hack,
een aanfpraak tot het yolk, waarbij, hi) het verrnaande to;
itandvastigheid, in het been hij bun geleerd hadt. Op den 5
lun y
CUM
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unij werdt de onderhandeling aangevangen, de vergaderth,p;
waar voor 1* .verfcbgea, beftond uir vier Komtnisfarisfen yam
de Staten benevens vier Preacoven. Gelijr men ligt kan
e rmoeden , wierdt CUPUS in bet ongelijt-ofteld, zijne ver,
en twoording voort onvoldoende gehouden ; en hoe konde
-2ulks oak anders uitvallen? doordlen zijne Regcers zijne partijen waren!
Gedurende de onderhandeingen, verzogten de Ouderlingen
en Diakenen der kerke van Woerden , gerugileund door het
zrootite gedeelte der Gemeente, aan de afgezondene KOMIlliSfarislen zo politijk als kerkelijk bij request, dat zij de dienst.
fchorting van hunnen Herder Cures door de Magiftraat, gedaan, door hun gezag wilden vernietigen. Men begrijpt ligt
dat Oat afgetlagen {erdt; hierop deden zij een ander verzoek,
nameiijk, dat CUPUS in geval van ziekte of dood van Blue.
cUINGINY, zou molten prediken, ten minften tot zo lange,
dat met het einde van de Nationale Sijnode, door de hoge
Overigheid, een befluit zou genomen zijn : dan , het antwuord op dit tweede veizoek was weinig gunftiger dan op
het eerfte, het behelsde: „ dat men den wil der Vergade5, ring aan de ItLql:estranten zou laten weten." Den Oen
anuarij werdt het vonnis tegens Cures geveid en getekend,
cloth nie: uitL;elpichen : men zondt hem in plaatze daar van,
tog lien zelvden dag , een briefje, waatin gemeld wierclt:
„ slat zijne zaak was overwoge ri, doch dat de tijd en gele„ genheid niet hadt toegelaten om die of te doen; verders'
„ verkiarende, dat hij in zijnen dienst, zou blijven gefchorst,
,, ten tijde toe, dat bij de Vergadering het befluit Z011 zijn
„ opgemaakt en hem toegezonden worden. Het gemelde
vonnis den 8ften januarij getekend, en den 3cflen door de
Staten van Holland bekragtigd, ontving hij in een beflote.
ten brief , getekend den 4den februarij, met de namen des
Prefidents en Scriba van gemelde Vergadering , m arr bij
hij, als den kerkendienst onwaardig, gedeporteerd wierdt.
BRICQUINGNY wilt men te bewegen , van zijnen dienst afte doen, me; bcloften , hem, zo can zijne 1;1: ^nmen
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rukkeiende, toeftand, een behoorl_ onclerhoud
ve) gunnen•
Cures begai zig vervolgens op bevel dere Sgtearre
Porairecii, verbleef aldaar met de gedaagde
iteneracaire
Retnonftranten, tot dat het Sijnode een einde" hadt genomen;
en bevondt zig onder het getal der afgezette Rollandfe Pre.
dihanten, die in de maand junij dezes zelvden jaars, een Ver.
toog aan hun Hong Mogenden inleverden, met verzoek on'
ontflag, waar over hij en VAN BORRE, enige dagen later,
een geiprek met den Griffler AARSSEDIS hadden, die hen met
goede en kwade woorden afzette.
COLS vervo!gens in 's Rage , voor de vergadering der
Staten van Holland gehoord zijnde en van geene misflagen
kunnende overtuigi wordcn , wier.it hem ook Been vender
Teed aangedaan. in julij 1619 bevondt hij zig weder te
Wordn, en waagde het, Ichoon ftrijdende met het aan hem
gedave verbod, in eiy ge huizen te preliken; dit nain de Wet.
houderfchap te regte zeer eusiel op, want hi) redroeg zig
ten dezen opzigte als cen ongehoorzaam burger. Hier
kwam nog bij dat 'er baiter, zijn weten , zegt men , een
gel-thrift werdt opgefield, in het welk hij betuigde, dat hij die
vermaningen of predikatien deedt op flerken aandrang en verzoek van de Remonfirantfe gemeente dier flad, welk gefchrift,
volgens getuigenis van den Gerchiediehrii'ver BRA NDT , door
veer date 20D mansperfonen , en 168 vrouwen getekend was.
Deze daad verbitterde de IVIagifIraat nog meerder, en zij ga.
ven van het een en ander kennis aan Gecommitteerde Raden ;
't welk van dat gevolg was, dat CUPUS in 's Rage werdt
ontboden , en hem dat gefchrift afgevorderd, 't welk hij ter.
Bond gewillig overgaf; bier op werdt hij door Gecommitteer.
de Raden zcer ernflig befiraft, zo over zijne ongehoorzaam.
held van tegens gedaan verbod te hebben als over
de ondertekening van het gemelde gefchrift, 't welk men als
opromig aanmeikte, waaromtrent hij zig , even a!s de oude
BRICQUINGNY , die merle in 's Hage was ontboden, en van op.
goer gekoesterd te hebl2en berchilldigd werdt, verantwoordde.
Hier
Jaren
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flier op vcigde, dat den nden junij , aan CUP7S op ene b,i'ete van boo guldens, en aan zijnen ambtgencot ap kelbeaire
van deszelvswedde, werdt verboden, binnen Woerden of dca
Klasfikalen ring daar van, te prediken. CUPUS werdt velvogens D e er het bijwonen van ene Rernonftrantfe vergadeling te
Rotterdam, en het ondertekenen van de befoignes aldaar, ten
Jamie uit gebannen. Ilij deze verbanning overtre.lerde,
viierdt te Amiteldam benevens BARNHERUS VEZEICIUS en AL.
rOLDUS GEESTERANUS gevat, naar de gi)zeling gebragt,
211e drie onder Ate van nonprejudicie naar 's Hage go.
voerd, en van daar 02 't Inds te Loeveflein gevangen ge.
zet. Uit dezen kerker ontfoapt begat hij zig naar
.4noverpen, en Niertfok van daar met EPISCOPIUS en GREVIN/C.•
TIOVEN naar Keulen daar, zij met groot gevaar, wegens d'onveiligheid der wegen, den 18 meij I634-.fiankwanien. Doch
bier niet kunnende banken, doordien hun op last der Rego.
ring wierdt aangezegt de fiad to moeten ruin= , begaven
zig weder naar Braband , en kwamen den 7den julij be.
hoiden te Antwerpen terug, van waar Curus benevens EPIS.•
COPIUS en UtTI:NBOGAART naar Rouaan. reisde aldaar den
3ifien augustus cankwam; hicr enigen tijd getuefd hebbende,
befloot hij Parris te gaan zien om een bezoek bij HUIG DE
CR00T afielCggell , in Wiens Inds hij den 6den november
1622 piediktc. Waaifchijnlijk is hij kort bier op in deze
tad gellorven; zeker is het , dat men na dit tijdvak niet
;neer van hem vindt vermeld. Men ontrnoet velfcheidene
afbe,eidzeis van Curus in pent gebragt ; het Ma bijge.
voegle is door R. VINICELES , in 't koper gefne.cien. G. BI1ANDT Byte der Reformatie, II. Deel , bl. 885. 959.,
IV. D. bi. 489. 493. 826. WAGEN, Bychr. van Ainfl. IV.
Stuk , bl. 34o. En verders UITENBOGAART en TRIGLAND
Ikrerkel;jk.e, Hiflorien a en andere Gefchiedfchrijvers van dit
tijdvak.
CUQUIUS, zie KUIK.
CUR.
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S (STEVEN), Profesfor o nder, Remort.
C}Efi
U'RCELL
geboren te Geneve , ten jare
1586,
1ranten te -dniftekiam
boewei zijn vader te Amiens ene ftad in Pikardibh te huis
Godsdienst-vervolging verlahead,t welke plaats hij om
lionord
St. Bartels nagt. Na
kort
na
den
zo
ijsrelijken
ten
dat bloedig fchouwfpel voorbij was, weet men, dat 'er
aliengskens meerder verdraagzaamheid ten aanzien van de
Gereformeerden in Frankrijk wierdt in acht genomen ; dit
deeds STEVEN befluiten om zijn vaderitad te gaan bezoe.
ken , alwaar hij kort na zijne komst tot Predikant onder de
flervormden werdt aangefleld ; doch zig voor de Re.
monftranten verklaard hebbende, wierdt hij in zijn dienst
gerchorst, met dat gevolg egter, dat hij herfted wierdt zo
dra hij het gevoe!en van ARMINIUS halt verworpen. Dan
zig in het . jaar 1621 ads lid in de vergadering van het prote Ch(4._?nton bevindende, wierdt aldaar door
fommigen ge'reven , dat men ingcvolge het befluit van 't Sij.
node het jda .. .- to wren te Aiez gehouden, 'de Dor-ife Canons
onc!ertekenen en bczwelen moest; loch dit vondt hies vele
tegentlanders, waar van de vcornaamilen wren CURCELum, DAVID ELoNDE:rs.,, teen ter tijd Predikant te Hauda;
en namaais Profesfor der Kcrkelijke Hiftorien
en varcheidene amiere Predikanten. Vele leden van 'die
Vergaieringc waren van oirdeel, dat het formulier van lien
eel zo en ongehoord was, dat men 'er flegts weinigen vonci:, d e vtln denzelven geen afneer hadden , inzonderheld om dat het oirdeel der Doro'rech;:fi. Sijnode daar gefteld
wierdt als een Regel des Gel/Ks , van welken men niet
inGgt alwijken. Dieihalven wierdt bij deze Sijnode met ge
inzne toeftemming bellow:1, de beraadfiagingen over dit onderwerp tot de naaste provintiale Sijnode van 't volgende
jaar nit te fIclien, in welken tijd die Predi!;anten alles rij.
pelijk zouden overwegen , en op enig ander formulier
van toeilemming mogen denken; dan in het volgend Sri node te Die in Dauphine, wierdt bepaald, dat alle de Predikan-
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kanten zonder uitzondering die ondertekening en eed Z01.1.•
den moeten doen, en CURCELL/EUS zulks volitandig bleef
weigeren , wierdt hij afgezet.
In Frankrijk dus van zijn beftaanmiddel veritoken begaf hij
zig Haar Atnfteldatn, alwaar hij zig enigen tijd geneerde met
het corrigeeren van proeven, in de beroemde drukkrij van
JOAN BLAAUW , en zulks ter tijd toe, dat hij SIMON EPISCO•
PIUS , als Hoogleraar der Remonftranten te Anjle/dam, opvolgde, waar door hij gelegenheid kreeg zijne grote geleerd.
heid openlijk te doen blijken. Het kost niet misfen of de
gevoelens die CURCELLIEUS zo bij monde als in gefchrift leraarde, moesten hem tegenarevers verwekken ; aan 't hoofd hier
van bevondt zig de twistzieke MARESIUS Hoogleraar te Gronirk•
gen, die men weet dat gewoon was een ieder aanteklampen
Welke niet met zijne gevoelens ftrookte. Ter gelegenheid
van het geichil dat 'er tusfen MOLIN/EUS en AMYRAUT ontftopd , over het leerftuk der Prcedestinatie, tragtte CURCELL/EUS
als middelaar ten jare 1638 tusfen beiden te komen, met het
fchrijven van een werkje, onder den tijtel van : Advis d'un
Perfonnage desinterresfd &e.; dock dit brags Been andere dan
de hatelijke uitwerking voort , dat zij beide zijne v;janden
wierden. MARESIUS gewoon te fchelden, nam zijne gebrui.
kelijke wapens te boat, en beitempelde hem met den hatelijken naam van Sociniaan ; waar toe inzonderheid aanleiding
gaf de uitgave van CURCELL/EUS zijne Q,uaternio Disfertationum
Theologicarum, merendeels tegens de gevoelens van 1VIAREsics
ingerigt ; waar van de eerite handelde over de woorden
Trinitas, Hypoftafis, Perfona enz.;. de , tweede, de Feccato
ginis ; de dente, de Necesfitate cognitionis CHRISTI ad falutein;
de vierde , de Hominis per Fidern
Ope; a Juftificatione; in
het eerie tragtte hij te bewijzen, dat het gefchil met de And
titrinitarii, of beitrijders der Drieeenheid , enkel en alleen de
woorden Trinitas, Hypoltafis , Perfona enz. betrof; dit was nu
een brok die MARESIUS onmooglijk koste verzwelgen; bier
kwam nog bij, dat CURCELLEUS na dode van BLONDEL , deszelvs Diatribe- de JOHANNA Papisfiz in druk gai', waar in doze
D
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workletbaarnike geCchieden is als een fabel werdt ultgekreten
dit oinatak de ijvervolle ,gramIchap van den Groninger Hoogdes te vuriger , doordien hij het verhaal van die zogo.
leraar
p^ cif Pausfin voor ere bewezene waarheid hieldt.
CURCELL/EUS itierf den 2Z meij 1659, in den ouderdoni vaa
73 jaren, en zijn opvolger in 't Hoogleraarambt ARNOLDus
POELENBURQ, heeft zija seven beTchreven, 't walk geplaatst
is voor des Hoogleraars werken , ten fare 1675 door Du?
VAN LIMBORG in 64n deer, in folio in 't Licht gegeven , die
naderhand nederduits vertaald, gedrukt ender den
tijtel van : Zbecrogifite en Zebel)he Werhen, II 11 den/
Xcijb. 1678. in 4to. Voorts heeft CURCELIAUS:, behalven de
weds. genoemden, nog verfcheidene andere werken door den
druk gemeen gemaakt; inzonderheid een fraije uitgaav van
het Nieuwe: Testament in 't grieks , met verfdheidene lezingen
en ene geleerde voorrede, het welk 't eerst te Amfle/dam in
1658, en naderhand meermalen herdrukt is, in twee dezen
in gr. 121110. Ook heeft hij veer toegebragt tot de uitgave der
werken van zijnen voorganger SIMON EPISCOrIUS. Onder zijne overigefcbriften, zijn inzonderheid vermaard : Inflitutiones
Religionis Chrifiiane , libpi VII. hoewel hi) het genoegen niet
heeft gefmaakt, om dat weak voliedig of te &en., Nog: Diatribe de ufu Sanguipis inter Chriftianos ; Vindici e, quibus fententia
ARMINII de jure Dei in creatural innocentes contra MOSEM AMYBALDum defenditur,, in het nederduits vertaald gedrukt, onder
dezen tijtel:1..nber;oeft ban bet Zioebectem. 2Emft. x681. in
121110. Het welke benevens enige andere ftukken door hem,
gefchreven, in zijne Theologife werken niet gevonden words,
SANDII, Biblioth. Antitrinitt. pag. log. WITTE, Diar.
Piogra voce. PAUL. FREIlni, Theatrun!, p. 6o4--6o7.
, Bibl. Vet. & Nov. voc. T. CRENII Animadverf.
Part. II. p. I29, 730. Part. XIII. p. 108--I I 2. Jo. FABRIiliflor. Bibl. Part. II. p. 51-53, et Part. VI. p. 372—
374. ICRANTZIUS a4 CONRINGIUM, Smc. XVII. p. 191, Catai.
Bibl. BUNAV, Tom, I. Vol. II. p. n88. C. SAXI, Onom. liter.
bl.
Pars IV. p. 536. B,gNTI1ENT Kerk- en„,Schooffiaari
362.
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CURIUS (PIETER) , geboren te St. Winoxbergen, is in
zrin vaderftad Rektor der latijnfe feholen geweest, en heeft
uitgegeven Grammatica Gram et Latina. Adv. 1530.
2. DiEtionarium Grad, Latins et Teutonicd , ad infiar ?apps
J. F. FOP.
Puerorum JOTiANNIS MURMELLII . lb. 153o.
PENS, Bibl. Belg. p. 97o.
CURRIFICIS (JOHANNES) , is eerst geweest Replier
Kakinnik in het Cistercierier Moos= te Milers, vervolgens
Biegtvader van het klooster de Marche-des-Dames re Namen.
Ilij heeft gefchreven : TraElat. de Vitio proprietatis , cum aliis
fimilts argumenti libellis, hoc iizitio : Sicut modicum ferment= to.
tam masfam etc. Het aandenken van de heiligheid en geleerd.
held van dezen Monnik, wordt breed nitgemeten, door HENRIQUEZ , in Menalogio Ciflercienfi, ad diem x Mail, alwaar hij
hem onder de Heiligen van zijne orden rangfcbikt.
J. F. FOPPENS Biblioth. Belg. p. 623.
CURTENBOSC H (JAN vAN), is geboren te Gent nit eeft
fatzoenlijk burger-geilagt, in het begin van de XVIde eeuw.
Hij deedt fnelle vorderingen in de letreroeffeningen , en
maakte zig bekwaam niet alleen in de latijnfe, griekfe en
hebreeuwfe talen, maar nog in verfcheidene andere wetenfchappen. Ook wilde hij door 't rniddel van reizen zijne
kundigheden vermeerderen; ten dien einde doorliep hij Frank..
rijk, Spanjen en Italan, en maakte zig alle voorkoinende gelegenhederl ten nutte tot vermeerdering zijner kundigheden.
Omtrent het einde van 't jaar 1545, begaf hij zig mar het
Concilie van Trente, alwaar ,hij de agt eerfle famenkomilen
van die berugte kerkvergadering bijwoonde. Zedert dien tijd
weet men niet anders van hem, dan dat hij zijne dagen re
Rome eindigde, en begraven ligt in Onze L. Vrouwen-kerk d:,11
Anima. DU PIN bepaalt den dag van zijn dood op den 18 no'
vember 1550.
MgD heeft van CURTENBOSCH Aga conciiii Tridentini,
z

CURTEN IVS. (PIETER)

ab mott o MASSARELLO, Conci Secretario, et jonlirca
Alta
tiontrooscji iinglo, qui Concilia interfuit. Ex &obi

ts lip.f
too iikilatkecte Regite altero Domini JOLII DE PlAtnty,
fran Regis Procuratoris. In de Colleftio amplisfima van MAR_
1-6vt efl DuRam ), Tom. VIII. col. 1022-1218. Men las aan
flor, v.an '1 eerstgenoemde handfchrift: Jiunc libruin fcripfit
nomilita JOHANNES BE CURTENBOSCH, qui Coiicilio Tridentino
terruit omnibus ailibus. Homo erat doEtisfimus , hebraicarum et
grefearum titteraruns perittsfinius . et facrartem irno omnein discipU.
town atatets in ea tranfiit.. Ingenio erat
earn ita
risfima Gaitia-s ,
et Italian perluilravit. Aldus erat
Gandavi, gente eurtenboifche. Tandem °Hit .Ronue-, et kultus
fuit Eeclefia Gerinanoruin. LEVINUS VAN DER PRET hunc
arum dait DOIni110. LEVINO TORRENTIO Gandaven3ri, Archidiacata pal-awn Brabantice , Ro for die Ja novembris 1560. De Uitge.
Arm hebben zonder enige rangfchikking in acht te nemen,
e rfandelingen doer MASSARELLT verzameld, en die van CUR..
TENBOSCH verwardelijk under can geplaatst, zig voldaan
fiende, met van tijd tot tijd aan de kanten der bladzijden den
aam te me/den van die verzameling welke zij ultichrijyen. Egter is men hun dank ithuldig van deze ftukken te
liebben wereldkundig gemaakt, doordien zip veel Licht verfpreiden, betrekkelijk de earfle zittingen van de Trentfr Kerkvergadering. DUPIN heeft in zijne Bibliotheque ene verkorting van CURTENBOSCH zijn verhaal medegedeeld. MAR.
T6NE & DURAND , ubi jig% DUPIN, Bibliotheque cies Autheurs
rectefiafligue ecEt. d'ilmfr. Tom. XIV. p. 17-3/. PAQu0T,
itift. litter. Tom. VIII. p. 341-343.
CURTENIUS (PIETER), Hoogteraar in de Godgeleerd=
held en Predikant te Amfleldam, is in die ifad geboren op
den 7 december 1716, zijnde afkomilig uit een zeer oud ge.
flagt, 't weak men bijna vier eeuwen herwaards berekenen
kan. 111.) ftamde of nit PIETER CURTENWS, welke in 1 jaar
1490 geboren werdt, en gewoond heeft op zijn eigen /and.
goed in cen aangenaani oord, Curten genaamd, digs 141 (le
Rai
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Clad Eiberveld gelegen, Dit oud geilagt was ook eerwaardig,
in zo verre hetzelve, van de tijden der hervorming verfcheidene wet waardige Bungeliedienears beat opgeler
verde De Man , riens levenibijzonderheden wij hier fthetzent
werdt geboren ult PIETER THEOBALD CURTESIUS, Chiturgijit
te Amfteldam en Overman van zijn gilds. Zijn groan,der was PIETER CURTENIUS Predikant .op Herotreen, leen
p eer aanzienlijk vlek in het voormalig gewest Friesland, .ovorleden in den jare 1709. Zijnovergrootvader was Erc-E1mtv
CURTENTUS die eerst in het dorp Hetisfen,, velvelgens te
Kec;We, ell eindelijk te Steenwijk het Euangelium verkandi&d
- Lebberide, in den jare 1702 is getiorven, Zijn grootvaders
overgrootvader , JOHANNES THEOBALD ) was Rekto der latrine
re fcholen , eerst te Arnhem, daarna te Ilarderivijk
overleed in den. jare T-686. Zijn derde overgrootvader
Iijk was PiETER CURTENIUS Predikant to Zlberiel4 pi is tr44
jare 164 overlede.
Onze CURTENIUS ,gaf van bijne 'eerite jeugd a , teed8
game blijken van een -fchrander vernuft. Nauwiijks agt jaren
bereikt hebbende , begaf hij zig, ten einde de latijnfe en 471ek,
fe talon kundig te worden, op het Gijmn-afium. En hge feast
niets was 'er dear hij Me= tiaat Armhij ook Cog inogt
de, dan om onder zjne medeleerlingen uit te =wen, -en
zer edele drift heeft het ook geenzins aan ancn gelukttige-ii
oatbraken. -Immers beijverde hi) aig zodanig, ,dat j )
13 jaren oud zijnde, na her houden ener redevoering:
fie Liefde Cods, die hij gelv hadt opgefteld, de lag re fcrigo
len verliet, en tot de hogere °verging.
In zijne vaderftad vondt hij Leermeesters-, ale door iluttle
grate Runde zig zeer beroem4 gemaatt hadden; Vaat miter
JAKOB FUI' D 'O,RVILLE , die te dier tijd tot ten Itai•ster
fieraad van het diteeldams 4.4tbeneum verftrekteb Waneer
zig nu drie jaren on er het geleide van to rootten man
op de weten(chappen hadt toegelegd, begaf bij -z14- mar het
liozefchooi. to LcYden, ten erode zig akiaar als Aka n it
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burger tot het grote Joel bekwaam te maken waar toe hij wag
v 0 oGrebeenfc
jelcdteelte der wetenlchappen welken enen waren
Godgeleerden verfieren en uitma.ken, lies CURTENIUS °Nan.
geroerd of onbepioefd, maar alles fnuffelde hij door met een
nauwkeurig onderzoek. In de Oostcrfe en Westerfe talen
hoorde hij den groten ALB. SCHULTENS , en den beroemden
SIGEB. HAVERKAMP ; in de Gefchiedenisfen , PIETER BURMAN
den Ouden; en in de Wijsbegeerte, den fchranderen j'AxoB
WITTICHIUS. Het perk der taien en wijsbegeerte gelukkig
doorworfteld hebbende, gaf hij zig geheel aan de godgeleerdheid over. In dit voorname vak zijner bedoeling hadt hij
tot Leermeesters, FRANS FABRICIUS en JoH. WESSELIUS , benevens de wijdberoemde VAN DEN HONERTS , zo vader als zoon,
van welker opgenoemden , aller uitgebreide geleerdheid zo
velen, als hun onderwijs gpnoten hebben , met lof getuigen.
Zes voile jaren op Leijdens Hogefchool zig der geleerdheid
beviijtigd hebbende, keerde hij naar Anifleldain te rug, en
wierdt door de Klasfis aldaar op den 6 april 1739 order
het getal der Proponenten opgenomen, en tot ,den openbaren
predikdienst, met algemene toejuiching, en enen meer dan gewonen lof, toegelaten. Ook duurde het niet langer dan tot
op den 26 julij-van het zelvde jaar, dat hij met eenparigheid
van flemmen te Durgerdam tot Predikant wierdt beroepen;
en hier hadt hij nauwelijks twee jaren, zijne nog jeugdige
kragten in 's Heren werk befteed , of hij vertrok naar Deventer, in welke bloeijende gemeente , nauwlijks 25 jaren oiid
zijnde, aan hem ten jare 1741 het beroep wierdt opgedragen.
Vijf jaren lung team hij aldaar het werk, hem opgelegd, •niet
zonder zegen, waar; teen Gouda van zijne uitmuntende preektalenten en andere loffalijke hoedanigheden-onderrigt, hem
in 1746 beriep. FIij volgde deze roepftem op, en zij die hem
gekend en naar verdienften gefchat hebben , willen nog gaarne
erkennen den groten ijver, waar merle hij, gedurende agt jaren , aidaar de . gemeente van CHRISTUS heeft opgebouwd.
Door den (load van SYBRAND VAN LEEUWEN
Hoogleraars
hod
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floe in de godgeleerdheid te ilmfieldam opengevanen zijnde,
wierdt onze CURTENIUS door Burgemeesters en Beftuurers van
bet doorlugtig fchool, aidaar aangetteld om die plaats te vervullen, waar van hij ook op den t dktober 1754 bezit Dam,
met het doen van ene plegtige Redevoering over he Word
van God, aIs de enigfte Baron der ware insheid. TefFens was
hij ook tot Predikant beroepen , dan om zig des te betet to';
bet zo gewigtig Hoogleraars-werk te, kunnen verledigen, al.
leenlijk verpligt voor een half gedeelte den predikdienst waar
te nemen:
Deze dubbele bediening heeft Cultvims verfcheiden fa.
Oren, met enen onvermoeiden arbeid, gewenste vrugt, en tot
aller braven blijdfchap, gelukkig volvoerd. Hij genoot door
gaans ene beftendige gezondheid, en was widen ziek, behal.
ven dat hij dikwils door flapeloosheid werdt efgemat, en nil
en dan, aan pijnelijke voetjigt onderhevig was. Evenwet be.
gon zijn iighaam , gedurende de zes taatite i' aren geer $it
Iragten te verminderen; en zo komen wij allengskens tot dat
poodlettig ogenblik, waarin hij het aardfe leven met het eetzwige heeft verwisfeld, Door Welke ziekten hij langzamer.
band gefloopt en verteerd is, en welk foort van kwalen heal
eindelijk geheel hebben doen bezwijken, heeft de beroejnde
Geneesheer OOSTERDYK een Man die sneer dan ene geMn.
geleerdheid en letterkunde bezit, in deze volgende woods
fchilderagtig heichrevent
zeer beroemde Plent3 CurrkNitit, ten Mat Van
), zeer veel vernuft, (lien ik niet dan bij 't klimmen zijner
,) Jaren, en in enen drukkenden ouderdorn ass Geneesheer
,, heb bezogt, maar van 't jaar x755, onder mijne gemeen• zame vrienden, 't geen ik met genoegen herd gnk gereq
trend heb,) had in den bloel zijner jaren een
,, field lighaan3, merendeels galagtig, loch zeer itandoenliji;
„ van zenuwenip
„ Daar hij nu van trine terite jeugd at aan gig op ver.
2) fcheidene konifen en wetenrchappen, die een braat mOnggh
waardig 411.4 vooral op de godgeleerdhei4 'met OA had
4
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toeg piegd, en bij 't toenemen des ouderdoms, in ciezen
nen iiver en naarftigheid nooit vertraagde; hebben deze
z o Trienigvuldige , ja bijna onophoudelijke oefFeningen des
verftands, gelijk zij voor zijnen geest nuttig waren , zo 00k
• de gezondheid van zijn lighaam zeer benadeeld.
„ Van daar immers, ten minften voor het grootife gedeel,, te, zijn, onzes bedunkens, ontftaan die zo .hardnekkige
,, flaapeloosheden, die hem, door zijnen arbeid van den dug
„ vermoeid, des nagts de rust van enen verfrisfenden flaap
„ onthielden.
„ Wanneer hij nu, am deze te gemoet te komen , het gebruik
„ van heulfap te baat genomen, en door deszelvs bedriege„ lijke verlichtenis aangelokt, zig daar van vervolgens meer
„ bediend hadt, hadt hij eindelijk dit flaapmiddel zo nodig,
dat bijaldien hij , zig ter rust begevende, niet enige , of„ fchoon weinige , greinen daar van innam, hij den ganfen
„ nagt, geheel en al flaap- en rusteloos, op een zeer moeije„ lijke wijs , moest cloorbrengen.
„ ja uit die zelvde bron zijn misfchien het allereerst oat„ ftaan, die zeldzame bewegingen en fchuddingen van het
„ hoofd, de handen en de benen, die hem in ledigheid en
,, bezigheid, in den flaap zelvs, zelvs als hij voor het ove„ rige gezond was, zeer dikwerf overvielen, nu en dan wel.
„ eens wat heviger , doorgaans egter zonder veel ongemak,
„ zo dat in enige iludie of redenering bezig zijnde, door
„ derzelver aankornst zelvs niet verhinderd werd , het be„ gonnen werk op enen en denzelvden trant te volvoeren.
„ Ook zijn zijne gezondheid niet minder nadelig geweest,
„ verfcheidene wederwaardigheden en tegenfpoeden, welke
,, een gemoed waar in geen Sion ongevoeligheid huisVestte,‘
„ maar dat door de ondermaanfe dingen, fchoon wel getro g„ fen, niet overheerd werd, op verfcheidenerleije wijze aan„ deden - , doch een lighaam, dat aan een gevoelig zenuwge..
„ ftel onderhevig was, nog veel geweldiger beroerden.
„ Hier bij kwam nog daarenboven, dat hij niet zelden met
• zinkingpij nen , jigt en pod(,,-.gra gekweld wierd, 't geen hem
„ des
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,, des te meer benadeelde, om dat hij zig door de pijnelijk.
,, heden , zo die niet al te hevig waren , bijna nooit van
„ 't werk zijner dubbele bediening liet te rug houden, meer
„ achtgevende op het algemene belang, dan op dat van zijn
,, eigen gezondheid.
„ Dit zijn derhalven de voornaanifte oirzaken, waar door
,, zijne lighaamskragten verminderden, in 't eerst wel lang»
,, zaam, doch naderhand fchielijker, na dat hij op enen avond
,, bij donker wear door een of ander dief en booswigt Was
,, aanger and , en met zulk enen zwaren flag ter nedergewor„ pen, dat hij, van wegens den zwaren val, geweldig in
„ de dije beledigd zijnde, verfcheidene weken aan zijn leger„ ftede gebonden, en, van alle lighaamsbeweging geheel en
„ al beroofd werdt.
,, Want offchoon hij , bier van Ceder opkomende , eniger„ mate fcheen welvarende te zijn, zo dat hij zig wederom op
„ nieuws begaf tot het onderwijs der Leerlingen ten zijnen
„ buize, en vervolgens meer dan eens gepredikt heeft, heb2, ben egter binnen kort zo vele braven en welrnenenden,
,, als hem altoos leergierig en bij aanhoudendheid in 't open„ baar gehoord, en zo vele jongelingen, der kerkelijke be„ diening toegewijd , als hem tot hunnen zeer bedrevenen
„ Ieidsman gehad, en gelijk een Fader behoorlijk geeerd het).
„ ben; tot hunne innige drocfheid moeten ervaren, dat zijn
„ lust groter was, dan zijne kragten toelieten, en de blijde
„ hoop, waar mede zij zig gekoesterd hadden, ijdel en te*
„ vcrgcefs geweest was.
„ Van wegen daze oirzaken derhalven , die ik zo aan„ flonds noemde, en van wegens den klimmenden ouderdom,
„ daar reeds de vaste delen des lighaams begosten te kwijnen,
,, en de vogten te verflijmen, zijn de werktuigen , waar door
„ op den wil van onze ziel de bewegingen naar buiten wort
„ den ten uitvoer gebragt, van dag tot dag al meer ver„ zwakt, (behoudens egter het gebruik der nit- en inwendige
„ zintuigen) en eindelijk zodanig werkeloos geworden, dat
„ die 'Nave mart, die te voren voor niemand in vlugheid en
„ naarK5
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ren geholpen en onderiteund te worden, ja zelvs nit zijn'
,, armitoel , waarin hij met een voorovergebogen hoofd ea
ingebogen lighaam zat of hing, zig zelven geenzins kon
„ oprichlenb
„ Hoe groot was Coen rnijn Medelijden met hem ! hoe ge„ broken, hoe zwak de uitfpraak van dezen te voren zo wet
„ befpraakten Redenaar, wanneer hij jets wilde ultbrengent
„ hoe zagt zijn them, daar dezelve nauwelijks van de genen,
„ die digt bij hem zaten, konde gehoord worden.
„ En bij dit alles bleef het niet, maar ook wat het ove.
,, rige betrof , verflimmerde tijn toeitand. framers beving
„ een gelijke kwaal ook de andere delen zijnes ligbaams,
,, en die werkingen , welke de Geneeskundigen natuurlijke
„ heten, werden insgelijks beledigti , bijzonder die , waar
„ door antlers, wanneer het lighaam in gceden ftand is, vol.
,, gens ene heilzame inflelling der natuur, het overtollige
„ fthadelijke van het nuttige en behoudenswpardige pleegt
„ gefcheiden , en tangs verfcheidene wegen uit het lighaarn
„ verdreven te worden.
„ Ondertusfen fchenen dikwils de weinige kragten,
„ onze lijder nog overig hadt, fchielijk en op het onver.
,, wagtst geheel to verdwijnen; doorgaans waren de polsfla,
„ gen zagt en niet zelden waggelende, en bier bij kwamen
,, andere dergelijke toevallen , welke to kennen gaven dat
• ook de delen tot het leven behorende, bouwvallig Wier.
„ den, en voorfpelden dat de dood niet verre of zou zijn.
heeft hij met eon ailerzwakst lighaam,
,, Op doze wijs
,, egter met een volkomen gebruik van zijne zielsvermogens
„ en zinnen , den gantfen tijd van 6 jaren, langer waarlijk
„ dan het iemand had kunnen hopen , doorgebragt, tot dat
„ hij eindelijk op zijne buitenplaats (daar hij des zomers
„ min of meer frisfer lucht te ademen, werd overgebragt,)
„ aan ene ziekte van ouderdotn , door goon konst meet te
„ var-
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,, vertigten, ontflapen is, door een zagten flood, Welke hern
1, tot het gelukzaligst leven den toegang opende.
,, En dus is dat Licht van 'bytels Kerk en School als vers, teerd, en van zelvs uitgegaan. Dus ftierf de wijdberoemde
,, PETRUS CURTENIUS, wiens naam te noemen mij nog genoe
;, gen geeft, en needs genoegen geven zal; want nooit zal
$, de gedagtenis van dezen zeer geleerden en bij mij hooggefchatten man uit mijn geheugenis, zo lang ik hetzelve ongekrenkt genieten mag, warden uitgewist."
Zo itierf die grote Man op zijn buitengoed te Loenen aan
de Vegt, den 3 augustus 1739, in den ouderdom van 73 jaw
ren. Zijn Iijk werdt naar Am'lawn gevoerd, zijnde aidaar
in de Oude kerk, naast zijn gewezen Ambtgenoot WILLEM
COOLHAAS begraven, en zijn nagedagtenis gevierd door ene
latijnfe Lijk-oratie, den z6 november 1789 openlijk uitgefpro.
ken in de grote gehoorzaal van het Atheneum ills fire van gemelde ftad, door zijnen ambtgenoot den geleerden J. VAN
NUYS KLINKENBERG Hoogleraar in de godgeleerdheid en
kerkelijke gefchiedenisfen.
Toen CURTENIUS nog Predikant te Durgerdatrs was, huwde
hij met KATRYNA CLOPPENBURG, dogter van GERARD CLOPPEIS■
BURG in leven Predikant te Sasfenheim , ene uitmuntende
jonge vrouw, fchoon van gedaante, en van een goede
haamsgeftalte, maar met dat al geenzins tot de aanrninnige
vrouwen behorende , die SALOMO ons fchetst , als verve de
'waardije der Robijnen overtreffende , en die haren man goed doet
ende, geen kwaad alle de dagen hares levees; maar veel eerder
moest gerangfchikt worden , onder het getal waar van die
zelvde Wijze getuigd: ene fchone Vrouwe , die van reden afwijkt
is een gouden bagge in een verkens fnuifte. En fchoon zij wet
niet als XANTIPPE haren man den griekfen Wijsgeer, deedt,
de waterpot op zijn hoofd uitifortte, was zij egter een boos
wijf, en maakte het ten laatften zo grof, door haar wreve3ig humeur en kwellend karakter, dat CURTENIUS zijn leven
'er volkomen door vergald wierdt , en hij eindelijk in de
noodzaak wierdt gebiagt, haar, tot veerkoming van verder
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Verdriet, /net voorkenni s van de Anfte/danfe R egering, ent
verzekerde=doch egter fatzoenlijke huisvesting te bezorgen.
Bij deze vrouwe nu, met Welke hij bijna 50 jaren door den
band des huwelijks is vetenigd geweest, heeft hij vijf kinder
ren verwAt. Twee zonen , beiden PIETER THEOBALD ge.
naatnd , welker dood de ouderen al vroeg hebben moeten be»
treuren ; en drie dogters, waar van 'er twee nog over g zijn
i
MARIA namelijk en PETRONELLA ABIGAIL ; terwijl KATRYNA
die de jongile was, voor i6 jaren, ongehuwd geflorven is.
MARTA is getrouwd met JAN FRANS BENTINK toen ter tijci
eerfte Kommis ter Thefaurie , Kerkineester en Regent van,
het gasthuis; tilt welk ongemeen vrugtbaar huwelijk tien kinderen zijn voortgekomen; terwiji PETRONELLA ABIGAIL, welts
ke JAN HERMAN HA AKMAN Meester der beide regten, zig
ter vrouwe genomen hadt, weduwe is gebleven zonder kin»
deren.
De lofredenaar van onzen CUT ramilus , de Hoog Eerwo
Nay s KUNKENBERG beeld hem ons af, als een waarlijk godvrugtig Godgeleerde , die waarheid en deugi beminde, zig,
zuiver en onbevlekt bewaarde, die GOD met zijn gantfe hart
lt3errftde; die, met ter zijdeftelling van alle geveinsdheid,
dikwerf de ijdelheid der ondermaanfe dingen, het toekomende
seven, en 't verbeteien van 's menfchen zeden, niet flegts
bij zig zelvs overwoog, maar die ook met oirdeeikundige
Mannen, en vooral met zijne toehorers beiedende; die met
zijne gebeJen dikwils bij GOD intradt, en om zijne genade
aanhieldt, die, naar 't voorbeeld van den Goddelijken
maker JEsus, zo veel het bier op aarde mogelijk is, alle zijne
ondernetningen en laden zogt in te regten; die niets onbe.
proefd liet het welk ftrekken monde, om zijne Leerlingen niet
fiegts geleerder, maar ook Meter te maken; die 'er zig op
toeleide, om, zo veel in hem was, de wortels van veikeerd»
heid, die in hem waren, nit te rukken, en 't geweld zijner
onftuimige driften zogt te verbreken ; en eindelijk die een
enwankelbare hoop hadt op ene zalige onflerflijkheid. Toen,
wanrxer hue velerleije ziekten en ongemakken hadden
ter
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ter neergeworpen en aan zijn bedde gekluisterd, ixragtte
bunt' lijdzaamheid het uur zijner onthinding af, onderwierp
gig geduldig der menigvuldige ellenden, en beval eindelijk ,
met flervende lippen , zijne teerbeminde dogter, welke
zijn doodbed flond, nog eens met hem te bidden. Zig verlatende op de onfeilbare beloften van GOD, vestigde hij gem
1/e6I en al zijn hoop op de zoenofferhande van onzen Goddem
lijken Verlosfer; en dikwils betuigde hij zijn hijgend verlan,.
de wille GODS was, waarin hij
gen om indien het dus ook
ivenste te berusten, nit dit ellendig leven verlost te worden.
Zo leefde en zo flied de wijdbeioetnde CURTENIUS, niet alleen
der dagen en der genoegens van dit leven, maar ook der
inoeijlijkheid zat.
De Nederduitfe Vertaler van de latijnie oratie des Heren
VAN Nuts KLINKENBERG, :MARTEN JONGENEEL, zegt in zijne
voorreden „ De Amitelciamfr Hoogleraar PETRUS CURTENIUS
getuigen alien die . zijn Hoog Eerw. gekend, alien die hem
gehoord hebben getuigen oak zijne doorwrogte fchrif„ ten, Hoogleraar CURTENIUS zeg ik , was een Man alter`
,, eer en achting waardig, een Man die zig in Kerk en
„ School even groten roem veiworven heeft."
Heeft CURTENIUS door mondeling onderwijs zeer veel goeds
uitgewerkt en een aantal Jongelingen tot het predikambt
niet minder is hij met de pen werkzaam geweest, om
nog zelvs na zijn dood van nut te zijn en te fligten; getuige
hier van de onderilaande werken van hem door den druk gemeen gemaakt: Mo;e0 ZeOtament en Zieb/ ;Nen/ boos
en begraaffeni0 of Verhiaring ober Zo,euteronomititti XXXIXXXIV. Wt. i755–1762. II Velen in 4to. 2. antra- en
"iEffebeibOrebe te. 44)ouba. gi b. 1755. in 4t0. 3. antrarebe te
7ituflerbatn. sib. 1.755. in 4to. 4. Ober be Ouaarile pfaat;cn
nit be ZOcben ban PAULUS , II ‘efen aniff. 1762. in 4to.
5. Z)er egefereti get,tifi/ of VIII Dethrebenen ober tict mac
liapittei ban ben %;31ef aan be epliefiren. Win11. 1770. in
8bo. 6. Ober be gefijheni0 ban be bijf baijrc, en bijf Wirt
Na zijn' dood
as ben. mato. XXV. vs. 1-12. fj17r3.
is
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Verklaring van den Heidelbergfchen nito.
is uitgegeven ziine
met ene voorrede van wijlen den Hoogieraar
chismus ,
IL
J. VAN NUYS KLINKENBERG ()ratio in obition
BROES.
s&c. Medeged. Berigten.
CURTIUS (JAKOB), zie CORTE.
CURTIUS (PIETER), geboren te Brugge in T491, wierdt
jare 1513 tot Meester in de wetenfchappen bevoiderd,
en in I 529 tot Hoogleraar in de welfprekendheid aan het
Gijmnallum te kijsfel aangeiteld, als merle tot Doktor in de
godgeleerdheid. In het jaar i 546 wierdt hij benevens RUARD
TAPPER door Keizer KAREL DEN V. gemagtigd, om de Bijbels
20 in het latijn als frans en nederduits, bij BARTH. GRAVIUS
te Leuven gedrukt, te onderzoeken en goed te keuren; zoda.
nig blijkt uit bet Keizerlijk Diploma vox die Bijbels ge.
plaatst.
Koning FILIPS DE II, maakte gebruik van hem in het op,
rigten van de XIV nieuwe Bisdommen in de Nederlanden, als
mede ten aanzien van de daar toe te benoemene Kerkvoogden;
en hij Heide hem aan tot eerilen Bisfchop van Brugge, waar
van de imegening gerchiedde in r56I , toen hij reeds den
ouderdom van 70 jaren hadt bereikt. Zes jaren hadt hij ge.
not van deze waardigheid, want hij ftierf den 16 november
1567, en werdt in het koor van de Hoofdkerk begraven,
met dit graffchrift op den fleen gehouwen, welke hem dekte.
ten

Rever. Dno. D. P E T R 0 C U R T I 0,
Brugenfi ,
Primo hujus civitatis inftituta
Epijrcopo
Perpetuo Flandrice Cancellaria
Quondam spud Lovanienfes S. Theol.
Profesfori ordinario
Hoc Monumentum extreme voluntatis
Defiderio pojitum est.
Sedit in Epifcopatu
Annos v. Men f: vill. Dies ix.
Vixit

CUSA. (NIKLAAS
Mit (ono: Lxxvt.
Obzit xvi. Kali Novels&
1+4.D.Lxvn.
CURTIUs heeft

vervaardigd: Commentarium in Pfalmos incipien=
tes a p.r. in folio. Het Handfchrift daar van wordt bewaard
in de ' bibliotheek van het Kollegie der Jefuiten te Brugge.
Belg. p. 971.
"------ J. F. FoPrws,
CUSA (NIKLAAS DE) , de noon van een armen Visfer , is
geboren in her begin der XVde eeuw in het bisdom van Trier,
en fchijnt in zijn jeugd gelegenheid gehadt te hebhen , cm in
de talen en wetenfchappen onderwijs te genieten, doordien
hij in vervolg van tijd tot de aanzienlijkfte kerkelijke waardigheden wierdt verheven , en daarbij vermaard is geweest
Wegens zijne taalkunde, geleerdheid en welfprekendheid. Hij
'wierdt orntrent het jubeljaar 145o door Paus NIKLAAS DE V.
inaar Haag- en .Neder-Duitsland gezonden; eensdeels om de ifken te prediken; en ten anderen om den geestelijken that
te verbeteren,tlie in den diepflen wellust en ongebondenheden
verzonken lag. Men ontving hem bier te lande als een Gezant van den Stoel te Rome met veel eerbied; Wereldlijken
en Geestelijken haalden hem in , met vanen, met kruisfen,
met het luiden van klokken. Men zong: „ Gij zijt welkom ,
„ gij lien wij nu al lang verwagt hebben in onze duisternis.',
Ten tijde van het Concilie te Bazel, dat zig zelv' boven den
Pans ftelde, kantte hij zig tegens het Pausdom, en verdedigde
nevens juLTAAN den Kardinaal van St. Engel en ./ENLEAs SYLVrus die namaals nog Paus wierdt, dat Concilie tegens Da.
GEEN DEN V.; ja hij tied zelvs den Keizer, dat hi) 't Roomfe hof zou reformeren , en den fchandelijken koophandel der
Kerkelijke bedieningen verhinderen. Tog eens tot een hoger ftaat geklommen zijnde, en wel inzonderheid toen 134
tot den verheven trap van Kardinaal was opgeklominen, veranderde hij van toon, en fprak als 't ware nit een anderen
mond. Evenwel boog hij nimmer zijn hats ten vollen older
't pausfelijk juk; want hij itondt, in 't verrigten van zijn last
bier
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te lande , Diet alleen de kwade zeden, maar ook enige
inisbruiken der lere die de zeden bedorven, met kragt, tegen.
Tot Utrecht en elders klom hij op den predikftoel en beftrafte
de ongeregeltheid. Van de Beelden oirdeelde hij dat men die
te veel eer bewees , doordien die niet anders dan tot tekenen
van den women handel der Heiligen moesten verftrekken,
die door 't apfchouwen daar van voor het geheugen wierden
vertegenwoordigd , 'ten einde tot prikkel van navolging te
verftrekken. Ook ontfloeg velen van de beloften der be•
devaarten naar enige Beelden of overblijfzelen van Heiligen,
waar aan men bijzondere kragten toefchreef. Ten aanzien
van de 4flaten liet hij zig fomtijds Koren, datze de menfcher
niet beter maar erger maakten, want men woeg de zonden
niet zwaar genoeg die zo gemakkelijk vergeven wierden.
Voorts, dat de ware boete de Aflaten wel derven kon; dat bet
ub elj aar de beurfen lecligde en de zielen befchadigde ; dat
de regte 4flaat-brievem in de H. Schriftuur te vinden waren.
Dan het fchijnt egter,, dat hij op dezen toon alleen onder
vertrouwde' vrienden fprak; want men verhaalt van hem dat
hij zelven de Aflaten uitdeelde, en den volke diets maakte,
dat men 't geld, datze daar voor gaven, alleen tot het itigten
van kloosters en godshuizen in hun eigen land, zou ,aanleg.
gen. Nog gaat hem na, dat hij zig in 'tr ..Aflaat-prediken, van
deze reden bediende: „ dat de Steel van Rome al de zonde
„ wel om niet kon vergeven, maar niet de ftraffen, die men
,, den fondaren noodwendig moest opleggen. Die voor een
„ doodzonde de behoorlijke zevenjarige boete deedt, en voor
„ een dubbele doodzonde, als over feel en diergelijke een veertienjarige boete , hadt, riep hij , na dit leven voor geen
„ Vagevier te fchromen; maar die deze boete niet voltrok,
,, zoude in 't Vagevier tot den laatflen penning toe moeten beta„ len. Doch, ten beste der genen die 't niet wel mooglijl
,, was, met veel zonden beladen zijnde, zulke boete te doers,
„ hadt de Pans goedgevonden, aflaat uit te geven , om hun
„ van die zware boeten te ontlasten.” Enigen zagen geredelijk
het oogmerk van deze rede; men maakte de boete tot een ondraag
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draaglijken last, en gaf voor dat men dien weer of kon nemen
door -den Aflaat, maar die moest geld kosten; ook wierden daar
door velen van 't gemene yolk de ogee geopend, die ten dui.
delijkilen de befpottelijke nietigheid en vuil bedrijf van deze
bandelaars bemerkten; 't Welk ook wel eens tot zonderlinge
Voorvallen aanleiding gaf, waar van ons S. 'VAN LEEUwEN het
volgende, als waarlijk gebeurd , verhaalt.
Een doortrapte, en teffens ruwe en ifoute knaap nam daar
van een zeer potfige proef aan zijnen Biegtvader, van Wien
hij Afidatbrieven, ook voor de zonden, die hij in 't toekomen=
de zoude begaan, hadt bekomen, waar voor hij hem rijkelijk
betaald hadt. Deze brieven hielden in : „ dat hij ook van
,, alle toekomende misdaden, hoe groot en tegen vie, en
„ op wat plats en tijden hij die mogt begaan , vrij en gezui.
„ verd wierdt.". Wat doer de fnaak? hij neemt zijn Biegtvader waar , toen deze van hem afgegaan was, en langs den
web kwam rijden, het ontvangene geld van hem en van andere ,boetelingen bij zig hebbende; pakt hem yoorts aan , en
ontEeemt hem met geweld al het geld dat hij bij zig hack.
Lo als men kan begrijpen , wierdt de Biegtvader p ier over
zeer verfloord, en fchold niet alleen den Rover voor al wat
lelijk was, maar vervloekte hem daar te boven, en doemde
hem met een razend gemoed ter helle. Doch onze knaap
floorde zig bier luttel aan , en , beet hem toe : „ Hoe Heer3) ooin? waar toe dient tog dit fchelden, razen en ter helle
„ verdoemerr? wij zijn immers verdragen, en uw 4flaatbrie
„ brengt het duidelijit made, dat alle de zonden , die ik in
't toekomende mogt hebben te begaan, mij vergeven zijn,
„ zonder enig onderfcheid, hoe groot en zwaar die ook mog.
„ ten wezen. Is dit nu in der daad waar, zo gaat mij uw
„ vlocken en fchelden geheel niet aan, en is niet op mij
„ toepaslelijk; loch is het vats, dat ik veel liever gelove,
,, zo zijt gij limners een Godslasterlijk Bedrieger,, en dus
„ neem ik mijn geld met goed regt te rug; vaart gij voorts
„ wel met de rest daar gij behoort."
In 't bezoeken der kloosters onderzogt hij hun middelen ,
goL
VIII. D n E L.
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habdol cen wande l ; hij vomit gezelfchappen van zoo, of
"von peru nen, die zo, veal inkomen hadden , dat 'er wet
vaxn Leven konden. Zeker Abt ander anderen t bec;
z at ricx veel MOrgen lands als 'er dagen in 't jaar waren, en
)01 het d“,1 0 deel van zijn jaarlijks inkomen aan bulk en tafel
to h0,1t, Des vernieuvi,de op dees Kaidinaals aanmani,ng Her.
tog fILRs, vtiN 1,30tmco1Je, in 't jaar 1452, de keure,
den frkedjke,n, verboodt erf te beuren of landen te kopen,
tin der, regei di p bun gefteld was.
Voort4 vinden, wij van CusA getuigd „ dat hij was een
Mina
a t kip, van Won en, *land (hag en zeer aanzienwezqn, ftigtelijk, on wonder ingetogen van leven,
14 NIc
bijste wetfprokende, in de G,oddelijko fchx,iften zeer erva10 ten, 9,1,ideri4id van kennisfe in dTie talen , de hebreduwfe,
gtiOlife en latijnie, en, 't geen in 't uitvoeren van zijnen
last hoognodig was „ onvermoeijeliTh in den arbeid, gewoon
z_kjn nagtbedde zig niet 'anger clan vier uren rust te ge„
9, y en loos en dapper, behendig om tit te vinden verb°.
1pn en met een geestelijk momaangezigt bedekte, en met
t 4 een monnikskap voor de ogen *el opgetoijde fouten , we*4 tode wat ondeifcheadaar was tusfen geloof en bijgeloof,
tusren. don uiterlijken en innerlijken godsdienst, geenen
„ haat ontziende voor de liefde der waarheid, geen aanzien,, der den perfonen , dapper en .kragtig in 't ftraffen, en
I, wonderlijk vrijmoedig." Een verfchil met iiertog FILIPS
iioodzaakte hem de Nederlanden te verlaton ; hij keerde naar
Italqn to rug, daar hij in 't jaar 1464 overleedt, - W.
, edit. BuCHEUT, p. 287. M. A. DE DOM.,
BEDA, Hifi%
ERASMI, Epiflolx,
(le Republ. £cclefiaft. p. 66. 114,
p. 22. 28. VIGNIER,
p. 673. PONTANI,
p. 586. 589. DUPIN, Bibl. Ecclqfiallique , Tom. XIII.
ScHoocx , de Canonicis Ultrafeetinis p. 473. MORN/El, Myfter.
p. 518. GERDES, Fiord. Libr. Rar. p. P. FEE.
IfERt, Meatr. Vir. Erud. p, 19. %Yams, Opp. Torn. III. p.
676. STOLL. ad ligumANNr, COnfp. Reip. Lit. p. 202. WAS.
SEN13ERG, Orat. tie (Abe Daventr. p. 19. 29. SAxr, Onom. liter.
P.
ge t ai
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R. II. P. 4 1 5 1 Z. V. BOXHORN, Ned. Hifi. bl. 94. 194, Igg.
Cude Chronijk van Holland, Divif. 29. fol. 291. .GOUTHOEVEN,
Kro;zijk bl. 466. S. v. LREUWEN, Batay. illufir. bl. 6o6. 6og.
D. v. BLEYSWYCIC , Befchr. van Delft, bl. 396-198. BASELIUS,
Nederl.- Sulpic.
255. G. BRANDT,
.der i Reform. I. D.
40 . WAGEN., Vad. H/1. IV. D. bl. 33. ECCARD,
n /MANN., .tift.
MonatPf. 'atidltig I 170o. fluff' / C. 363. –En
litt. bet Teut6i0. II. Z. f. 262. III. ZO. f. 56o.
CUSTIS (KAREL FRANS), wierdt den a meiJ r7c4
to Brugge geboren; zijn vader EDMOND CuSTIS, oirfpronkelijk van eery Engels geilagt, doch in Holland geboren, hadt
zig nog jong zijnde, in deze clad gevestigd, alwaar hij, in
gevolge het voorbeeld zijner ouders, zig op den koophandel hadt
toegelegd; hij huwde in ,die clad voor de eerftemaal met IzABELLA CARRE, weduwe van MAXIMILIAAN SPRONCHOLF, waarbij hij geen kinders heeft verwekt; doch met MARIA NORBERTINA ARENTS hertrouwd zijnde, baarde deze hem een enigen
noon , die het onderwerp van dit artijkel uitmaakt.
De jonge CuSTrs volbragt den loop van zijne eerfle letter-,
oeffenipgen in zijn geboorteflad bij de jefaiten, daar hij
jaren oud zijnde een aanvang mede maakte, en zo wel ir,
flaagde , dat aan hem gedurende de vijf jaren die hij 'er doorbragt, de eerile prijzen wierden toegewezen. In 1721 werdt
hij de paasweek , voorbij Zijnde, haar Rijsfel gezonden, alwaar hij zig gedurende den tijd van twee jaren in de redeneer.
kunde en wijsbegeerte oeffende, en in de maand feptember
1723 edn aanvang maakte met het ‘beoeffenen der regtsgeleerdheid, welke wetenrchap hij voor 'zijne hoofdftudie verkoos, en ook aan het zelvde Hogefchool op den 6 februarij
1725, daar in tot Licentiaat werdt bevorderd. Van bier vertroks hij naar Gent, alwaar hij zig den 15 april van het zelvde jaar , als Advokaat bij den Raad van Flaanderen liet optekenen. Twee jaren toefde hij in deze clad, ten einde zig in de
praktijk te • bekwamen; zijnde eerst gehuisvest bij een Prat'.
rear LA ,MoTTE genaamd, en vei volgens bij den Advokaat
VELTL2

idi.
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V'ELTGAnit. intueen deer de Magiftraat van Brugge , 44
vaderflad, den 7 junk} 1726 meerderjarig verklaard
begaf hi3 zig in do zelvde maand van het volgende jaar, daar
beets ter inwoning, en verkreeg 'er zitti'ng in de Magiftraat
den .1 g april 1731; bij de verniouwing van de Regering, Wet.
ice den 6 oktober 1735 voorviel, wierdt hij, tot Schepen very
koren. .ilij was nog in de uitoeffening van die bediening,
toen hi) in meij /751 tot Kommis van de vestingwerken to
IMigge werdt aangefteici. Namaals heeft hij ook nog de bethening als ltigter van 's Konings Domeinen uitgeoef 'end, als
Cede - die over da inkomende en uitgaando regten te Brugge
'en des2elvs Vrije.' Dan een kortftondig genot heeft Mt van
Mlle deaf vegchillende. ambtbezigbeden gehadt; want ..ene Ile.
pende ziekte j zijne kragten uitgeput hobbende, flied hid den
februarij z752 in het ofto jaar zijnes ouderdoms, en wierdt
in O. L. Vroovenkerk begraven.
Den 27 januarij 1728 trouwde Cums met THER6srA ANGE,
-LIICA bL CRITg, behorende tot een adelijk geflagt te Brugge,
zij flied zees fchielijk, want den 24 april 1757, van enige
irappen rollende i was zij plotzeling dood. Zij was ene dog•
ter van IGNATIUS DE CRITS, geftorven den 3 oktober 1724 en
van KATRYNA CECILIA WOUTERS, made nit een adelijk geflagt, overleden den 26 meij 1752. CUSTIS heeft 12 kinderen ,bij zijne . huisvrouwe verwekt, waar van in 't jaar 1763
nog vier 20011S leefden, als: I. KAREL FRANS CUSTIS, Sche.
pen te Aalst, en voorrnaals Raad en Auditeur der rekeningen
van de ifad Brugge , zijnde gehuwd aan MARIA PETRONELLA
VAN DAMME, dogter van josEr FRANS VAN DAVINIE. 2. FRANS
JosEr CUSTIS. begaf zig in den krijgsdienst , en nam ter
TOUWC ANNA JACQUELINA VAN CHELDERE, dogter van KA.
REL VAN CHELDERE Raadpenfionaris van het Vrije van Brugge. Dolvinincus,FLIANS CUSTIS, getrouwd aan REINELDA
VAN ZtJVLEN. 4. JAN FERDINAND KAREL CUSTIS , in genoemde jaar nog op de 'ludic.
Onze Custis heeft het volgende werk in 't licht gegeven,
waar van het gerchiedkundig verhaal tot aan het jaar 1700
loops,

CUSTOS, (DOMINIKUS) CUVELIEL (WCmEL) si3
loops, erg voo belangrijk, nauwkeurig en nuttig werdt ge.
houden; ziinde daar veel melte (Lan beffeed, en !weft onbetwistbaar aan den Schrtver een verrnoeijenden arbeid ge2aer..zot1en itcr flab tliVigor
kostz zie bier den
beYelfenDe be 415ebenchtueerbigrie *efebiebenigrai/
Wale
foe binneu be fettle flab/ af g bur oilltrot boo:lett/11m SO I
feint ipert .eerite begin felon / tot ben tegentuoo?bigfieti ti )b
toe / DD sea latroabert ti}t nientbuthige Wutbenro. 95:tit3og
l'Aquor,
ion
1,?3E3, II Octal. in z2moi.

p. .307-3,10Cti87'OS '(DOIVIINIICUS), ten .Intwerpentor van gebootle, Ps eels beroemd Plaatinijder geweest, die zjn 'mon.
plaats to Augsburg vestigde, 'ten jare IOio. 111j heeft vet;
rrenten in 't koper .geineden, eh de volgende werken, &plc
't Edit gegeven: 1. PriliCiPliM
konst verfierd,
ofEforer
ili
etino ypt,
!bruin fiertmata , 477 ANTONIO Aunare,
Alio.
2.
7i5r
Atrium
nertilcum
pima,
five litIpp. , Reg'um , Principum &t. rffigks. :tbiet. in Alio. 3.,
4. 'Granite: '21rqSanetos Auguffanos , tutu explicationibus.
Pqres , &c. EleEtores Saxon e , cum Commentario.
1605.
s. Regum Neapoiltanarum Vitas & Effigies. fb. y 605-. i folk,
Delicitzs urbis Roma. M. 7. itinaariura GEOlkGIX a Emi.,
GEN, Tabitlis illuitravit. ----- J. F. FOFFENs, Bag. p.
24:8. STETTgN, -,ticititcrungn ter in t Z Pf Acff0c1P1 M4ftelie
fungal au beC3egictte b 9tetOfirth f4tgauriii VIrog p3*ft

Unglue/in. $unftt“ tqicou, 1779. 1", /se.
CUSTOS ('OVIANNES) , ,gebbrtn

reclrt, een Brakoity.
hij
is iterst Reictor
dorp, was ten beroemd Taalktrndige,
geweest,
n
vercolgens to
Groningen
der iatijnfe fcholen . te
HI
flierf
in
het
laar
1‘526,
en
heeft
gefOr4.
Antwerpen.
gedrukt
in .Eve,
ten; Grarntnatices 1,atinti; veelmiten

F. FOPPENS Bit. Bet. p. 023,,
CUVELIER, (WHIM:), geboren i 0 'mom bep,f
zig ten jare x08 in hcc genootfchap der jefuiteri. tg
I.

t,. 3

kg;
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len; en gaf in het nederduits onderwijs in de maitehefidse,n zit;
wijsbegeerte. I-lij flierf te Keu len
deicer en in de
december 1669, in den ouderdom van 51 jaren, cn heeft
gefcbreven: Annoncm Spiritualern, feu Meditationes fuccinaas
per anni cult ern, Antv. 1666. 2. Ideam viii Apoflolici Avi1e. C,.
ion. 165o. - J. F. FOPPENS Bib!. Belg. p. 891.
CUYK, zie KUIK.
CUYL, is de naam van een voornaam Holldnds geflagt,
zijnde het clot of huffs daar van, het welk buiten Vianen
heeft gelegen , thans ten enemalen vernietigd ; in 1540 kost
men 'ec nog de fondamenten van zien. Dit geilagt is vans
een zeer ouae herkomst, want men vindt reeds ten jare
1256 van enen FLORIS VAN CUYL vermeld, die Ambagtsbeer van Kiffhoek was, en gehuwd is geweest aan MARIA
WITS: Nog ontmoet men in de XVLie eeuw FLORIS VAN
CUYL, Ambagtsheer van .Kijfhoek en Cort en 111-olen-ambagt ,
Dijkgraav van Swijndregt, Waradijn van 's Keizers Munte
binnen Dordrecht ; hij huwde eerst met MARIA VAN BUYTEN,
en naderhand met JosINA VAN CROMMENIE. In de XVIde eeuw,
HERBREGT VAN CUYL, Welke ten wijve hadt QUIRINA JANS,
dogter, bij dewelke hij verwekte FLORIS VAN CUYL, die getrouwd is geweest aan KORNELIA VAN DEN Boom, nalatende
een zoon, FLORIS genaamd, die in den egt is verbonden
weest met MARGARZTA BOUDEWYNS VAN DER VOREN. JAN VAN
DER CUYL, geboren te Gorinchein in 1544, is geweest Kanun.
nik en Pastoor van de Kollegiale kerb van onze Lieve Vrou•
we op 't hof in 's Hage. Hij flierf in het jaar 1570.
S. VAN LEETYWEN Batay. illy fir. bl. 929. J. DE RIENtER
Beichrijy. van 's Gravenhage , I. D. bI. 260.

CUYPERS (DANIEL FRANS), een neef van

WILLEM

die beide volgen, en van MARIA VAN
wierdt te Mccheien geboren den 22 novem•
ber 1653. Tien jaren oud zijnde, befteede men hem in
't hollegie der Jefuiten van die clad, ten einde in de talen en
been zoon van

PIETER ,

DER HOFFSTADT,
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beginzelen der letterkunct onclerwtzen t Worden. In 1'673
zijn wijsgerigen loop ten einde gektid zijnde, Itudeerde aan
bet zelvde Hogefthool hi de tegtan) en too vetVo%ens Oan
het reizen; tloorkrutste Prankr4k ) Piensont) roskantri) vn kWarrl
ten Iaatiten te Itotneh, .aiwaar hiJ vnigen tijcI toefde,
r9 augustus 1677 de Doktorale waardigheid ft 'beide de t4g.
'ten verkreeg. In zijn vaderland teruggekeerd, wierdt 1ti34
jars 16-8r tot Schepen van Mechelen verkoren; in t',.05)
gelds men hem aan tot hoofd van do ithetorijk,kamer i, de
Pioen gebijnaamd, ooic verkreeg hij in x724 de bentstiging tier
voorregten ermaals aan dat gezelfchap verle6ndo Tot 'dot
tmderdom van 71 jaren geklommen zijnd ftierf hij edit.
len den 4 maart i 725. Zijn lijk voerde men naar de Patochiesi
Jerk van zijne heerlijkheid Riftenaik, en werd b-::,gezct in de
Camille grafkelder; 'overdekt *met een blauwe
waBA op
Men den infcritie leest:
Oftium Wnutnedi
Prcenob. Fatnilie CuYphis
roparchm d Rymenam Opi1411e)
-214Uyietwyck , -Zutingen &c.
ANIEL tRANS CUITEnt , Was êt 'a Ongerndgn vllJti fl 11.14,1
beidzaam en
-een ijverig Vvaarneiner der 'pligten V44
zijnCn gcdsdienst. Hij leide zig inionderbeld toe bp 'de 1*.
ceffening der gdchiedenis Van zijn Vaderland, der geflagti
registers eh van het blafoen, Ziju huis beilotd rit sett tva.
e ichatkamer van zeldzaamliedent bud en _ headndA'agee
medailjes ) kruipdnde
infekten, fehulpen;
vreemde tve'rktiligen‘, tiles in ten woord behoordo tot tija
ilefhetbetij-; nrekte =ale teivs uit tot de piabzeil en tioa4
Men; en was misfehien rie kundigfte Blvemin van gijrI6n t'4A
fiij behoorde Qok geenzIns tot dieklasfe vanlieft6bba'S die
ones spoor zig zelven hou-den, en ) die ding4In Van waarctit filet
geen ander oogInerk heb4en Verzameld dan
den 486104
roem to genieten van 1r a1Ieei bozitters vat'. ts zijh vtiN,
re vai' daar, h1 zogt dd Varkering
liOcloti
n
I. 1
v44

CUYPERS. (DANIEL FRANS)
van fmaak , en decide hun gaarne zijne ontde kkingen mede.
BibHod-leek was met uitgelezene boeken vervuld, en
Zijn

t zeldzame handfchriften , inzonderheid over de gefchiede.
nis der Nederlanden ; en deze flondt, zo wel als zijn Kabinet'
van zeidzaamheden , geredelijk ten dienfte van een ieder die
'er een nuttig gebruik van west te maken. Hij was in eeft
name vriendfchapsverkering verbonden met den geleerden Je4
fait nu SOWER lien hij behulpzaam was in het verzamelea
der iikten van ST. ROMBOUT ; met GER. VAN LOON, die herd
dikwerf raadpleegde over zijne Iliftorie der Nederlandfche
Fenningen; met HENDRIK DE WEERE Regtsgeleerde te Rotterdam, die ten jare z7z5 zijnen raad innam, betrekkelijk de
geichiedenis van de Mechelfe Bisfchoppen, die hij bezig was
(amen te .FILIPS FRANS VAN MERODE, Graav van
Mont/wit, en door huwelijksverbintenis Prins van Rubempri
geworden zijnde, een begunfliger der fraije konften en wetenichappen , vereerde hem met zijne bijzondere hoogachting,
CUYPERS hadt verfcheidene kinderen bij zijne huisvrouw
JOHANNA MARIA HAMERS verwekt, die na zijn dood hertrouwde
met MARKUS ANTHONY VAN DER VENENE Heer van Waesrnonde
enz. Zij flied den 2 oktober 1734, enkel ' een zoon nalatende,
genaamd JAN FRANS DANIEL JOSEF CUYPERS, geboren te Mechelen den 24 januarij 1700, Licentiaat in de regten geworden te Leuven , den 17 augustus 1723 ; tot Lieutenant van
het Leenhof van lilechelen en deszelvs regtsgebied bevorderd den 2 meij 1749 , geftorven den 8 julij 1762, na van
zijne Keiz. Majefteit den tijtel van Graav voor hem en
zijn Brie zonen verklegen te hebben, die hij bij zijn eerfte
vrouw KLARA JOHANNA GIELIS Htijon, hadt verwekt, die
gertorven is den 25 julij 1737. Ten tweedenmale was hij getrouwt met LOUISA THERESIA VAN DER MEERE, Vrouwe van
Ter-Elft in 1763 nog in Leven. D. F. CUYPERS heeft verfcheidene opflellen van werken door hem vervaardigd in gefchrift
nagelaten, die bij zijne affiammelingen bewaard worden, en
meestal de gefchiedenis, oudheden, voorregten enz. der itad
ilfeclielenten onderwerpe hebben.
SANDERr, Choro•
graph.
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graph. S. Brab. ult. edit. Tom. III. p. 192. J. F. Form...Ns,
Bib!. Belg. p. 971. V. GESTEL , 110. Archiopijc. Mechl. Toni.
I. p. II 7. LE Roux , Receuil de la Nobl. de Bourgogne, p.
36 7 ) 368. BUTKENS , Trophies *rex du Braband , Toni. I. p.
44. Sup plea. Tom. II. p. 35x , 352. Geneal. de la Fam. de
COLOMA, p. 236. 269. 274. Nobiliaire des Pais-Bas. Part. II.
P. 593, 594. Dietion. Genoa!. Herald. &lc. Supplem. ou Toni.
IV. p. 533. PAQUOT , Mew. litter. Tom. VI. p. 397_404.
91.
J. B. JOFFEOY , Hilt. van Mech. bl. 58. 6 9.
CUYPERS (PIETER) , varier van den vorigen , was de
goon van DANIEL CUYPERS en van KORNELTA NIEUWENHUYSEN.
Jlij was afkomffig van een oud en adelijk geflagt , en hij
wierdt geboren den I2 augustus 1620 te Rofendaal , een aanzienlijk dorp, twee wren van Bergenvoom gelegen, daar zijn
varier een verblijfplaats hadt gezogt, gedurende de woedende beroerten die het vaderland teisterden. Toen hij
13 jaren oud was, zondt men bent naar het kollegie der
Iefuiten te Antwerpen; van daar ging hij naar Douai ftuderen
in de wijsbegeerte; en zig vervolgens tot het beoefFenen der
regtsgeleerdheid bepaald hebbende, -trok hij naar Leuven, alwaar hij den 3o feptember 1642 den graad van Licentiaat in be'.
de de regten verkreeg. Zig met 'er woon te Mechelen geves.
tigd hebbende, volhardde hij in het beoeffenen der regtsgeleerdheid, en wierdt wel dra zo beroemd in dat vak van ftudie,
dat hij over de neteligfte zaken geraadpleegd wierdt, en met
een menigte aanzienlijke lieden zo door hunne geboorte als
kunde, in vriendfchapsverkering geraakte. Den 23 meij 1669
wierdt hij tot Raadsheer benoemd in den Groten Raad te
Mechelen; loch hij flied daags daar aan volgende in het 491te
jaar zijnes ouderdoms. Zijn zittend leven, en zijne geftaClige
werkzaamheid , hadden zijn leven verkort; hij wierdt van een
jeder grotelijks betreurd, doordien hij zig in vele opzigten
hadt nuttig gemaakt. Zijn zinfpreuk was : y ure , non vi. Hij
hadt een gelukkig voorkomen , was vriendelijk en van een
aangenaame verkeering. Hij is gehuwd geweest aan MARTA
VAN
L5
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, 1, 1j wie hij
7w
VAN DER IlarrsTAD Erfvrouwe van Alitf,pyck
vier kitderen heeft geteeld. Verfchetdene han dfehriften over
regtsgeieerde onderwerpen van hem , worden fl zijne
bewaard, alieen heeft men van hem in druk: Zractaat ban
elonb.. ..noccbtircn ofte ban De tlijtinerrkinche ban be ictie
poot4ccairt/ tiv,laenbe in uitivinninge ban erftchjthe goctieb
ren boo,' COnrcn liental/ cribe U1atcn / bctigcn§ ben ILA
EH Coattjmen ban Jriacrbelen *•.) Mccberen 1679. in 'IV).
Zle d Schrifvers bif het yorige Art. aangehaald.
CUYPLIIS (WILLEM), een broeder van DIETER , Vtdekdt
geboren te Rofendaal den 28 oktober 1632. Reeds vroegtijdig
begaf hij zig aan 't reizen; hij bezogt Spanjen en was in I6.1
te Madrid; vervolgens doorkruiste hij Frankrijk, Dzitslanct en,
Engeland, en kwam ten jare 1655 in de Nederlanden te rug.
Zijne woonplaats te Mechelen verkozen behhende, deedt zijne bekwaamheid en goed gedrag hem de aching van groat
en klein winnen; en hij wierdt den 28 oktober 1686 tot
Raadpenfionaris van de provintie aangefteld; dit gewigtig
atnbt narn hij met veel toejuiching waar, tot in 1700, coca
zijne lighaamszwakheden hem niet langer toelatende am 'er
de uitoeffeningen near behoren van war te nemen, men
hem een adjunct toevoegde; doch hij hadt geen lang genot
van deze hulp, doordien hij den 24 maart 1702 reeds flied,
in het 7ofle jaar zijnes ouderdoins, en hij wierdt bijgezet
in de grafkelder van zijn broeder PIETER:
WILLEM CUYPERS, was ervaren in de regten, eh wet in.
zonderheid in het costutniere van zijn aderland; ook was
hij een groot liefhebber en bcoeffenaar van de mathematife
wetenCchappen. Behalven zijn moedertaat, verflond hi) het
fpaarls, frans en latijn. Ilij is gehuwd geweest aan MARIA
MOERMANS , bij wie hi) twee dogters heeft verwekt, waar
van de ene is getrouwd geweest, en de jongfte als een deo
vote zuster, 8o jaren oud zijnde, in 175o is overledene
Van WILLEM CUYPERS IS door den di uk gemeen gemaaktt
ri,:tanUting ofte ben -cc!tccr berntarb en . can thet_Atercti

i.

CUYT, (FRANS vAN) CYGNE. (MARTINUS

DU) i

7!

bet content / ban eenen ttafai gebgadt / em 30 'Kan te nlo,
gen atieneren t Mectelen / in 1 uno. 2. eb cram n, ince
ban eenige sitaffuOen ban ornliggenbe gbteben cube 0 oofba
banclien in materie ban (e5;onb-Pgicebure0 en;. alacclicim
16 79. in , 4to. Ds Schrijvers bij DANIEL FRANS CUYPERS
sangehaald.
CUYT (FRANS vAN) , Konstfchilder, is gerproten uit
een adelijke familie te Brugge, en in die ftad geboren in
bet jaar 1640 ; hij leerde van de vroege jeugd of aan de
konst, doch fchaamde zig die in zijn vaderflad te oeffenen,
en begaf zig deswegens naar Gent. Inzonderheid muntte
hij uit in het fchilderen van Dieren, en bovenal in het natuurlijk treffen van Visfen. Hij volgde den trant van FRANS
SNEYDERS , en de arbeid van deze beide Meesters valt be.
zwaarlijk van malkanderen te onderfcheiden. Men treft ook
enige van hem in 't koper gefnedene platen aan , welke van
de liefhebbers vlijtig gezogt worden. Ook wist hij aan zijne
fchilderitukken een ongemeen fraij koloriet bij te zetten, en
aan zijne figuren ene het oog treffende evenredigheid te geven , daar bij voegende ene bevallige houding. - DES
CAMPS , Vie des Peintres Flanz. &c. Tom. III. p. I.15. Mgm„
. gunitio Zoicon. 1779. f. 189.
CYGNE (MARTINUS nu), wierdt ten jare 1619 te St.
Omer geboren , en begaf zig in 't jaar 1639 onder het genoot.
fchap tier Jefuiten. Na vijf jaren lang de latijnfe fcholen als
Rektor be4ierd te hebben , onderwees hij vervolgens geduren.
de vier andere jaren de rederijkkonst met uitbundigen lof;
hierna hervatte hij zijn beroep weder als Rektor der latijnfe
fcholen, in welke loopbaan hij is voortgegaan tot aan zijn
flood toe, welke voorviel den 29 maart 1669, toen hij so
jaren bereikt halt. Du CYGNE wordt voor den besten Rederijker van zijn tijd gehouden; ook ftraalt 'er in alle zijne ever.
ken een uitnemend gezond l oirdeel en vernuft door. Zij be.
Haan in de volg'enden :

I.
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Rhetoric'flu diafce 7uventuti acconnnotime
Explanatio Rhe
27no. Verfcheidenemaien zedert herdr ukt ,
1
Leod. 165P .
voor de laattle keer te Luik in 1736. 2. An alyfis onr.
en wel
Ciceranis Orationurn. Duaci 1661. in 127720. Meermorn NC.
malen herdrukt. 3. Ars Metrica, five ars condenciorum eleganter
Teffuum. Lead. 1664.. in i 2MO. Colon. 1705. tin I MO. Veneto
1716. in 12ino. 4. Ars Poetica, varia Poematum precepta c orm.
pleEtens. Lead. 1663. De laatftemaal herdrukt te Leuven in
1755. in 1 2' 1110. 5. Ars Ilifiorica. Audamaropoli i669. in I MY;
Dit werkje vindt men als leer nuttig aangeprezen. 6. Forts
Lloquentice, five M. T. CICERONIS (Drationes, poll PAULI MA..
aliorumque doEtisfimorum Virorum correEtiones , etiam cum
probatisjimis exemplaribus diligenter collate & emendate numeric
infuper analyticis , fcholiis artificium indicantibus ftinE1ce, E9
iiivitratte; una cum leelionum varietate ad margineth appofita. II'
Vol. Leoclii 1675. in 12m0. 7. Comedice phrafi cum flain
tied, tum Terentiand concinnatee. Opus pasthumum. II Vol. Leorlii
1 679. Voor de laatftemaal te Prang in 176o herdrukt in It
SOTUELLUS Biol. p. 585. PAQUOT I
Delen in 12M0.
Torn.
XV.
p.
73-96.
Mem. 3,:tter.
I.

CYPRiANUS (ABRAHAM), ZOOT1 van Rum. Cvnik.
Chirurgijn te Amfleldam , wierdt den 20 november 1684
aan het Hogelchoot te Utrecht tot medicijne Doktor bevor•
derd, na het verdedigen van ere verha.ndeling, de cane Wis.
Hier op ging hij naar Amiteldani de praktijk der genees- en
heelhonst uitoeffenen, en wierdt na een tl,vaalfjarig veibly
aldaar, den 6 meij 1693 door Curateuren van Frieslands Hogefchool tot Hoogleraar in de heel- en ontleedkonst te Franeker
beroepen, welke leerfthel door den dood van FiLrps MAT.
TH/ECS de gonge was orengevallen, en hij aanvaarde de oeffe.
ning van dit beroep den 22 junij van het zelvde jaar. Zija
verblijf was egter niet lang in die post, want na verlQop
van ruim twee jaren, in welken tusfentijd hij voor een beroep
in de zelve profesiie te Leijden op ene jaarlijkfe wedde van
20,-)0 guldens halt bedankt, verliet bij Franeker in het najaar
van
NUS,
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van 1695, en men denkt dat hij naar Engeland overftak , en
dat hij vervolgens hier niet naar zijn genoegen flaagde, wederom Amjteldarn opzogt, en op ni2uw aldaar praktifeerde; wat
van hem in 't vervoig geworden is, of welke lotgevalien
hem verder zijn bejegend , en ten aanzien van zijnen Redtijd, blijkt mij niets met zekerheid.
CYPR1ANUS muntte inzonderheid nit in de bewerking van
het Steenfnijden , die men aangetekend vindt, dat hij met
een goeden uitilag aan 1400 menfthen, zo jong als oud,
ffenduok. heeft
zig grotelijks beroemd ge.
heeft uitgeoe,
maakt, en een groten naam veiworven, door de operatic die
hij aan een vrouwsperfoon verligtte, welke 21 maanden na
_de bevrugting het kind hadt hij zig gedragen, en door du
Keizerlijke Snede (Operatio Ccefarea) gelukkig van hem ver.
lost wierdt, met het gevoig dat zij voikomen herilelde ; op
een andere plaats, verloste hij een vrquwsperfoon van twee.
Irngen, door fnijding, die in de Tuba Fallopiana gefchoten waren. Hij is getrouwd geweest aan HILLEGONDA SARA AM,.
NOUDS.

Van dezen Hoogleraar is niets anders in druk, clan T. Ora.
too inauguralis in Chirurgiam Encomiaflica. Franeq. 1693. in
folio. 2. Epifloia In,Roriam exhibens Foetus humani poft. xxr men.
fes ex uteri tuba, Mare falva ac fuperilite, excifi , ad THOMAM
MILLINGRON , Equitein auratum, Medicum regiuin ordinarium,
Collegii Medicorum Londinenfium Prcefidem, cunt Fig. Lugd. Bat.
1700. in avo. – CAR. LINN/ET, Ameen. Acad. Tom. IL p.
171. E. L. VRIEMOET, Athen. Frif. p. 699-701. PAVOT3
p. 351„ 352.
mem. litter. Tom.

D.
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DAALNI AD.T S• DAAM. DAAMEN.

D.

DAALMANS (HANS), Konstfchilder,, te Antwerpen ge.
• boreu; heeft gelcefd in de XVIIde eeuw; dit is 't al dat wij
'van hem opgetekend vinden. - K. v. HANDER, Leven
der Schilders , 1. D. bl: 232.
DAAM (N. N.), was Hopman van een der fchepen van
de vloot nit 24 kielen beila,ande , waar over WILLEM VAN
LumEt Graav van der Mark het bevel vocal:), en die onder
den naam van Watergeuzen op den r april 1572 den Briel veraverden, en door deze koene daad den grand der Nederlaudje
vrijheld leiden. Deze DAAM bel3CVeDS MARINUS BRANDT,,
waren de eerfien, die, met hunne fchepen voor het hoofd van
BOR , Ned.
den Brie! naderden en binnen kwamen.
ciruk van 1678. I. D. bl. 365. P. C. HOOFTS, Nedert.
11-ii. VI. B. bl. 228. E. V. ALKEMADE, Befchr. van den Brie!,
bl. 123. en Bijvoegz. bl. 374. WAGRN., Vad. flirt. VI. D. bL
342. 345.
DAAMEN (ADAM) , omtrent het midden der XVIIde
eeuw te Ainjteldam geboren , alwaar zijne ouders onder de
klasfe van gegoede Burgers forteerden ; wierdt tot vordering
zijner itudien eerst op de fcholen geplaatst, en vervolgens
?mar het Hogerchool te Keulen gezonden. Hier met alien lof
zijnen onderligtenden loop voleindigd hebbende, werdt hij
tot Priester gefchoren, tot Licentiaat in de beide regten bevorderd, en tot Domheer te Keulen aangefteld; vervolgens
tot Priestei-Kanunnik , als merle tot Dekem van de kerk te
Etn
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Ernmerik verkoren. In het jaar 1707 wercit hij , op bevel van
Pails KLEMENS DEN XI , tot algemenen Pausfelijken Vikaris der
Nederlanden aangefteld , en op 't einde -van 't zelvde jaar tot
Bisfchop van Adrianopolis te Keulen gewijd. Van bier zakte
DAAMEN te (cheep den Rhijn af, kwam te Emerik, en Het
zig in die flad onder het gebrom der klokken en 't zinger
van het re Dewn , plegtig met de grootfte Itaathe inhalen.
Van daar in Holland zijnde gekomen , wierdt hij van alle kanten met geluich en gelukwenfingen ontvangen, en aanvaardde
zijne 'oediening ; dan daar hij, door trots en verwaar,dbeid, verwaarloosd hadt de Staten van zij;-e aanftelling kernis te, geyen , en verlof tot de uitoeffening te ve yzoeken, wigidt aan
Clem op den 26 april 1709, bij openlijke afkondiging , de
titoeffening van zijn ambt verbodm , bij verbearte van zwaarier ftraf, in geval van contraventie. D .‘ AMEN , zijnen misflag
te Jaat vermerkende, zogt dien wel te beteren door onderwerping; ten dien einde zig bij Gecommitteerde Raden vervoe
gende , en verfcheidene redenen tot zijne verichoning bijbrengende, om, ware het mogelijk, yoorzeidc Fakaat te doer
intrekken; doch alle zijne pogingen . bier toe waren vrugteloos , en de Staten volhardden bij hun genomen befluit. Teri
zelven tijd werden de floofden van de Roomsgezinde GeesteNkheid yoor hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden .gcroepen ,
en bun op den 12 november van 't zelvde jaar en nader op
den 2rflen van genoemde maand , ten ernftigiten bevolen,
do zending van alle Wereldsheren en geordende Nesters,
die na den dood van GERARDUS POTKAMP, voorganger van
ADAM DAAMEN, waren ingekomen , te onderzoeken , en de
onderhouding van het daaro.p gemaakte Plakaat in acht te
men , en vooral dat zij, inzonderheid in zaken , die betrekkir k; tot de Kerk. hadden , geene gemeenfchap hoe genaamd
met ADAM DAAMEN zondcn hebbon te houden. Zeker Gees•
teli]ke te Leijden en nog cen in Gooifland, t2gers dit verbod
gezondigd hebbende werden. ten lande uitgebannen. Dit
zelvde lot trof DAAMEN oak, en hij verzogt hierop bij den
sPaus ontflag van zijne waardigheid als Vikavis, 't welk hem
bij
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ge rci werdt.
werdt. n
geewesitalen
bij aanhoudendh i j d
—us bij het Hof van
i:
bij
n kunnende verwer•
neirgde gust
ROMelt zo min a d
hier door buiten bediening zijnde, fchoon een ruins
CO
yen,
inkomen'hebbende, ieefde hij in grote gastvrijheid, die hij
zonderheid ten aanzien a zijne landgenoten uitoefFende
ook ftigtte hij de Abtdij Leeurik aan den Rhijn, en overleedt
te Keuleiz den 3 december 1717, alwaar hij in de 11.-Ankerk
begraven is. — Batay. Sacra, III. D. bl. 524. Utrechtfe
Oudh., III. D. bl. 291. Hifior. Verhaal van de perk van Utr.,
D. bl. 103.
DAAMS (PIETER), geboren re Antwerpen in de XVIde
eeuw , is geWeest Karthuizer Monnik te Lier ; en heeft in
heldendigt geichreven en door den druk gemeen gemaakt:
Encomiaflicum folitudinis Carthufiance. Antv. 1623. in 4to. Die
flukie verfeheen wel naamloos, dock bleek van hem te zijn,
doordien zijn gcwone zinfpreuk : SPES ME DURAT, op den tijtel
J. F. FOPPENS Bibl. Beig.
daar van wordt gevonden.
p. 97
DAATSELAAR (ABRAHAM), was ten fare 1621 Koopman in garen en lint re Gorinchem, en gehuwd aan JOHANNA
VAN ERP ene zuster van THOMAS ERPENIUS Hoogleraar der
Oosterfe talen te Leijden , en boezemvriend van HU1G DE
GnooT. Deze DAATSELAAR of bovenal zijne huisvrouw was
her middel waar door deze ongelukkige Staatsman, na dat hij
slit zijnen keiker te Louveflein ontfnapt was , in veiligheid ge..
raakte; want de kist waarin hij belloten was, door bezorging
van deszelvs getrouwe dienstmaagd ELsjE VAN HOUIVF.NING
na een gelunigen overtogt, aan het huis van genoemden DRAT.
SELA AR gebragt zijnde, werdt die reritond geopend, daar DE
GROOT 0Mtl C tat twee wren in . gelegen halt, en fiegts wat
flauw en verzet weder uitkwam. De vrouw wise in karma
tijd, door middel van haven zwager, KORNELIS JAKOBSZ. VAN
- DER VEEN , aan DE GROOT een metfelaars kleed to bezorgen.
Hier mede vermomd, tradt hij, verzeld van JAN LAMBERT.
ZOON, Meester Metfelaar , met cm' maatftok in de hand,
over
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over ene voile markt, alzo 't juist kermis was, naar het veer.
Overgevaren zijnde, werdt DE GROOT, van den Meticiaar,
te voet nary Waalwijk gebragt, daar hij met het vallen van
den avond aankwam, en zig voorts tot volkomene veiligheid
naar Antwerpen begaf. - G. VAN LOON, Nederl. Gedenkp.,
II. D. bi. 134. WAGEN., Vad. Hill. X. D. bl. 415, 416.
DACH (JAN), Konstfchilder, te Keulen geboren in 1536,
is een leerling geweest van den beroernden BARTEL SPRAIIGER bij wie hij onderwijs in de konst kreeg tzn jare 1556,
en zig vervolgens naar Italiera begaf, ten einde zig aldaar
naar de beste modellen te oeffenen , hij werhte p ier ook onder opzigt van KASPER REMS , en ALEXANDER BoNvicnvo genaamd MORETTO.. Uit vertrok hij naar Duitslafid,
alwaar hij bekend wierdt bij Keizer RUDOLF DEN II, een
vriend van bekwagmheid en konst, en deze zond hem te rug
naar hailer; , ten einde aldaar voor hem 'de beroemdlle antijke Beelden der Grieken en Rorneinen of te tekenen. 114
volbragt zuiks naar genoegen van den Keizer keerde weder
naar Dultsland, en fchilderde voor dien Vorst vele ioemwaarige. van een uitnemend fchonen fmaak. DACI1
Rieif te midden dezer loopbar.e aan het Keizerlijke Hof te
Praag in het jaar 1600, overladen van eer en goederen, en
algerneen betreurd wegens het loffelijk gebruik, dat hij van
zijn Meesters vertrouwen maakte, om een ieder, zo \ Teel in
zijn vermogen was geweest, wel te doer. SADELER , J. MULLER, J. SAENREDAM, en L. KILIAN , hebben in 44 bladen,
vele van zijne vbornaamlle tekeningen in het koper gefneden. Nouv. Hilt. in 8vo. T. II. p. 431. A. Hou11RAKEN, Schouwb. der Ned. &hiders , I. D. bi. 34, 35. WEIJERMAN Leven der Konstfchilders. I. D. hi. 214. SANDRART,

etttge alb. ter Maui I MO. /
1675. in folio. 276.
f. IO.

unb

9?4ferigunft. SnitrO.

ation. .tifirtier ZOica, 1779,

tip ACHEN.

DACHS (j.), is geweest Chirurgijn-MajOr van het tweede
Batailjon Oranie-,,G6Iderland, dien wij niet andsers kennen, plan.
D sax..
lvi
dcOir
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DACHS. (NIKLAAS)

nerigt aan de FloHandle Maatrcha PPij der weteni
door een
te Ilaar/r43 gezor,den, betrekkelijk ene oude Dae,
m
fchappen
welke in haar 8611e jaar drie nieuwe Tanden beeft gekregen,
*vac getal zedert vier jaren tot 24 is aangegroeid. Van dit
buitengewoon geval , 't welk, zo niet zonder voorbeeld, ten
rniniten tot de bijzonderfle zeidzaamheden moet gerangfchikt
worden, aan onze Lezers een verfiag te geven, dagten
Piet ongevoeglijk. Zie hier het verhaal, 't welk de Heer
DACHS daar van geeft.
Een oude adelijke Dame, woonagtig in bet fleedje Ter Borgt,
in het graavfchap Zutphen, hebbende in het jaar 177.t den
ouderdom van ruim go jaren bereikt, wierdt, in haar .86fte
jaar getreden zijnde,. in het najaar , van ene zware koortfc
overvallen; dewelke met zeer hevige pijnen in den mond yen..
ze Id ging di t en ige dagen geduurd hebbende, was men niet weinig
verwonderd, deze toevallen te moeten houden , als een gevolg
van jets, 't welk men immers bij iemand van die jaren, welke
alle hare Tanden reeds voorlang verloren had, nimmer had kun7
Den verwagten ; en egter ontdekte men drie nieuwe Tanden,
welke gedurende dien tijd waren doorgebroken. Maar 't geen
den bijzonderheid tn hoogften top doet fleigeren, is, dat
deze negentigjarige Dame , welke in dat' hooggefieigerde tijd
yak van haar levensloop, een volkomen goede gezopdheid genoot, met 24 nieuwe volkomen gezonde Tanden fprak, dewelke van tijd tot tijd, federt de doorbreking van de eerstgeimelden , in dien tusfentijd van ruim vier jaren, onder de voot.
noemde aware toevallen , zijn te voorfchijn gekomen. Zijntee bet hoogst,caarfchijnlijk dat, als doze zonderlinge werking
der Natuur niet door den dood wierd afgebroken, deze Dame
de grootlle ka.ns hadt, om alle hare Tanden en Kiezen we der op nieuve te kunnen tonen, die haar de ouderdom to
voren bait ortrukt. Verhand. van de Hollander Maatfch.
tier Wetenj: , XVI. D. 2. St. bi. 317-324.
DACHS (NIKLAAS), Predikant te Visfingen , is geboteti
ttion 23 janij 164o te Edam in Noordholland. Zjzi vader wat
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NORNELis DRIB geboren te Sluijs in Flaandere, , die de
praktijk der medicijnen te Vlisfingen uitoeffende, alwaar hij
zig in den egt begaf met JANNETJE BLEEKER van Middelburg ,
welke onze NIKLAAS zijne rnoeder was.
Slegts een jaar oud zijnde, ontviel hem zijn varier door den
flood ; hij verkreeg het =rite onderwijs in de letterkundige
wetenfchappen te Vlisfingen; en ging vervolgens met zijne
znoeder naar Utrecht wonen, om zig in de Akademife weten.
fchappen , en wel inzonderheid in de theologie te oeffenen.
Bier verbeidde hij tot in julij 1664, wanneer hij met zijne
noeder naar Vlisfingen te rug keerde, en kart daarop tot Pro.
ponent bij 't Klasfis van Walcheren wierdt aa.ngenomen. Zijn
eerfte ilandplaats was te Filippine , daar hem in 1669 het
Leraarsambt werdt aangeboden ; van daar werdt hij in 1677
naar Koudekerk op 't eiland Walcheren beroepen, en vervolgens
op den 2 februarij 14527 te Vlisfingen, daar hij ook zijn graf
heeft gevonden.
Driemaal is DAcHS getrouwd geweest, en evenwel, 't geen
vreemd luid , Bruidegom geftorven. Voor de eeritemaal huwde hij te Vlisfingen in feptember 1672 , met KATRYNA Bos.
SCHAERT, ene dogter van KORNELIS BOSSCHAERT Well ter tijd
Predikant te Lillo , en KATRYNA VAN DER PUTTE , die voormaals
weduwe was van HENDRIK ZUERIUS BOXHORN Predikant op
de Kruisfchans. Deze vrouwe ontviel hem door den flood in
bet jaar 168o; en na zeven jaren weduwnaar geweest te zijn,
trouwde hij ten tweedenmale, met ANNA PYL, weduwe van
zijnen voorzaat JOHANNES HOORNBEEK , in wiens plaatze hij te
Vlisfingen was beroepen; welke vrouw in het volgende jaar
overleed; waarop hij zig voor de derdemaal in den egt begaf
IIICt ALETTA KOOYMANS, weduwe van G. LAMPSINS te
darn; ook deze ontviel hem in 1693 waarop hij ten vierden•
male in otidertrouw geraakte met PETROWELLA DE LA PALMA ,
re Vlisfingen. Doch dit huwelijk halt geen voortgang, door(lien onder de geboden tusfen Bruidegom en Bruid, over het
tijdelijk good, grate onenigheid ontilond; zo flat zij 'er uit.
Wieidde. Flier over geraakte zij onder kerkelijke renfuur,
M2
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DACQUET.

DAEL E. DA.LEN.

s te WestzouNog , dear men haar
we
verkoos hare woonpiaat
Avondntaal
tooliet.
het
derom tot
DAcns overleed te T'1.Ji,va den 30 april x7c5, in den
m van 65 jaten. Iiij was lung eT) Hugervan lighaatts-.
deido
oLi
rilel; en halt maaf oog, zijr2de hem het ander nog een
kind we,ende, op fitaat door een man die onvoorzigtig
geweer loge, uitr,eleltoten. Van imborst was hij zeer zagt.
moedig en viee,izaam; en zijne preciikwiji.e was ongemeen
HUNNIUS,
kort, maat bondig.
, bl. 325.
0. VRoLYKHERT, ridint le Kelikkeinel
183-186.
DACQUET (PIETER), gcboortig van Veurne , is geweest
een beroernd Artz, die teffens zeet ervaren was in de griehre
en latijnfe talen. Hj heeft gefchreven : Culn7nentarius in CoRJ. F. forrENs,
Delg. pag. 971.
NEL. CELSUM.
DAELE (JAN vAN), Rektor van de kerk. te Hamal , leefde in 1436; en was goboren te Beringen eon fleedje in LuiksKempeland gelegert. hij heeft ene verzameiing van korte en
zedelijke Gefelliedverhalen nagelaten , die hij in een a;phabetife orde heeft gerangfchikt, waarfchijnlijk om' 'er in het ona;
derwijs dat hij aan de jeugd gaf, gebruik van te maken. Deze
gelchreven verzameling wordt bij de reguliere Kanunniken te
Tongeren bewaard, onder den tijtel van Aiphabetum nartgtorPqm.
Ook liet hij bij niteriton wille aan doze Geestelijkeii 4en
aanzicnlilk getal Handichtiften ; die een voornaa.m gedeelte
van hunne Boeketij uitmaken. – VAL. ANDR. Bibi. Belga
pag. 573. PAQUOT Men. litter. Torn. VII. p. 71, 72.
PAELE (JOHAN VAN), een 2Vede-:a12ds Konstichilder ; was
bijzomler eivaren in het wel treffen en fie:14- fchilderen van
landfchapper en veldgezigten Men ontmoet van hem een
1,:hoon Altaalftuk in de kapel van do Kapucijnen-kerk te
Antwerpen. H1 leeiUe in I 5Co. DESCAMPS , Vies des
23 ,47-art.'s gam &c. Torn. I. p. 148. (;4,fr3cra. St,unfact tc*On.
1779. f; 190,
DAILLEN (KORNELIS vAN), vader en zoon, uit 13raband
af-
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Skoni11ig, 2ijn beide konitige Plaatrnijders gewec:Nt.
derheid muntte de zoon nit in fmaak, vernuft
heid; vele voortbrengzelen van zijne konflige etsnaaid ont,
moet men in 't Kabinet door ItErxsT in 't licht gegeven; 0;1tier 'andv.ren de fchone beeldtenisfen van BOCATTUS ea ARETtt.i
Welke fointijds, doch te onregte, aan KORN. VIsscnER wordca
toegefchreven. Daar zijn ook Platen van zijnen voortiefrerij.
ken arbeid voor harden, naar IlL7BENS, VAN DYE:, FLtNCZ
en meer Meesters van dien waardigen frempel: Zijn
komt forntijds met dien van KoaN. VISSCHER , en veeltijds ook
met dien van ABRAFI. BLOEMAART overeen. Hij biocide op het
tierigst ten jare 165o, te Londen.
BASAN,
des
Graveurs. Faris 1767. 3 Tom. n 8vo.
f18cm.. S'N urifiicr Z#1310
1779- 1. 190.

DAELEN en DAELENS, zie DALEN enz.
DAELHEM (MELCHIOR vAN), wierdt in 1580 geboreil
te Hasfelt, een flad in het prinsdom van Luik, in het graaVrchap Loz; alwaar . hij, 16 jaren oud geworden, z ig onder de
orden der Heremieten van St. Augustijn begat, en daar van
bet Monnikenkleed aantoog. Enigen tijd daar ha werdt hij
door zijn Opperften eerst naar Brat:/el gezonden , ten einde
aldaar de letteikunde aan de jeugd te onderwijzen , en vervolgens naar Leuven, daar godmende het tijdvak van bijna
12 jaren, de zelvde post milarnam. MELCHIOR kweet zig vex
die taak
lofThlik,
dat hij vel. volLens tot Prior van bet
kloosrer te Tperen, en opvolgeiijk van dat zijner geboorteplaats Hasfelt wierdt aangefteld. In het laatst,;enoemde
bij den 13 februarij 2(36, ruim 55 jaren otid zijnde, na een
koi tflondigen tijd de bedicning van ProvItitiaal te hebben
geoeffend. Dees Monuik reiflond bet grieks, en hadt (Teri
Ioem van een goed SchCriver in profa te 413 , en vrij zoctvloeijende latijnfe vaarfen te vervaarclig,m.
VALER:us A14.
PREAS zegt van hem : pangcthat 7203
, anurnum,
vind facili; nec pro1:4 oratione inamumus aat au; d; cilh, Swag
-TiLscel
hem met dit tweeregelig
DI 3
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eft vales veteris DAELIEMIUS mvi
JIic novus
Sed plus ingenio ; fic novus & vetus efi.
rA QuoT verzekert, dat VAN DAELHEM grondig cle latijnie
taal bezat, en 'er de ininst in gebruik zijnde uitdrukkingen
van verflond: maar dat hij door zijn ver-gezogten fchrijfftijl en
gebruikmaking van buitengewone woorden en zinnen , al 't
gene hij gefchreven heeft, heeft bedorven. Daar is van hen/
door den druk gemeen gemaakt
Panegyris duplex, prior pro Gymnafio Bruxellenfi ad Senattan
Bruxellelfem, alters ad Cl. Virum FOLCARDUM VAN ACHELEN •
Concilii fanEtioris Asfesforem.
2. JACOBI ARMINII cum Batavis , fuper prcefenti rerum in Hollandid flaw, tnutuis disfidiis fj homicidiis , Expoftulatio poithuma. Lugd. Bat. fub figno Libertatis, 1621. PAQUOT merkt gailts
niet onoirdeelkundig aan, dat VAN DAELHEM gelijk hadt, met
de Vrijheid aan 't hoofd van deze klagt te plaatzen ; doordien de Protestanten in Holland , die (met grate reden)
laid gefchreeuwd hadden tegens de tijrannie van den Paus en
van den Ironing van Spanjen, 'er thans ene zeer wezentlijke
en alleronregtvaardigfle uitoeffenden, over de gewetens,
ver de goederen en over het levee zelve der Remonftranten,
hunne medeburgers.
3. Epicedium in obitum MART E DECKIIERLIE ; J7iri JOAN.
ris VAN Pr.DE , in Brabantice Senates Con filiarii, ex Pio neptis.
Loran. 1624. in 4to. De vaarien van gees Monnik, zijn beter, zegt PAQuo rr, dan zijn onrijm, fchoon die in alien dale
ook niet van gamaaktheid zijn vrij te pleiten.
4. Area honoratia Chrijii & SanNrum , ortum auEtumgre Zocigerce f6dalitatis S. P. Augustini continea , a P. F. MELCHIORE
DAIILHEMIO , Augustiniano, e Gallico in Latinum verfa. Adv.
1628. ifs 127/20.

Vericheiciene latijnie blij- en treurfpellen, welke hij door
zijn fcholieren hadt doer vertonen, warden gefchreven in het
klooster van Hasfelt bewaard; als merle een bundel van dichtNam in de zeivde fpraak. Ciok bewaart men in chit huis
Meer

DAENS. (JAN) DAIN. (OLIVIER u)

zsy

veer dan go Brieven van ERYCIUS PUTEMIUS Ilan hem genre
y en welke nimme'r zijn gedrukt. - FR. SWEERTIt,
Athen. Belg. p. 564. VAL. ANDR., p. 669, 670. J. FOF.
PENS , Ribl. Belg. p. 886. J. MANTELII , Hasfeleturn , p. 102.
113, 114. PAQUOT, Mein. litter. TOM. 1X. p. 221--225.
DAENS ,(JAN), eeri zeer rijk Koopman , die in de xvIde
eeuw te Antwerpen zwaren handel dreef, heeft zig beroemd ge.
inaakt door een trek, van edelinoedigheid, of laat ik liever
het kindje bij zijn regten naam noemen , een betoon van trots.
keid en hoogmoed, waar van men weinig voorbeelden vindt
Reizer KAREL DE V. het verzoek van dezen DAENS hebbende ingewilligd, om bij hem het middagrnaal te houden , wierp
deze Koopman op het einde der maaltijd, een fchuldbrief vat'
twee millioenen , welke hij aan die Vorst geleend halt , in het
vuur, teffens zeggende : „ 1k ben ruim betaald door de eeri
„ die uwe Majefleit mij heeft aangedaan." in 8vo. Torn. II. p. 434.
Flistor.
DAIN (OLIVIER LE), heeft tot een merkwaardig voorbeeld van db wisfelvalligheid des geluks verftrekt , en aaii
Frankrijk e'en nieUwe blijk gegeven van het gevaar dier ih top
fleigerende fortuinmaking,en , om welke te beklimmen zeld.
zaam de Deugd tot ene leidsvrouw zig aanbiedt, en waar van
de beklimmer door de misd.aad veeltijds van de hoogte in eel
poet van jammeten worth gefinakt. Deze DAfN fag het eerily
levensiitht te Thiel in Flaanderen , en was de zoon van een
boer niet verve van Gent woneiide. Door welk tbevil
Baardicheerder van LODEWYK DEN XL wierdt, vindt men niet
verhaald, maar we! dat hij door zijn v'einuft en fnedigheid zig
zo diep in de gunst van, zijnen Meester virist te dringen, dat
hij trapswijze tot de hooglie ambten en waardigheden wierdt
bevorderd , en eindelijk tot Staatsminister van din Vorst
verheven. Diich in hem wierdt het fpreekwoord van vader
CATS : het zijn fierke beenen die de weelde kunnen dragen, tea
vollen bevestigd; want een verregaande trots- en laatdunkund.

beticxdv Aix dadcn, bij pleogde de fclugetweenclite
ki
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DAINEFFE:

wierdt door zijne wandaden de afrctittlf
tegtvaardigheden,
lang
LODEWYK DE XI. leefde, bleef hi)
Zo
;
s
k
n
evga tne r h lent gv to I
loch in den aanvang van het regeringsbeflier
van KAREL DEN VIII, werdt zijn geding opgemaakt, hi),
om verfcheiden' euveldaden; als onder anderen ; dat hij een
vrouw misbruikt, en daar toe verleid hadt door de belofte van
Naar mans leven to behouden, die hij egter zijne lust ge.
boet hebbende, de wreede onmenfchelijkheid hadt om te doers
worgen, ter galg gedoernd en in 1484 opgehangen. Zijn eerfte naatn was OLIVIER DEN DUIVEL of den Kwaden ; welke
door LODEWYK DEN XL in dien van RAIN werdt verwisfeld, die
hem tefFens tot den adelftandverhief. JAN DOYAC, een maainsgelijks uit den laagften Hand voortgefproten , en merle door
toning LODEW17K tot de aanzienlijkite bedieningen des rijks
verheven , deelde als lotgenoot in de regtvaardige ftraf, die
Mrs- ohderging; hij boette wel niet zijne gepleegde fchelmfiukken met den dood , niaar hadt dien misichien liever verko
zen dan de duurzaainheid en infamie van de hem opgelegde
firaf; want hij werdt veroirdeeld om op de hoeken der ftraten van Parijs gegeesfeld te worden , een oor afgefneden , en
zijn tong met een gloeijend ijzer doorboord; van daar wierdt
bij naar Auvergne gevoerd, van welke provintie hij Gouverneur was geweest, en aldaar in de Clad Montferrant, zijne gebooiteplaats , op nieuw gegeesfeld, en zijn ander oor afgefneden. - G. DANIEL, Hist. de France. Edit. de 1720.
in 4to. Tom. IV. p. 420, 421. Did. HO-. in 8vo. Tom. II.
p. 435, 436.
DAINEFFE, geboien te Luik in de XVIde eeuw, is geweest MO: nik van de Erernijten-orden van St. Zugustijn in de
Abtdij van St. Hubert, en heeft gedulende eon volgreeks van
jaren , het hoog'eraars-antht nitg-eoetTend. Hij heeft door den
ciruk go,r=en gemaaRt: ix Epitoniei Hi.loriarutn J7iicP monasticce
ST. AUGUSTIN' , una Mtn iiftitutione .Antiquitate Familice ejus.
don &c. Mir y. 1612. 2. Commentarius de triplici Mundo,
J. F. FOP.
Angelico , & Human ° fec. kevaii 1 639.
"LW Bibl. Belg. p. 380.
DA0
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DALAVA (FRANCISKO) , een S'panjaard, wr, ten Inc
1566 Gezant van FILIPS DEN II. aan het Hof van Frankriiks
Prins WILLEM DE , boven mate ichratider in het uitvorCen
der geheirnen zijner vijanden, hadt de affchriften van twee
Brieven dezes Staatsministers aan de Landvoogdesfe MARGA
REET gerchreven in handen weten te krijgen, meldende:
„ dat de }Coning nu fchone gelegenheid hadt, om, door
't lozen van enigen,- en 't bedwitTen van anderen, te
geraken tot ene onbepaalde heelichappije over de iVea'er„ landen , waar naar zijne voorzaten , en hij , zo lang get-hart
„ hadden, Dat men , om hi,-.tr toe te koinen , Brie Heren,
„ naamlijk ORADT:, EemoTeD en Hooren. Ilegts fchoon ge,
„ laat tones inoc,e,:, tot dat het tijdflip geboren zou zijn ,
,, or"' hun, die met iegt gehouden voor de itoker3
„ der beroerten, loon naar werken te verfchaffen. Dat
MONTIGNI ell BERGEN, met gelijke list, in Spanj'e , 010 den
„ tuin werden geleid, alwaar men hen , en den Raadsheer
,„ RENARD , dagt op te louden. Dat de voorfiag der Land„ voogdefe, oin zig, door . heimelijk verfland, te verzeke,
„ ren van enige fterke plaatzen, ten Hove aangenaam ge„ weest was." Met i-Neer andere diogen van \Terre uitzigt,
die de Gezant onvoorzigtg genoeg aan het papier hadt durvea
toevertrouwen. 11‘4 ,en ontmoet hij den Gerchiedlehrijver Boa,
volledige alIchrif f,-en den y 13rieeen. De Spaarfe Schrijvers hetiben bedenkelijk dat doze fbukken verzierd waren,
en men heeft do Bondgenoten verdagt gehouden van zulk ene
konfienarij; loch Prins WILLEM heeft zig altoos zo vrijmoedigiijk beroepen op derzeiver egtheid, dat 'er weinig reden
over hlijft, om bier aan te twijffelen. Hij en HOORNE ontba,
den dan den Graav VAN EGMOND te Dendermonde, werwaards
zij, van Grave LODEWYK VAN NASSAU ell .11100GSTRATEN vet,
zeld, - zig begeven hadden, tegen den derden oktober 1566.
Men heeft gewild, dat bier befloten werdt, de wapenen op
te vatten, tegen den Koning, en u:t de velantwoording des
Graven VAN EGMOND , is nice donkerli;li afenewen , dat
Graav LOD.rwYK enizen geweidigen vow-flag Li ceft gethian.
Id 5
OW;
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p ier, of a nders, volt /get
Ook heeft de Prins VAN ORANp
EGMOND en andere Vliesridders en Raden van
te IVillebroek,
getragt te bewegen, om, de Spanjaards, die men nu to
State
gemoe t zag, uit het land te houden. Nogthans komen hij,
EGMC/ND HOORNE en HOOGSTRATEN , in hunne verantwoor.
dingen overeen, dat 'er , te Dendermonde, geen befluit altoos,
tot het aanvaarden der wapenen , is genomen. EGMOND very
klaart, dat de voorflag van Grave LODE1VYK verworpen werdt.
En in de verantwoording des Graven VAN HOORNE daar 't
verhandelde te Dendermonde, omitandigSt verhaald wordt, vindt
ten, dat het befluit, daar genomen, na 't lezen der Brieven
van MONTTGNr en DALAVA, alleenlijk op deze vier punters
Dat men, of ene vergadering der Algemene Sta.
„
„ ten , of de overkomst des Konings zou tragten te wege to
brengen , tot fail liege der beroerten , waar over de Koning
„ te onviede was. 2. Dat men, onaangezien 's Konings mis„ trouwen , waar van DALAVA gewag maakte, in 4nent
„ pligt, jegens zijne Majel'ceit en de Landen, volharden zou.
„ 3. Dat HOORNE , in 't bijzonder , die , ziende hoe veel on; clanks zijn gedrag, te Doornik hem op den hals gehaald
„ hadt, befloten hadt, de fad en zijne ambten te verlaten;
„ zuiks, met alien ernst zou ontraden worden. 4. En dat
„ OR_ANjE , die zedert enigen tijd, geboden was, in Holland, Zeeland en Utrecht te komen , de Landvoogdes zou
„ verzoeken , om HOORNE, die 't nogthans affloeg, of Hood„ STRATEN , tot zijnen Stedehouder over Antwerp'n, aan
„ fiellen.” Meer n!et, zou 'er te Dendermonde, befloten zijn.
worden de Brieven van DALAVA zedert, der Landvoofj,ciesFe, door EGMOND die wederom naar Brusfel keerde,
ver t oonci doch zij floegze in den wind , of gal 'er ene an.
F. STRADA , de Bell. Belg. Dec.
dere uitlegging aan.
Libr. V. p.. 262. BURGUND., N fl Libr. III. p. 289.
11OPPERUS LiV, IV. Ch. VI. p. 112. E. V. METEREN , Ned.
11W. II. B. f. 53. verf. Proces van EGMOND bl. 649. P.
EOR , Ned. Hifl. druk van 1678. I. D. bl. los. Math. Stukken,
Z. D. b1. 67, 68. Mika., Vac', 110. VI. a; M. 195-198.
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DALE (ANTHONY VAN), wierdt geboren te Haarlem den
S november 1635, uit Doopsgezinde ouders. Van der jtugd
af aan liet hij een warme drift voor het beoeffenen der goleerde talen en fraije letteren blijken; doch zijne ouders, die)
andere inzigten met hem hadden, leidden hem tot den koophandet op, dien zij zelven ook uitoeffenden, en hier medic
hieldt hij zig ook con geruimen tijd bezig. Met zijn 3ofto
jaar egter , kreeg de drift tot het beoeffenen der ietteroeiTe..
ningen zodanig de overhand bij hem, dat hij van levensitand
veranderde, den koophandel 1, 7avwel zei , en zig onkel met
deren bezig hieldt. Ilij lei zig op de geneeskunde toe, en
-wierdt Doktor in die wetenichap. Onderwljlen verwaarloosde hij ook geenzins de griekiV en latijnie talen en oudheden,
rnaar maakte daar ongemene vorderingen in. Hij zette zig
voorts in, zijne geboorteftad neder , alwaar hij de geneeskunde, zo in 't algemeen ander de burgelij, als ook, van flads
wege, in het gasthuis oeffende, en zulks met geen geringea
lof, doordien hem de zorg voor de behoeftigen ongemeen ter.
harte ging. Intusfen bekleedde hij ook het Leraarambt bij
een der Doopsgezinde gemeenten te Haarlem , doch deedt
lang affland van die post, vermits hij daar toe niet gefcht
fcheen en zijne predikatien met al to ‘eel griekfe en romeinfe geleerdheid geftoffeerd waren , waar door hij aan zijne
'hoarders weinig genoegen gaf. VAN DALE was een ongemeert
werkzaam rnan, die met veal aandagt las, met een doordringend vernuft was begaafd, en uit zijne lethiur veel nut wise
te trekken, waar van zijne uitgegevene werken tot waarborg
verftrekken. Da Hear JAN LE CLERCQ, wiens tijdgenoot
was, en die gerneenzaam met hem heeft verkeerd, getuigt van
Lain, dat niet alleen een man van grate geleerdheid was,
maar oak, zeer aangenaam en onderhoudend in den °twang.
het gezelfdiap doorgaans met zijne gefprekken vervrolijkerad,z„
die hij met allerleij aartige en geestige verteilingen, waar
toe zijn fterk geheugen hem overvloed van itofie opleverde,
vermengde. Een geflagen vijand van bilgeEocf en hu,chelarij.
t?ttC b
opezlijk
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van kragten,
70
jaren;
door
vel,n
, inzonderheid door de amen,
van ruini
die hi.). als Ceneesheer bediende , ongemeen betreurd. De
werken door hem in 't licht gegeven, ziin de volgenden:
I, D? Oracidis Etimicorurn Disfrtationes dux, quarum prior
de ipl4zim duratione ac defeau; pojlerior de eoruindem auaoribus.
Acceciit Schecliasina de confecrationibus Ethnicis. 1683. in
2vo. Men vindt het uittrekzel van dit werk in de Nouvelles
(le la Republique des Lettres de Mr. P. BAYLE. Mars 1684. Art.
I. en bij W. SEWEL, Boekz. ran. en Febr. 1696. bl. 47--63.
252--261. FONTENELLE, dit werk gelezen, en naar zijn fmaak
gevonden hebbende, maakte gebruik van de materialen die 'er
enigzins verward door malkanderen in geplaatst zijn, om 'er
zijn Hifloire des Oracles nit (amen Deze kwam in
3687 in 121110. voor de eerflemaal in 't lint, en is nailerhand veelmalen hcrdrukt. NiCe131US Deken der Hoogleraars
in de godgeleerdheisi te Leiptz'g die reeds ene latijnfe verhandeling hadt uitgegeven over den olrfprot7g , de voortgangen en de
duurzaamheicl der Orakels , gaf 'er, in 1685, een derden druk van
in 't licht, waarbij hij vet meerderingen voegde , die ter verdediging verftrekten van de zwarigheden, die VAN DALE tegens
fommige plaatzen van zijn werk hadt geopperd. Onze Geneesheer,
in enige opzigten ni ,at wel te vreden over het werk van FONTENET-LE , gaf een Brief over dat onderwerp nit , waarin hij
.bealitWCORide Deze Brief, getijteld: Lettre
tell:ens
Mr. 17,.‘N Dmr., a lin ale fes Anis, fujet du Livre des Oracles
des Pa::ens , corn( )(2/ p4r Atttizeur des Dialogues dos Morts , is met
de kieste beMiaafelhei,.1 geiahre,ven, inaar de Schiijver wil,
dat FONTEINELLF, „ behingrijke taken heeft overgeflagen, die
„ beflisfender kosten zijn, en minder vervelende, dan wel an.
„ deren, waar van hi; in zijn werk gebruik maakt: misfchien
,, is het ongelukkig voor de zaak, die M mot mij bepleit, dat
„ hij in geen land van vrijheid woont: want ik kan aan Diet;
„ anders het ililzwi;gen toelchrijven, 't Welk hij in acht
„ neemt, en de vermommende voorzorgen die zijne pen fchij4
,,
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hebben , ten aanzien van beiar4,71-1.1ke za„ ken." Mcearus inzonderheid ontrnoet hier een hevig.m tegenkamper in VAN DALE , betrekkelijk zijne 'letting en over
de Toverij , die hij aan den Dcelno7l (Duivel) toerchrijft; en hij

,, Caen beftuurd te

behandelt dit onderwerp met even warmen ijver en veei g,eleerd.
held , om alle rnedewerking van den Duivel daaromtrent nit
te fluiten. In 1707 velfcheen 'er op nieuw een Tegenfirever,, die FONTENELLE en VAN DALE beide aanrandde, egter
ten aanzien van den eeriten meeide: toegevendheid gebruikende, als wet voor den tweeden; ory,,etwij iTc:d , om dat de laaftle,
een Fetter zijnde, niet verdiencio, dat een jeluit enige hem.
heid ten zijnen aanziene in ache name; want men wect, dat
dit weikje door den jefuit BALTus van Straatsburg gerchieven
is; het voert tot tijtel : Reponfr ct illifloize des acycles de Mr.
FONTENELLE, de l'Acaclemie Frank ife. Dans laquelle on refute
le Syftezne de Mr. VAN DALE, fur les Auteurs des Oracles du Paganisrtze , fur la caufe & le terns (le leer filence; ou l'on et/117)14
le fentiment des Peres de l'Eglife fur le menie fpjet Strasbourg
1707. in 8vo. -Dit werk is in drie delen verdeeld : de Sclifijver wederlegt 't geen hij valie iedenen noeint, aan de Kerkvaders en oude Christenen toegeilhieveD; co Ili.) biengt de W31'0
oirzaken bij , die hem ° ye/Luigi hebbJn, dat lieLienfe orakels door de Demons wierden uitgefploken. In do twcecip,
beantwoordt hij de gezag'cianvoetingen , e;: e reci,--nen duor den
neer FONTENELLE bijgebragt , oITI tegtilreLks re bewijzen, dat
de orakels in het heidendoin niet door de Maroons zijn uitgefproken. En in de derde, tragt hij te be n
dat de Ileidenfe orakels niet juist op het ze]vde tijdfl;p van de geboorte des Heilands opgehouden zijn , maar naar mate zijne godsdienst zig fangs hoe meer in de we reld ultbreidde; dat Let
issuis is en de aanroeping van zijnen raam, tell e tot ohzaRen van die ophouding vetfirekt hebb,:f;ii; en emit de iedePell , door FONTENELLE bijgebragt, om het togendcel to betogen , op geen vaste gronden berustea. Men vindt hot ilittrakzei van dit werkje in de .Nouv. de ;{. Repub. des Leteres
4 :13 1 z o d b 4rc. 2. Een naamloos
kwam voorts
j:
upr
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ten einde zig als middeIaar tusfen befden te

piaatfle de gedagten van dien Schrijver in zijne
Tom. XIII. Art. 3. onder den tijtel van
Natiotheqw
Aernarques fur le derneld , qui eft entre Mr. DE FONTENELLE,
4utheur de l'Iliftoire des Oracles &c. l'Autheur de la re..
pos e a P FIftoire des Oracles &c. Dit fink bevat een aantai
van belangrijke en wel gegronde aanmerkingen. De Schrij.
ver houdt en juist midden tusfen VAN DALE en FONTENELLE,
aan den enen kant , en den Jeflit BALTUS, aan de andere zijde.
Ik geloof, zegt hij, dat 'er Orakels, hebben kunnen zijn,
„; die in waarheid door Damns zijn uitgefproken geworden ,
of wel door wezens, die boyen de menfelijke Natuur verhey en zijn Ichoon ik , aan den anderen kant, ook niet twijffele, of menfen zijn veeltijds de werktuigen der antwoordcn
geweest, weike men aan die verhevener wezens toefchreef.
„ 1k geloof ter zelver tijd, dat het ons niet mooglijk is, oin
" thans te kunnen onderkennen die Orakels, weike door de
Donons zijn beantwoord, van de zodaningen, waarin men„ felijk bediog in plaats gevonden heeft ; het zij om reden,
dat de gerchiedenisfea, welke men 'er ons .van verhaalt ,
„ geene gegronde zekerheid hebben; het zij dat die niet
met voldoende omitandigheden gepaard gaan , om met
„ grond te kunnen beflisfen , of 'er bedrog ond'ergeIopen heeft,
„ dan niet De jeCuit BALTUS, bier niet door overtuigd,
2;1i!, men in 1708 te voorlchijn kornen : Suite de la Reponfe
ties Oracles , dans laquelle en refute les Objedions inferies
dans le XIII. Tome do la Bibl:otheque Choifie, dans l'Article
ou
de Jo Republique des Lettres du Inois de , uin 1707
eablit- fur de /. ;ouvelies treuves le fentinient des SS. Peres touchan:
As Oracles du Pagani me. Ainfl. 1708. in 81'0, Dc Heer
CLERCQ getuigt van dit werkje, in zijne Bibiloth. Choy-le, Toni.
XVII. p. ;09. , dat het met meerder geloof als overtuigingsltragt gefchreven is, magis crebluld quatn peocualente,r. De JeMOURGUES heeft ook iets over dit onderwerp bijgedragen :
aan het lint van zijn Plan Theologique du Pythagorisrne, Thou'wire 1712. IL va,111 811., vindt men ene L.ettre Apologetique ,
tour
CLEireQ
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pour juffifier le fentiment des Fires de l'Eglife fur les Qracles du
Paganism, contre deux Disfertations de Mr. VAN DALE Do:teitr
en Medecine. De Schrijver bier van fchijnt noch het wale
van BALTLIS, noch de Aanmerkingen van den ongenoemden
Autheur gezien te hebben, maar hij voedt gunitiger denkbeelden voor het ilelzel van den laatilen, dan voor de gevoelenc
van den eerstgenoemden. Alvorens van doze geFchiedkundige
uitweiding over het gefchil der Orakels of te happen, diem
aangemerkt, dat de Heer VAN DALE een tweeden druk van ziin
werk uitgaf, onder dezen tijtel : ANToNit VAN DALE , Poliatri
Harlemenfis , de Oraculis veterum Ethnfrorum Disfertationes duce,
quarum nunc prior agit de eorum origine atque auEtoritate, fecunda
de ipforum duratione interitu. Editio fecunda , plurimuin ad.
auela, cui de novo acceduut DiYertatiunculx. I. De fiatua SIMONt
Mago, ut prtetenditur, ereEta , qua occafione agitur de Chrefto
SUETONII. II. De A&is PILATI disferitte, illdque occafione, cur
AUGUSTUS CiESAR Dominus appellari renuerit. III. Schediasma
de Con fecrationibus, plusquam dimidia parte au6ius. Ainfi. 1700.
in 4to. „ De Hr. VAN DALE ," zegt LE CLERCQ i n Bib.% Choifie , de la 2e edit: Tom. III. p. Ixo., „ heeft zig in dezen
„ tweeden druk, veel van den fmaak van het Publijk te nutte
,, gemaakt, ten aanzien van het leerfielzel 't welk men in
„ zijn werk veriangde. Behalven dat , heeft hij foininige
„ dingen uit het lighaam van 't werk zelve genomen , die hij
$, in het Aanhangzel onder vericheidene tijtels geplaatst heeft,
„ alwaar men die vermeerderd en verbeterd vindt. Oak
„ heeft hij 'er een Hoofdftuk bijgevoegd, welke een lijst be„ vat van bijna 30o ()rakes, welke niet opgehoudcn hebben
„ te antwoorden, dan na de komst van 's =reds Heiland.”
Schoon het werk van VAN DALE zonder tegenfpraak vele
uitnemende en wetenswaardige zaken en daarbij belangrijke
narporingen bevat; zo zal men egter bet gefchil daar over
ontitaan, onbevooroirdeeld ter toets nemende, moeten
men, dat hij zijne gevoelens wat te driftig heeft don voortfnellen; en dat om het ene uiterfte te ontwijken, hij in het
Ugengeftelde is verarikt. iiij /weft zelvs founige bijzondere
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gebettrtenisren beftreden , die hi) in hun geheel hadt kunneTh
zonder aan zijn leerilelzel enig nadeel toe te bren.
1aten,
gen.
2. orAialibcrititi arr be otibe Oraherett tier Pcibenen,
1687. in Schoon men in dit werk verfcheidene
gedagten en de voornaa.mfte daa.dzahen van het hier boven
vermeldc.-, latijnfe werk ontinoet, is egter de behandeling,
leerwijze en orde daar van zeer verichillende. Het voornaam.
fle doel van VAN DALE ftraait door, enkel daarin te , beftaan,
om de oude Orakels of zogenaamde Godipraken der Heidelien in verdenking t brengen , en te betogen, dat die enkel
cn alleen aan de bedriegerijen van hunne Priesters moeten
Ivor& n toegeicbreven.
3. Disfertationes de Origine progresfu Idololatri Superfii.
tionu gn, de vera ac faya Prophetia, uti & de Divinationibus Ido.
idatriris 71110011613. Aft. 1696. in 40. Jfl dit werk onderzoekt
VAN DALE een menigte van belangrijke onderwerpen. Bij
voorbeeld, in de eerfte verhandeling„ welke de oiliprong en
voortgangen van de Afgoderije ten enderwerpe heat, tragt
bij tC bewijzen , dat niemant dan de ware GOD alleen wontierwerken kan verrigten, en dat de valfe Goden daar toe
geese mv,t hebben. Hij Iaat den =lien oirfprong van de Afcoeri.;,e veric voor den tijd des zondvloeds opklimmen; en
doc t alan , dat de Istaelieten voor de Babijlonife gevangeni
weinig werks maakten, om zig in de Wet te oncTerrigten,
dat z die aelvs niet eons in het openbaar lazen, zodanig
door GOD was bevcien. In de tweede verhandeling, over de
waie an van. Prophetn, beweert de S'cl-ir:„;-,-'er, dat, wan.
Oude Testament van Pall Profetcn gewaagd
ier 'er in
daar bij niet worth gezegd dat ict de Duivel was die
bun bedroog; maar dat hunne valfe aan de be..
thiege0;en der menren worden toec.,_.-.rcl,rc..-c,n. Men moat bp.
lijden, dat zulks war is ten aaiizic.n van de meeste plaatzen,
maar egter han men uit dat uobpunt be!cholivvd, niet uitleggen
geen r KON. XXII. vs. 21 &c. van can Lcogengeest, di alle
de ricketen van ii,CHAL bedroo2). , VCrii1Q:d WOrcit. Qo vindt
MCC
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men nog in deze verhandeling een bijzonder hoofdituk over

den Toveraar,, waarin de Heer VAN DALE onderzoekt
wat de Oudheid van hem gezegd heeft. Ter gelegenheid van
verfcheidene verdigte Boeken , welke in de eerfte eeuwen
van het Christendom te voorfchijn kwamen , maakt hij ver•
fcheidene oirdeelkundige aanmerkingen , betrekkelijk den C.
non der Boeken van het Nieuwe Testament. In de derde
veihandeling, Melt de Schrijver zig voor, om, de gewijde
en ongewijde Oudheid doorlopende, de wijze van voorzeggen en het uitleggen van raadzelen die in het Oude Testament
verboden worden, te verklaren en op te helderen : men ontmoet bier zo wel als in 't overige van het fink, ene grow
geleerdheid, en verfcheidene onderwerpen der OudhAd worden 'er op ene oirdeelkundige wijze onderzogt en behandeld.
In 't algemeen berpeurt men, dat de Hr. VAN DALE in geenen
deele bijgelovig was, en dat zijn voornaamfte doel en loffelVt
oogmerk beflond, om de menfen van vooroirdelen te genezen, waar inede zij, niettegenflaande het Euangelie-licht nog
beklagenswaardig helmet waren. Aan het clot van dit werk
zijn enige Brieven geplaatst zo van hem zelven als van den
•leer Mows, Hoogleraar in de Oosterfe talen aan het Door!.
School te Anfieidanz. De inhoud daar van loopt inzonderbeid over den tijd dat de Samaritanen den Pentatetichus bekomen
hebben , en de wijze op welke die tot ons is afgedaald; to
weten, of EZRA die nit de lchriften van MOSES heeft famengefteld, dan niet. De laatfte Brief welke van VAN DALE IS,
houdt aan den geleerden TH. ALMELOVEEN. J3ij onderzeekt
'er ene plaats van PROCOPIUS in, welke zegt, dat 'er in zijn
tijd ftenen in Tingitaans Mauritanian wierden gevonden, waarop. in Phenifisch fchrift deze woorden waren g,ebeiteld ;raj
zijn de Cananieten die door den rover JosuA verjaagd zijn gewor.
den. PROCOPIUS wil, dat het enige der Cananieten waren,
die uit Palestina viugtten , torn JosliA zig meester van dat land
maakte, welke men voor de flellers van deze iry-criptien root
l!ondpn. Dan VAN DALE beweert , dat Pitocoeius, die voor Been
nAtlwXeurig Gefcl/iecifchrijver te boek
glen geloof yen.,
lent
D A41..
SIMON
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client, In een zaak , die al het vertoon van een verdiguel beefs:
. . Antiquitatibus, quip
4, Disfertationes * IX
Marmoribus cum
iibrervientes. Afnift.
Ronanis, turn potzsforium Grxcis
17 02. in 4to. In dit gantie weik ftraalt made , ene verhevent,
rieerdheid door, en het b; vat cudheidkundige nafporingen
allerbelangrkst z .jn. Het voorname doeleinde daar van is,
even zo als van het voorgaande, namelijk om het bijgeioof
deszelvs verborgenfte fchuilhoeken op te fporen , en het
Ichadelijke van dat wangedrogt ten aanzien van het ontdekken
tier waarheid, in een fielder daglizht te plaatzen.
5. Disfertatio fuper Arifica de LXX. Interpretibus ; cui ipfius
pratenji firistem te aus fuij ungitur. Add .tur Historic Baptism°.
rum , turn yudaico eurn , cum potisfimum priorwn Christianorum,
sum denique
Rituum nonnalorum. Accedit
Disfertatio
per Sanchuniatone. Anil. 1705. in 4to. De Schrijver, over den
Doop handelende, weidt in 't biede nit, orn het gcvoelen der
Mennoniten ten aanzien van dit onderwerp, te regtvaardigen.
ban 't allecn g)pyclien in be actuante bag
6.
bctit3b. Muff. 1670. 4W.
Alle de latijnfe werken van de7.en nitmuntenden Mens,
naderhand te zamen in TV Wen in 4ro. herdrukt.
Mon.
JI0FIUS , Po!yhifl. litt. T. I. p. 933. §. 6. Catal. Bibl. BUNAV.
xI92. C. SAxr, 0430771. liter. , Pars
Tom. I. Vol. IL p.
Mr
VAN
DALE dans la Biblioth. Choifie de
de
V. p. 312. Eloge
J. LE CLERCQ. Torn XVII. p. 309 & fuiv. BERN. nn MONTFAUCON, dans la Preface des Antiqui:. expliq. Tom. I. p. 7. Nr,
Toni.
p. 5--9. J. G.
CERON, Mem, des frownes
CHAUPFPIE, Diaionedre TOM. IL let. D. p.
JOCHER,
qicot.
II.
Zciii
f.
9.
cn
ee(4vt
DALE (NIKLAAS vAN), wordt order de reije der Utrecht',
fe Geleeiden geplaatst door VAN HEUSSEN in Iliflor. Ecclefitig:
Torn. II. p. 141. is afkomftig nit een edel Iteaans ge.
Mgt, 't Welk zig in Braband vestig'e, loch door de wrede
handelingen van den Landvoogd ALVA genoodzaakt wierdt die
landitre.ok to veriaten, en ged‘eltelijk ilaar de Nederlanden en
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gedeeltelijk naar Saxes vlood.- Dat onze NIKLAAS te Utrecht
geboren is, blijkt uit een Album van JANUS DOUSA, eertijds
bewaard in de Bibliotheek van den uitmuntenden Hoogleraar
JOAN. ALEX. RoEL, waarin met de eigen hand van NIKL. VAN
DALE gefchreven that:
GRATIIS SACR.
JAN!. DOUSAE. CL. V. OPTUMO. POETAE. OB. CIV. SER. PATR.
KARISS. PUBLICORUM. STUDIORUM. IN. BATAVIS. CUR. AD. HUMANITATEM. EJUSQUE. STUDIA. PROMOVENDA. NATO. MC. DA•
LIUS. EJUSDEM. ET. MAGNI. JUSTI. LIPSI. AU!'PICHS. HON.
AUC. ET. IN. CONLEGIUM. DOCTORUM. ACADEMIAE. LUGDU•
NENSIS. ADOPTATUS. PATRON°. cum. HOC. ADF. SUI.
VUMENTUM. L. M. P. Ex. A. D. III. KAL. SEPT. ClOIDLXXX.

Quamquam liaec inter nos nuper not!tia admodum
lode adeo ex quo liber fum
furls mei,
Antigua 'ft tamers, & arnica digna fymbola;
Sed volt tabellis Phoebus abflineam manum.
1Si contra faxing , Marfyae Me9120r ut fiem ,
11Teglexi, & fenfi miter Medici haut medicas 711471U4
Frans ipfa testis, id mi DUSA relliquum I,
farre averfum & mica molliris Deum,
Ut igni , aut uncle perdat
, aut cute exuat.
N lc.
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flit een brief van Lusrus, in december 158o gefchreven,
en geplaatst in de Sylioge Epist. van PETR. BURMAN, Tom. I:
la. 28., blijkt het, dat VAN DALE als Hoogleraar in de regten
te Leijden, om aan de fLderende jeugd de Inflituten te onderwijzen, is opgevolgd aan KORN. NEOSTADIUS, wordende daar
in omfchreven , als: ram fpei Adolefcens , fed ut mo ybus 9ninatur,, non vitalis. Ook coniteert uit de Akita van de Curateurep der Leif* Hogelchool, gedagtekend den Jr april 1533 ,
in fchrift aan den Heer CAS?. BURMAN, door den uitmuntenden Hoogleraar DAVID VAN ROOYEN toegeeonden , dat NrXLAAS VAN DALE Frofesfor in de regten te Lejden is geweest,
N 2
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1 06 DALEM. (LEONARD

vA,N)

—ALEN, (DIRK VAr)

en aldaar gettorven is den 9 januarij 1581, In 'een
ingerigt7deren
Brief van LIPSIUS aan den geleerden CANTER
drukt
hij zig dos uit : „ Is onze VAN DALE tan altos vertrokdkreun,
zonder dat hij ons 00it AVVAC:r zal zien, of van OM gezien
„ za p worsen ? Ik ben 'er waarlijk bedroefd over geweest,
„ te mcer , orn dat het een fchielijk verlies is, daar wij gee,
ne gelagten toe hadden." MATTH., Epiflol. Syll.
XVI. H. vox SEELEN, Atlien. Lubecenf. Part II. p. 8. C. BUR..
MAN,

Traj. crud. p. 85-87.

DALEM (LEONARD vAN), geboren in het Iliadic ge,
deelte van de XVde eeuw, bath waarfchijnlijk zijn naam van
zijne geboorteplaats ontleend, zijnde een kleine ftad in het
hertogdom van Limburg gelegen. Na zijne eerfie letterodre.
ningen volvoerd te hebben, wierdt hij Dominikaner Monnik
in het klooster van die orden te leer denkelijk volvoerde hij zijne theologife loopbaan te Leuven , in welke
itad hij zig in 1533 bevondt. Hij is in 1553, 1556 en 1561,
algemene Prediker en Vikaris van zijnt.-, orden in Friesland geweest. Vooraf oeffende hij de waardigheid van Prior te
Zwolle nit, van het jaar 1553 of tot in 1568, als wanneer hij
ontflag daar van bekwam, en kort daar na overlea Men
heeft van dezen Monnik in fchrift : Enchiridion locorum CO71111174.
"slum contra Lutheranos , aliosque fui cevi licereticos. II. Vol. in
121120. -- DE JONGIIE , Defolata Batay. Dominic. p. 189--191.
PA.quoT, Mem. litter. Tom. X. p. 271, 272.
DALEN (DIRK VAN;, van Venlo ge,boortig , is geweest
Alonnik van der Kru:sdragers orden; en heeft in 't licht ge, five Disfirtat. de laudibus , privilegiis aqua
ges,-en Clvis
2628. in 8vo.
excellentia ejusdcm facri Ordinis.
Belg. p. 1 2 2.
FOPP:NS
DALEN (KORNELIS vA7,-) , Konstichilder, muntte uit
in het aft:eelden van rotzen, en wierdt ten fare 1556 in het
Schilders-gild te Antwerpen aaugenomen.
K. v. MAN.
Loot der Schilders, I. D. bl. 42, 43.

DALENS. (DIRK)
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DALENS (DIRK) ) Konstfchilder, geboren te _dm/le/darn
ten jare 1659, heeft de konst van jongs op aan geoeffencl en
begaf zig reeds vroegtijdig in de oeffenfchool van zijn Fader
WILLEM DALENS, die een Landfchapichilder was, en die hij
verre in de konst heeft voorbij geftreeft, want hij was cell
beroeind Schilder en Tekenaar van iandfchappen, zo met waterverf als root de pen. 1113 flied in 1688, nog flegts den
ouderdorn van 29 jaren bereikt hebbende, tot groat vet Het
van alle Konstminnaars, vermits hij tot wat gra= gebored
fcheen; gelijk aan do overblijfzels van zliti rijk vernuft, vleiend penfeel en zwierige tekenpen, bij de liefhebbers van pa.
pierkonst te Zion - A. HOUBRAKEN Schnivburg , HI.
D. bl. 385, 386. WAG., Befchr. van Amfl., XI. St. bi. 432.
gunftict Vleicon. I 779. f. 190.

DALENS (DIRK), Konstfchilder, een zoon van den voor
gaanden , wierdt te Am:field= op den 3 februarij 1688, weinig
&gen na zijn vaders dood geboren -, en was nauwlijks dent
kindertabbert Ontwasfen , of men Ontdekte zijn overgeerfde
konstdrift. Des beffelde hem zijne moeder bij DIRK VAN Px}:„
het glen juist de gelukkigfle keuze nict was voor den jonge,
ling; waarom 11j, die zulks dra mei kte maar weinig tijds,
nog met wederzin , bij dezen Meester beef, en eon befluit
en
nam, ma met vcrzakinge der fchildermanier die hem VAN PEE
geleerd hadt, zijns vaders voetipoor te volgen; het geen hem
zo wel gelukt is, dat hij in het fchilderen van landfchappen,
gefloffeerd met beelden, beesten en ruinen eon wakker
Meester geworden is; hebbende vele kamers en zalen in 't
rond gerchildeld, zo to Anfteldam, als te Leijcien en 's Hage
pronkende onder anderen in laatstgenoemde plaats het piagtig huis eertijds tot een logement voor de Gedeputeeiden ter
Staatsvergadering wegens Amjteldam, met eon zaal, overheer.
li3k door hem geichilderd, Ook vervaardigde hij fi aie teke.
ningen met waterverf, en hadt het doorgaans Zeer drok met
aarlbefteld work; zo dat hij zig wader de klasfe der voorfpoediLe Koristoeficnaars kost xangichikkell; Qa was h con
3
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DAM. (ANTH ONY "1-0

(DANIEL)

zonder naaritig en vriendelijk man. 1-Iij
in bet 65fte jaar zijnes ouderdoms. is in "gscgAelvil:sr:
Pie des Feintres Flamands 3'c. T. III. p. 397. J. VAN COOL,
Nieuwe &howl). IL D. 1)1,134-436. Zifoth $tinflict
1779. 1 19o, 191.
DAM (ANTHONY vAN), Konstfchilder, geboren te Mia'delburg in het jaar 1681 of 1682, werdt onder het opzigt
van goede Meesters en door ongemenen vlijt en eigen oeffe.
ning, een bekwaam Schilder, inzonderheid van zeeflagen;
ook tekende hij meesterlijk. De afbeeldingen van de Domhurgfe oudheden zijn door hem beter dan ooit voorheen naar
de originelen afgemaald en naderhand in het koper gebragt.
In het jaar Imo gaf hij de door hem bijeenvergaderde,
"Wapenkaart der Burgemeesteren van Middelburg , van I498
tot 1740 ingefloten, in druk uit , met een opdragt aan do
toenmalige regerende Burgemeesteren; waar voor hij tot er.
kentenis, met enig ziiverwerk beichonken wierdt. Behalven
deze kaart , heeft hij enige Geflagttafels , met bijgevoegde
wapenen van enig Vorstelijhe huizen, opgemaakt, onder
anderen die van NASSAU , van OTTO VAN NASSAU , in 670
af, tot op WILLEM DEN IV, in 1741 ingefloten. Med. Berigt.
DAM (DANIEL vAN), geboren te Witmarfum in Friesland
in 1594, alwaar zijn vader TIDO VAN DAM zedert twee jaren Predikant was, na enigen te voien die bediening to
Midwoud in Araordhoiland te hebben waargenomen; in 1593
beriep ;man hem te Sexbicrum, en in 1600 te Bofloo en Rasque.rt;
in de Groninger-Oinmelanden , alwaar hij zijn graf vondt, en
in 1617 flierf.
DANIEL lief zig den Is meij 1613 als Akademieburger to
Fraileker infehrijven fiudeerde 'er in de philorophie en godit;eleerdhcild, en heklom 'er den trap van Meester in de fraije
konfien dal 20 augustus 1621, toen hi reeds Doktor in de
legten was, zonder dat men weet waar hij die waai ditheid heeft
bekomen, of zig in die wetenlenap {eoefFent. In het begin
van dt,icember 1025 d9or de J lasfis van Franker tot Propor

neat

bAM. (JAN VAN wit)

X DO

Pent aangeneld zijnde, wierdt hi.) den ioden van dfe tnalnd
als Predikant te Witinalfuin bevestigd, van waar hij drie jaren
later naar Nieuwland een naburig dorp wierdt beroepen ; daar'
hij het woord des Heren verkondigde tot in het jaar 1631*
wanneer hem op den z julij de waardigheid van Hoogleraar
in de Logica, aan de Akademie te Franeket wierdt aangebo.
den, zijnde opengevallen door den dood van JAN HACHTIN*
GIUS. Hij tram 'er in augustus bezit van, en oeffende 'er met
aanhoudende vlijt de werkzaamheden van uit , tot in het
jaar x639, wanneer hij op den i3 fcbruarij tot Onder-Regent
van het Staten-Kollegie te Leijden wierdt aangetteld. Twea
jaren later voegden Curateuren bij deze waardigheid die van
Hoogleraar in de philolophie; daar hij egter geen genot van
halt, doordien hij reeds met zijne doodziekte worftelde
waaraan hij den 12 junij 1641 overleed, nauwlijks den ouderdom van 37 jaren bereikt hebbende.
DANIEL is getrouwd geweest, en Het onder andere kinderea
een zoon na, Too VAN DAM genaatnt, die ten jare i651
Predikant te Heukelum was, en 20 jaren later to Stri jen , al•
waar hij in 1689 zijn jongfien fnik gaf. Van onzen Hoogleraar is door den druk gemeen geniaakt: Disculfuum LogicoFran* 1634, 1635. bi 8'o.
rum Disputationes
,e1:11en.
Fr if. p. 257-259. PAQUOT, Mane
E. L. VRIEItIOET,
Ea. Tom. VIII. p. 72 , 73. SOERMANS, Academe. Reg. vait
Leijden, bl. 123. En, Kerk. Reg. der Predik. van Zuidhoiland
Z1, f.
bl. /c). 93. JOcHER, OCiefirtert Zel:icon.
DAM (JAN VAN' rEN), is een van die vernuftige Gem.
ten geweest, die even als even JAN VAN DER GILD, WYTS&
rOPPES DONJEMA, en7., door eigen vlijt en denken, zonder
bc-thulp van leeritellig onderwijs, het zo verre heeft gebragt
dat hij een aanzienlijke plaats onder de reije van de verbe.
venfle Wiskonflenaars verdient.
JAN VAN DEN DAM, een man wiens opleg tot een der
verrnoeden dat 'er zulic
geineenfte handwerken , niet
door
Qvalicarcucto
zugt, too
g cn gecit la Cchuildc, maakte
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DAM. (NIKLA,A S VAN) of DAmivilus.

VVis- en werktuigku nde , daar in zulke voo rfpoedige vordee
ringen, dat bij te Anjithiarn openbare lesfen in de Natuur. en
Sterrekunde gaf. Een Konstftuk , door hem , met den naani
van Sphera perfeeta betijteld , beflond uit een Spheer , op eely
voetftuk waarin een uurwerk was geplaatst, dit bragt allo
de Hemelle lighamen, als ook onzen Aardkloot in beweging,
zo dat men daar, met enen opflag van hut oog, alies kon
waarnemen wat aan het uitfpanzel voorviel ; ook kon het
uurwerk afgezet, en alles met de hand in beweging gebragt
worden. Het ilelde iemant in ftaat , om , binnen ene maand,
van de Sterrekunde een uitgeftrekter en duidelijker begrip te
krijgen, dan naar de gewone wijze van onderwijs, door veel
tijds daar aan te befteden. Beknoptheid, fraijheid en maak.
zel gaven aan dit werktuig, den voorrang boven alle Plane•
tariums tot lien tijd uitgevonden, en konden de liefhebbers
het zelve bij den Uitvinder en Maker bekomen, van onderfcheiden grootte, en met meer of minder bijzonderheden naar
ieders verl:iezing. Hij maakte het zelve voor 't eerst in het
jaar 1738, en heeft het van tijd tot tijd aanzienlijk verbeterdo
Zi-n werktuigkundig vernuft vervaardigde vele andere Konst.
'itukken, die de bewonderende goedkeuring der liefhebbers
wegdroegen.
Daar is van hem in druk r. Aiettive Poomfefle
tuer of tiongit Der-,Vecbaart. ?rot 1727. in 8bo. 2.
bout-lige at clinic cm Oe tncebte ban bat Warbrifoot te binten.
rill. in go li:beAbocr:ng ober came Doc?therpcni
tigcben enJrilas.Men ricr ,Ormuirftunbe/ ti!rgipzolicn Om i I
ban i2crnStiniaanb 1743. (rc. ?htVie 1743. in 4r0. 2. lizige;
rierfitaring ban cm nim1,33 gemhcritecth en gnmatit Plx:etalizon
genacu0 Sphara perfceia, 1;crtoon0 in cen ItowitiAzat ic.
Eiekz 1744. b. hi. 430-440. Vad, Hiflor. XXII. D. bl.
1 73, 174,
DAM (NIKLAAS vAN) of DAI\IMIUS, wierdt bij de op.
tigting der Aka(aille
LeijdfM, in 1575; aangeiteld tot floogg
Tamar in de lealliwk:
weifinWmillcid cu.

PAMBARINUS. DAMES. DAMNOIMPA. Imy
A. 'S GRAVEZANDI: Un:e van, 'Met* lierdagt. bl. 147. az/it 61.)
DÄMBARINUS (JOHANNES) , is eerst geweest Predir
leant te Ovcrzande en Driewegen in Zeeland, en wierdt van debar
beroepen naar mete in gemelde gewest op Zuid-Bereland gelegen. Over dit beroep raalite aan eerstgenoemde
plants alles in rep en roer, doordien hij Diet sneer dan twee
jaren den predikdienst aldaar hadt uitgeoeffent, namelijk van,
1594 tot 1596 ; te vole') 'was Rektor der latijnfe fcholen te noien g, eweest, zodanig b!iikt nit de AELen der Kias.
fts van Zulti-Bevela;2d van den jare 1592. Zekere Jon., DAMBARiNUS was ten jale 1676 Piedikant in genoemde KlasfiS,
en ingevolge de Nowlen der Staten van Z061a72(1 van den
4 december 1676, weAens genoemde Kiasfis aan bun Ed. Mog.
afgezoncien clln eenige Poinaen over te geven. Waarfchijn.
lijk was hij een bloedvcrwant van onzen DAMBARINUS.
J. W. TE WATER, Reform. van Zeel. bl. 291, 292. 307.
DAMES (JOHANNES), GlasIchilder, is nit de fchool
van de Gebroeders CR ABETH voortgehoinen. - J. C.
WEYERMAN, Leven der Schilders , I. D. bl. 212. M8CMcin$
f. 19f.
Xunftfer
DAMES (LUKAS), Konstle liilder, een dogterszoon van
den beroetricien LUKAS VAN LEYDEN , ftierf te Leijden ten jare
1604, in het 71fle fiar zijnes ouderdotns. SANDRART be:iigt
ons in zijne Zntift*. t'ai: cub emit bex Oau.1 MO,/ ttnb 07,11,1cr.
Zis). . f. 2 4 r , dat hij
„ttnft. g)3"urnb. 1675, in caotio.
broeder is gewcest van JonAN. DE HOEY of DE Ibooy , die
veelligt de zelvde was, als de hier bovengernelde JOTIA.NNES
DAMES.
e(t18Ctn. gunitict texicott. 1779. f. 191.
DAMITOUDER (JOOST of JODOCUS) , geboren te
Trusfel den 7 december 1507, ing , na de lat,inie 11:11)1e1 van
21:in vaderflad doorgelopen te zijn , te Leuven andertm, alvvaar hij door het onderwiis van NIKLAAS fizEms, Jon HASJUS
n alidere veimaarde aon3 , leraar3 tot then trap van geieerdheid
N5
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or lopocus)
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fteigerde waar door hij inzonderheid in het y ak van tegteti
groot lieveling van voor'
beeft uitg'em tint; co:: was hij
iloemden Profesfor HEEMS, bij wie hij was gehuisvest. Hi)
was te Orleans in Frankrijk tot Doktor in beide de regten ge.
promoveerd , en wierdt van die Hogefchool te rug gekomen,
door de Regering van Brugge tot haven Penflonaris aangefteld;
hebbende als toen ook verfcheidene Gezantfchappen, ten behoeve van Keizer KAREL DEN V, met zonderlingen lof volvoerd, weike Vorst hem nit dankbaarheid ook niet alien
tot den adelijken Band verhief, maar hem teff eens ten jare
1551 met het ambt van Kommisfaris van den Raad der Voritelijke geidmiddeten begiftigde, in welke bediening hij nag.
niaals door Koning FILIPS werdt bevestigd, die hem daar to
boven in 1559 tot Raadsheer benoemde, en welke ambten
hij gedurende het tijdvak van so jaren, en tot zijnen dood
toe met alien lof en ijver heeft waargenomen. Flij is gehuwd
geweest met LOUI=E CHANTRAINE cep adelijk meisje nit 4rtois,
bij wie hij een zoon heeft verwekt LODEWYK genaamd, die
Raadsheer in den Hogenraad van Flaanderen is geweest. Onze
DAMIOUDER flierf den II februarij 1581, in den ouderdom
van 74 jaren, na dat zijne egtgenote hem zes jaren eerder
was voorafgegaan. Beider lijken zijn naar Brugge zijne ge.
boorteflad gevoerd, en in de Marii-kerk, die hij met verfcheidene inkomiten halt begiftigd, ender een pragtige nark bc.
graven, waar op dit graffchrift itaat te lezen
Armoric pofieritatis Sao..
Hospes flintier= vides
riri a fe & majoribus clarisfi
D. joDoci DAMHOUDERG

Equitis aurati
Qui per ann. XXX. in Beigio
Confiliatius fu t
Imp. CAROM V. & PHILIPPI II. Regis

res fisci credits
Cum fide adminfirata eft.

Cujus curce

Qua

VAMIIOUDER. COOST of JODOCUS) to3
Qui jujlitice limns cultor,
Scelerum 'index acer,
Etiain Prafeffuram gesfip
Littoris Flandrici
Exercendis viverris
Nec folus lilt hic jacet,

D.

LUDOYICA DE CHARTRAINESI
"filo neimine BROUCSAULX,

Artefia Domo,
Omni laude quw in mulierem cadit
Cumulata.

Obiit Vir XI. Kal.
TJxor autem xtr. Kal.

m.D.Lxxxr.
m.D.Lxxv,

A guibus augulium in dies fingulos
Sacrificium
Pie hic conflitutum eft,
Et annivetiarium SS. cum Priebendis LX.
Compofitis fit quits Secura.

Ook is 'er een Gedenkpenning ter vereeuwiging van de.
zen geleerden man gaflagen; waar van de 6ne zijde zijn
Borstbeeld bevat, hebbende het hoofd met ene meesterlijke
niuts gedekt, en het lijf met den tabbaard bekleed, binnen
Let randfchrift deze woorden, in 't latijn : JOOST DAMHOUDER,
QULDRIDDER. 1566. Op de andere zijde ftaat zijn gehelmd
<wapenfchild, zijnde een dr.rnbord; nevens de volgende fpreuk,
die zo wel als het wapen op zijnen naam zinfpeelt: SONDER
VALLEN STAAT DAMHOUDERE. Ziill Afbeeldzel wordt op vers.
fcheidene wijze in prent gevonden; *waar onder dat door deli
Konftenaar VINKELES hier bijgevoegd, geen van de miniten
is. De fchriften door DAMHOUDnR in druk uitgegeven, zijn:
i. Patroc:nium Pupillorum, Minorum fj Prodigorum. Brugis,
354.4. folio. Velicheidowmaien, en cok in 't frans vera
taald, gedrukt.
I55S. ii,
2. Subluzgationum Exegefis compenlifila.
04. Iviede in 't awls vertaald, geralit,

too DAMISSEN. (LUKA S) DAMIUS, ( MATETHIA9
Criminallum.
1544. in
3. Enchiridium Serum
4to. Zeer
fled
dikwils naderhand herdrukt, ook in het fra'ns, hood_
overgezet.
itsraxin
der4d.ur
Rei
Civiliunz, cum Ardis prafficis N. Tulmtm.
.Antr. 1617. isz 40. Hier van zijn merle velfcheidene druk.
ken; ook met bijvoeging van het Enchiridium Rezuin Criminabum, ten jare 1646 te Antwerpen in folio gedrukt4 Insgelijks
te zamen in het nederduits verta,ald, te Rotterdam 1649. is
4to.
Paria 7uris utriusque , cum Notis TuLDENri
5. Sim!lia
in
4to.
1601.
y.
dirt
6. Parvzefes Chriftianas , feu Locos communes ad Religionem e
pertinentes ex utroque Teflamento. Antv.
Pietatein
in
8vo.
1
5
2.
571. Venet.
De
magntracentia
Foliaice
civitatis Brugorum, naderhand on.
7.
der dezen tijtel met vermeerdering : Chronicon generale Comiturra
Flandthe et B; abantice DUMB Una cum vita omithun Foreft aria.
Vim CZ-Lra N. INGELBRECHT Med. DoEtoris. Amft. 1688. in 4to.
Ook in het tederdaits gedrukt, onder de tijtels van:
bin ban 6ritioge. ?In*. 1684. in 4t0. En, cbpanij ban
Zpigge 1699. in 4to.
Viantiberen
8. Orationem panegyricaGn in laudem Hifpanorum NegotiatorunG.
Lovan. 1558. in 4to. ---- FR. SWEERTII .eithen. Belg. p. 492,
4 93. SANDERI , Status Attic. fol. 16. J. F. FOPPENS, Bibl. Belg.
p. 766, 767. HOOFTS Ned. Hilt. 21. GUICCIARDIN Be.
phi ijv. der Nee-krl. bl. 89. G. V. LOON, Ned. Historiep. I. D.
bl. 41, 42. JÖCHER OciOrten Zoicon. II. Z. f. 14.
DAMISSEN (LUKAS), Konstichilder, was cell zoon
de eniglie doter van Luic.As VAN LEYDEINf , geboien te Leif den

ten jab 1533; hij zette zig te Utrecht met 'or woon ter nerder,, alwaar hij veer heefc geichilderd, en ook in 't jaar 16©4
is overleden. - K. v. M ANDER , Lel'ell der Schilders ,
bl. 85.
DAMIUS (MATTHIAS), eery Palter van geboorte, waaro
geheten, doordies
fthijnlijk door BRAICIDT verkeerd
AMP.

DAMMAM

st.4

die zijn flad- en tijdgenoot was hem MATTHIAS
noemt, is Medicijne Doktor te Haarlem geweest, en teffens
Raad en Vroedichap van die itad; zijnde ten jare 1619 een
der Brie Politijke Gecommitteerden door de Staten van Holland
aangefteld, om de onafgedane zaken bij het Sijnode van Noord.
holland ten aanzien van de Remonitranten te verrigten; doch
toen deze Heren met de Kerkelijke Gedeputeerden , en het
wilkmaarder Contraremoniirantfe Klasfis in Alkma2r in de Sa.
Cristij of Kerkenkamer,, waren vergader3 , geraakte enig grauw
of gemeen volk , den Remonflranten toegedaan, den 8 of g
maart van genoemde jaar op de been. Men hadt de , buurwagten tot bewaring van de keik , nevens enige rotten Schutteren op 't ftadhuis geplaatst , doch e:):er wierdt de kerk
overweidigd, de facristij of kerkenkamer opgclopen, de Klasfis
kast opengebroken, het Klasfisboek en andere papieren daar.
uit genomen en gefcheurd, voorts met ftenen geworpen. Doch
DAMIUS en de verdere leden van die vergadering, ontweek
het grauw door een onbekende deur,, en het oproer wierdt
door de goede voorzorg der Regering wel dra gefluit en hadt
geen verder gevolg.
DAMIUS was een groot begunfliger der Contraremonflranten,
zelvs tot ijverens toe. Hij heeft geichreven : 1. Anti-Barlvzon,
in 4to. 2. Animadverfiones Apologeticas in GROTII Pietatem , in
4to. 3. Antidoturn, ofte hertitcrEinve tecertf. het febabcfijii ref.
lull JOHANNES WTENBOGAART
4t0. 4.
be Picutuen 152ar111iniacrifehen Dybc Vac0/ in 4to. En
weer anderen van gelijkfoortigen Hempel, welke tot waarbor.
gen verflrekken, dat hij een bitter viand van de RemonftranBoa Nederl. Hist. III. D. bl. 557. druk
ten is geweest.
der Reform. III. D. hi. 357, 358.
van 1678. G. BRANDT ,
S. AMPZING, Befchr. van Haarlem, bl. 133. JOCHER, Getc.ifIrten
AMPZING,

texicorti II.

f. 16.

DAMMAN, is de naam van een aanzlenlijk geflagt uit
Gent herkomftig, waar van een goed aantai aftiamaielingen,
N.:,derlandie kerken, met woord en pence hebben cinder.
Wei*

DA MMAN. CADMAN)
zig in verfcheidene takken verrpreicl, Wtar
naatn
voerde van DAMMAN van of uit Bijst er.
vaidn,eeenn de
we
zig inzonderheid in ons gemenebest heeft es
en aldaar het Leraarsambt
verfchillende Gerefor,
de,
VeStigd
ulcer gemeenten uitgeoeffend , van fommigen der welken
wij enige levensbijzonderhede-n laten voigen. Zie over
dit geflagt, LOMEIERI Dies geniales , pag. 23, 24. L'ESPINOY,
Recherches des Antiq. et de la Noblesfe de Flandre , Tom. I. pag.
385, 386. 412. 420. 423. 428. Gentfehe GeichIedeni.sfen ,
D. bl. 34. 168. 225. 334. in Notis ; en II. D. bl. 107. 352.
W. TR Wivrga, Ranh. op de Ilia, der Herv. Kerke te Gent,
wenn. net he eft

bl,
DAMMAN (ADRIAAN), van Bijstervelt, zijnde een hof.
Pad en heerlitheid een half uur gaans van de flad Axel gelegen ; is geboren te Leuberg , en eerst geweest Meester der
/atijnie fcholen te Gent , en vervolgens aanvaardde hij den
26 junij 1580 het Hoogleraarsambt in de Talon en Welfpre.
kendheid in die zelvde Itad, met ene latijnfe Redevoering tea
'of van de Gentle Magiftraat. Hi) flied in Schotland daar geroe.
pen zi, nde door GEORG BUCHANAN, ten einde den jonge Adel
te onderwijzen. Doordien nu BUCHANAN, ingevolge zijne
vensbefchrijving aan bet hoofd van deszeivs Pamata geplaatst,
den 23 feptember 1582 is geflorven, moet DAMMAN al voot
den oudergang der fchole te - Gent, van daar vertrokken zijn,
indien men ten vollen flaat kan waken dat de aantekenaars
cf Schi ijvers der Gentle Gel hied enisfen gegronde zekerheid voor
bun verhaal hebbcn gehadt , waar aan de Neer WILLEY!
TE- WATER redo denkt te hebben om hartelijk te twijrTelen:
„ Om dat zij flegts VAL. ANDREAS, Bibl. Belgiea p. 9. ge„ volgd hebben, zonder enig nader onderzoek; alg
,, wiens vertaalde woo:den zij merendeels cpgevem. 2. Om
„ dat gemelde Schrijver voorgeeft dat ADRIAAN DAMMAN eerst
„ in Schot;a.nd zijn leven, en zeden zou hebben veranderd, en zijn
„ taara doer het Calvinisch brandmerk eerIces hebben gemaakt (het
Zulks Leeft Been fchijn
„ is eon Rooillsgezince
,, van
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van waarheid, doordien de Overigheid van Gent hem, tea
„ jare 158o niet zou hebben aangefteld tot Hoogleraar der
„ Doorlugtige School aldaar, zo hij niet reels op dien tijci
belijdenis van den Gereformeerden godsdienst hadtsgedaan."
Die vermelde omitandigheid doet den Heer TE WATER geld*
yen, dat de Gentle Hoogleraar ADRIAAN DAMMAN dezelve zij,
die onder de gewone of buitengewone Hoogleraren der welfprekendheld te Leijden , werwaarts hij zig na het overgaan,
van Gent ten jare 1584 kan begeven hebben, wordt opgeteld,
en die naderhand, in 't jaar 1597 is geweest Agent der Alge.
rnene Staten bij Koning JAKos DEN I. van Schotland , wiens
twee franfe Brieven aan de Staten zijne Meesters, door de
Remonftranten zijn in 't licht gegeven, in Epist. Prcest. Vir. p.
49--52. en welke een verhaal van het oproer ten jaie 1596 te
Edenburg voorgevallen, behelzen. Zulks bekoomt nog grocer
waarfchijnlijkheid, doordien VALERIUS ANDREAS meldt, dat
ADRIAAN ]AMMAN het franfe werk van BARTAS, zijnde Vii
Boeken over de fcheppinge der Werelt, onder den tijtel van is
amine , in Heldendigten gebragt heeft , 't Welk aan den Agent
ADRIAAN DAMMAN wordt toegefchreven. Voorts words onder
zijne latijnfe vaarfen een fchimp- en hekeidigtje gevonden op
den roemrugtigen Bruen Drukker HUBERT GOLTZTUS
gehuwd was met de weduwe van MARTINUS SAIETIUS, enen
beroemden oudheidkenner, dienende tot verwijt dat GOLTZIUS
fie oxide penningen, door SMETIUS verzameld, ea door des2elvs weduwe aan hem gekomen , op zijn eigen naam en voor
2iin eigen werk halt uitgegeven. Zij zijn van dezen inhoud:
Sed neque te, Goi,Tzi! deceit, qua SMETIUS olisn
reliquisfet viduce tua dicere, cunais
Vendereque : os hominis! pofiliminione putasjes
Vindicias peterent manes & poithuma proles.
heeft in 't licht gegeven: Carmen gratqatothim
rRANCISCO, "Indium Duel, ad capiendunz Flandrice Coin
accerfito. Antv. 1582. in 4to. - Lyn. MOLL' El , Coroll.
d Parceneflin ad iEdificatores imperil in imperio. Loa. 1657DAMMAN

vas DAmmittl. (GuNTSER

ALDEGONDE) GM)

Athen. Bat.
i011:7817
P. /19. 125.
FOPPENS,
F.
p.
24.
lielg. p.
Genial.i.
J.
Dienenia
4S7.
D. bl. 803--8o5. W. TZ
G. BRANDT HUI. der Reform.
WATER Hi/I. deer Hen,. Kerke te Gent. bl. 135-137. J . W.
Tg WATER. , ..122hangzel &c. bI. 31.
DAMMAN (GUNTHIER ALOEGONDE) , is eerst Pre.
dikant te Goes geweest, van daar wierdt hij beroepen den
14 oktokr 1586 naar het dorp Cloetingen, en van daar
1587 naar Serooskerken , alwaar hij in het jaar 1608 is over.
lejen. Deze zeldzame verplaatzing nit een flad naar een
dorp thoet vreemd workmen; men gist dat hij in enige
tweerpalt moet geraakt zijn met de Regeling,e, of met zijnen
kerkenraad of gemeente, en dat dit vuur van onenigheid al
in 't • vorige jaar 15.5 aan bet glimmen was, waarom men
Iltin buiten de flad Het pedii,en, en te Kapene wilde plaat2en, wanneer de Band to Baland zoude berucpen worden,
waar ointment dt! handelint:,cn der Elasfis van Zuid-Beveland ,
in diet] tijd, berigt geven. 'Foen ten :f are 16-1 in (le Klasfs
van W;:lcikren, navolging van het 7Aidh,,i1ancye* Sijnode,
de voorflag wierdt gedaan, OM van alie de Klaslen de nainen
van de Predikanten te verzoeken, die ooit in de Nederlandie
kerken 'widen gediend; m aantekeningen van hunne gelegenheid, wat en wit; z 1
. gewcest waren, eer zij tot den kerken.
dienst kwamen; en hoe z1.3 zig daarin gedragen hadden; werdt
DAMMAN bCrieVellS Jos. IVIGGRODE, Predikant to Vere , Joi.
te MiZt-ie/Eri; en K0,7:NEL1S DE HUNT, als Zjilde de vier
gulnst dc; 1:11sten daar van op te ma(1t2 Tenon
Zec:and, bl. 204,
1.tn. - J. W. TE W A TrR, R
Z.,Ttrecht
205. 277, 272. 37,-3. A 's Ge..AVf.ZANDL, de U2ie
lerd 'gt , hi. 127. cant. (A7„)
DAMMAN (JOHANNES) , was Prec:Rant L Eiiksian
in if;98; to &ndeft in 1615, te
MelLzand
te Kapel en
been in 161C, te Mode en Th-:zinnleicr
iiihcrcn in 1619,-.dzeez lfl 1625.
C13°-"P',
AiAti0

DUMAN. (KORNELIS)
Kerk-.Register,, &eh'. '730. a. bl. 406. J. W. TE WA.
Reform. van Zeeland, bl. 199. aant. (3.)

AfAxs,

TFR ,

D AMMAN (KORNELIS) , is in 1 596 geweest Predikant
te Hekelinge in 't Huller-iimbagt, en wierdt van daar beroe•
pen naar Oudorp in I 60o, vervolgens naar Oostvoorn in 1619,
daar hij in 1619 geflorven is. Hij was een ijverig Contra-Reinonftrant, doch daar hij vreedzaam van aart was, moist hij ook
2ijne Gemeente in die onftuimige tijden zonder de minfie op..
fchudding te bewaren. Ook zou zijn naam ongenoemd ge..
bleven zijn , ware hij ten jare 1618 niet ingewikkeld geworden in de hevige beroerten, ontftaan te Goeree, en aldaar veroirzaakt door het berocp van even ADRIAAN' Roux ANI'S viers
vader Chirurgijn te Rotterdam was; deze bekend zijnde tot de
Remonftranten te behoren, hadt het veel nioeite eer de Klass
Lis van Voorne hem als lid harer vergadering wilde erkennen.
Doordien hij nu ook alles te werk ftelde wat de Contra-Re.
inonftranten in Nat was te verbitteren, wilden dezen niet
!anger bij hem te kerk gaan, maar gingen tot dien einde als
merle om het avondmaal te houden , mar Oudorp bij DAMMAN.
Ook kwam dikwils GOSUINUS BUITLNDY1r. , Predikant te Dirks,
!and, met goedvindên van de Klasuis ene leerrede aan het huis
van den Ouderling GERRIT J.ANSZ. dOell doch de plants al daar niet rulin genoeg zijnde, verzogt de Kerkenraad aan den
Magifiraat tot dat einde des dingsdags gebruik van de kerk te
mogen maken, 't welk wierdt afgeflagen. Hier op gebeurde
Let den 9 januarij 1618, dat etlijke Contra-Remonftranren de
kerk met geweld innamen , zig beroepende op zekere akte van
content, hun bij, enige Schepenen buiten kennfs der andere
Wethouderen gegeven, en zij licten KORNELIS DAXIMAN Cpenlijk predihen. Deze handelwijze brags te wege, dat de andee burgers meest Remonftrantsgezinden op de been raakten
zig niet lietenitilIen, voor dat men den Contra-Remonftran.
ten het prediken verbood. Bij deze gelegenheid wierdt, IngevoJge Let verhaal van TRIGLANO, DAMMAN deeriijk mishanoield , en onthwatu bet niet ci4n met icvensgevitar; zig ver vole
fi:E Lc,
1,741f.

/ro DAMMAN. (SEBASTIAAN) DAmmig.
n te Goeree niet verder moeijende, welke
gens met de otaluste
laatst
van
rnaart aanhielden, en geen einde i]ae
nog tot in
voor dat ROMANUS van zijnen kerkeiijken dienst
p agen was. - G. BRANDT, HUI. der Refurmatie, II. D.
bI. 698, 699. TRIGLAND Kerkel. Gelchied. bl. io8z enz.
J. W. TE WATER, Verhaal der Reform. van Zee.and, bl. 199.
Aant. 4.
DIVAIMAN (SEBASTIAAN), werdt in 16c,4 Predikant to
Zutphen , hij is lid geweest van 't Sijnode Nationaal te Dordrecht ten jare 1618 en 1619 gehouden, daar hij tot Scuba verhoien werdt, en tot overziener van de vertalingc des Nieuwen Testaments. FIij is een vinnig ijveraar tegens de Remonfiranten gewecst, en men vindt hem zclvs van ontrouw befchuldigd als of hij het jaar te voren in de Akte der Provintiale G tide. rife Sijnode, verlcheiden kennelijke verdraijingen en
vervalfehingen hadt gepleegd. Ool: huft hij met een pen in,
gal gedoopt tegens genoenrie Kcagemeente geichreven,
(noon hij te voren eon aanhanger van ARMINTUS zonde
weest zijn en met deszelvs mager JAKOB BRUNO Predikant
te Anthem, broederlijk hadt geleefd, ook aan anderen het geLOMETER, Ge.
voelen der Remonftranten aangeprezcn.
Dierurn. Decad. II. p. 2 4--2 7 . BAUDART Memor. VIII.
E. bl. 21. die hem flerk verdedigt. G. BRANDT, lust. der
D. bI. 27. 53. 233. boi. 653. 660. 796.
Reform.
DAM!,,EUS, zie DAM (NIKLAAS vAN).
DAAIMIS, is p,Cooren in het uraavinap Flacnderen, en
begaf zig vraegtijdig in der Cistercienier orden, doende zijne
geloften in Let kloostcr Dunes nabij Binge gelegen.
Opperilen zonden hem naar Parijs cm te fluderen. Na tot
liacealaureus van de Sorbonne bevorderd te zijn, kwarn hij in
zija klooster te rug, en flierf 'er in 1463, vericheidene zedekund:ge fchriften nalatende. -- J. F. FOI'PE1‘,1S,
2, 29, PAQUOT , Men utter. Tom. IL p. 206. yermit,
Zycif 1 f. 16.
(bea`qtrn toicona
DA

DANIEUS. (LAMBERTUS)

TX.

DAN. US (LAMBERTUS), is geboren te Orleans omtrent het jaar 153o. Zig tot het beoeffenen der regtsgeleerd•
held bepaald hebbendo, befludeerde hij vier jaren lang die
wetenfchap in zijne geboorteflad, onder ANNE DU BOURG, die
dezelve met veel roem onderwees, en die den 19 oktober
1557 tot Raadsheer in 't Parlement van _Parijs aangefteld zijn•
de , den 21 december 1559 levende wierdt verbrand, om dat
iilj de gevoelens van CALVYN aankleefde.
De ftandvastigheid -waar mede deze Christenheld dien pijnlijken marteldood onderging, trof het hart van DANIEUS , die,
ook veel neiging tot het omhelzen van de Gereforineerde leer
gevoeiende, zig in 1560 naar Geneva bcgaf. Hier flaakte
hij de beoeffening der regtsgeleerdbeid, en lei zig met de
voile Borst op die der godgeleerdheid toe , waarin hij ook
20 wel flaagde, dat hij den roem heeft verworven een der bes.
te Theologanten van zijn leeftijd geweest te zijn.
Na zijne ftudien met veel roem volvoerd te hebben, maakte
limn hem Predikant en Hoogleraar in de Godgeleerdheid te Ge=
neve, vervolgens wierdt hij in 1581 tot Profesior in de theologie te Leijden beroepen, dock zig hier niet met den Predikant
COOLHAAS kunnende verdragen dien door de Magiftraat van
Leijden de hand boven het hoofd wierdt gehouden , bleef hij
'er fleg,ts an jaar, en toog naar Gent, alwaar hij korten tljd
onderwijs gaf, daarin verhinderd wordende door de vervolgiagen en onenigheden die het land beroerden.
Hij keerde dan naar Frankrijk te rug, en ging. te Ortlids
,earn wonen ; van daar wierdt hij in 1594 near Castres baraepen,
en vervulde 'er met veel ijver de pligten van het predikambt,
tot in 150, wanneer hij in den ouderdom van 66 jaren
Zeer veel heeft hij ,gefchreven, van zijne gedrukte weacn ,
zo groot als klein 51 in petal zijn , vindt men de optelling bil
MEURSH Athen. Bat. M. ADAMI
NICERON.
Theo'. exter. Pr4lantium aliquot Theologorzsra Elogia per J. VE1.1.
IIVIDEN. P. BURMANNI, Sylloge Epfil. Tom. p. 31, 83. Niclz..
ItoN Alm. des Hors. iiluilr. Tom. XXVII. r. 21-26. Te,
Herv. Kerk tc Gulf, bl. 133. J.
Z
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DANCICERTS. (BARTEL)

WATER , Afanhangzel
tow .Xts• 1.

op dezelve, bl. 3o. jOcurz, octotii

pANCKERTS (BARTEL), was een man die zig in da
Vaderlandle Gefchiedenis berugt gemaakt heeft, door zijne
handelingen als 13urgemeester van Goes in Zeeland. In deze
RO wel als in de andere Provintien, waren ten jare 1655 ,
merkelijice berorten, over het aanftellen der Regering ant.
ilaan; oak waren zedert het jaar 1653 tc Goes enige liedon
in de Regering gekomen die het Buis van Oralije waren toegedaan , en daar door geraakten 'er, in het volgende jaar
wederom enigen op het kusfen, die na dode van WILLEAT
DICI II. geweerd waren. DANCKERTS die mede tot dezen be-,
Looide en regerend Burg,erneester was, in 1655 mede tot
Bailjuw zijnde aangefteld ontitoncien 'er op nieuw merkelijke bewegirgen, die door de Gemagtigden der Staten, geftild werden. Op Ilet het einde van 1656 Sees 'er verichil
verkiezen van twee Rentmee3teis , waar van de 17tr owning van de jaarlijkle Wethouclerfchap die in din vcigen
den zomer gerchieden moest, grotelideels afhing. fle flerrirlen flaken, tuifen de Prinsgezinden en de anderen. r-Burgers kozen partij en waakten met dubbele wa ist om
iovervallen te worden, en om het kri,igsvolk buiten tie houden.
Ioch bj elegenheid dat twee ronden van de verCchiliend,
in!;te, men iian.,1.
partijen, bij nagt emilderen tegen
gemeen. GILLIS VAN DER NISSE, der Burgerije ,
werdt doorichoten: twee Burgers werden gewond, waarvan
een, TAit. OB CORSTEN genaamd, het beflielf ; het huis van den
Oud-lebepen BENJAMIN VAN DEN STEENE daar de pa:. tij der
Prinsgezinden in geweken was, werdt geplunderd, Dc Bail.
met dezen hieldt, op ' E finde des jaars,
dinw DANCRVITS die
1655, door Burgemeesteren en Schepenen , ontFchutrerd,
felert aangetast zijnde door de Burgerije, was genoodzaakt
geweest, zijn ambt Heuer te leggen. Zijn aanhang hadt der.
?den deze moeijelijkheid veroirzaakt om hem te herfteilen.
allICIVERT3 eater, nit Goes geweken zijnde , nam, -in meij
de
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des Jaars 1658, op eenen vroegen moron, zi.in nag waar;
Ewan, met enigen van zijnen aanhang, in de Clad, ruaakte zig
meester van het fladhuis, en zettede zig op zijne oude plaatze„,
v oorgevencle aldaar te willen levee en fterven. Doch alzci
hem bijna geene Burgers toevielen, en de fehutterij , onder.
wij1, in de wapenen kwam, tot vooritand der tegenwoordiget
Regeringe, moest hij het fladhuis en de ftad haast wederoni
verlaten. Sedert , werdt hij in ene geldboete van 500 pondecs
vlaams verw-ezen, en uit Goes en Zuidbeveland gebannen.
Manifest der Burg. van Goes, gedrukt
1667.
WAGEN., Vad. Hifi. XII. D. bl. 398. enz.
DANCKERTS (HENDRIK), Eonstichilder, geboren
• Hage aldaar hi) in den beginne do konst uitoeffende.
Vervolgens reisde hi) naar daar hij , gedurende enige
jaren, naar de ftukken der beste Meesters, en de verrukkende
gezigten die aldaar in zu11 een rnenigte gevonden worded,
werkte. Na zijne terugkomst, bediende zig KAREL DE II. van
zijn penfeel in het verbeelden van alle de zeehavens in Eng&
land en in Wales , als van 's gelijken in het contrefeiten van
*s Konings voornaamite paleizen en lusthoven. Ook fehilder.
de hi..) vele landiehappen voor den voornaamilen Adel in Engel
kaid, bij Wien hi) werdt g_eerd en ruin beloond.
Zijn fchildertrant was vrij en teffens zeer net, zijn Neaten
los en vennakelijk ; de gebouwen wen verftaan agtervolgeng
de regels der bouwkunde ; de flainmen der boomen uitne.
wend getekend , en dc bladen konitig gewrogt. In eeri
woord, hij is een groot Konftenaar geweest , en flondt be,
rtlgt y ear een der zuiverile Landldhapfehilders van zijn ceum
ifinord-K hoeft eell breeder gehadt, JAN genaamd, we 1 ko
een geed Llibtpliefelilder was. Belden zijn zij te ..thafieldain
overleden. - PILKINGTON, the Gentleman.; and Connoisf.:ors DiRion(!ry of Pe!ntres. Loni. 1770. in 4to. WEVERMAN.
Leven der Sci2ilcLirs ,
D. hi. 200, 201.
$urillfcr

191.

(KORNELIS)
4 DANCKERTS . (JAN)(PIETER)
DANCKERTS (JAN) , voorheen Notarisin 's
alwaar hij zig zeer berugt maakte,
16 18 te Atinfieidam ,
Il
an Aendvi:
gens bet fchrijven van fchotfchriften tegens
lands
daar
hij
zelvs
niet
fchroomde
BARNEVELT
kaat JOII. VAV
zijn naam onder te plaatzen. Hij werdt, op den eisch van
't Hof te 'Infield= gevat, en in gijzeling gezet; dock mea
weigerde, ingevolge de privilegien der ftad om hem over to
geven. In een dezer lasterfchriften werdt de Advol-aat ge.
dreigd, met een crimineel regtsgeding; voorts las men 'er
in : ,, dat men hem voet bij fluk zetten, en bewijzen zon,,
• dat hij 120,000 dukaatjes ontvangen hadt. UITENBOGAARD,
fiondt 'er in ,,hadt 8o,000 gulden in gouden Albertinen ge• trokken, 't welk men hem, in zijn bakhuis, hadt aange„ zeid." DANCKERTS zat in de gijzeling, tot dat de AdvoRaat gevat was , waar na men hem losliet, en , cindelijk nog
beloonde , voor 't geen hij gedaan of geleden hadt, zonder
dat rnn der Advokaat immer iets van 't gene hem, door
dozen =Tisch, aangewreven was, geregtelijk to last gelegd
heeft. UITENBOG. , Leven en Verantw. Cap. X. bl. 171,,
Hiftor. bl. 938. enz. WAG., Vac'. Hilt. X. D. bl. 201-203.
DANCKERTS (IcORNELIS), is geweest een Konftenaar
en Schrijver van de XVIIde eeuw; is goboren te "linfieldam
en fchijnt zin gantfcm leeftijd in die ftad gefleten to hebben;
alwaar hi"; hot boroep van Architekt uitoeffende, voorts V211
Plaatfnijder, en daar benevens handel dreef in Prenten en
Landkaarten. Hij both vericheidene werken over de liouwlio:st, als molt; do Gelchialonision van Zwitz-,erlemd day:
't nccorduits vertaaki, in 't
11- Em-AN,
PAQuoT,
I'Ler. Tom, XL p. 405, 406. fLagcni.
:qicort. 1773. C. igio
DANCEERTS (PIETER), teegenaamci d RFj, KonstrOilder, is te 2:;2fir2Idain Li 16,'-;5 cborcn. Hij muntte inzon.
derheid nit in het ff±iicloren van Pourtraitten en Gelchiecleni0:',11 daar veel hee!dwerk in to pas kwam. Zijn roent
1C2S zo gyoot, dzr.
p W, coning van .Polen,
hem

WINKS. DANSE% DAPPRR.
ncT, tot zijnen HoffcHder benoemde. P. joDE, H. Fironmui
en j. FALK hebben vcole van ziie fchilderitukken in het ko.
Per gerneder1. DESCA1V1PS , Vie des Peintres, Ton IL P.
79. 'Wain. Auttflict Zgiont. 1779. I . 191.
DANKS (FRANS), Konstfchilder, was een _elmfleltiomet
van geboorte, en heeft in zijn jeugd mar gereisd, ook
Rome bezogt, alwaar hij den Bendnaani van Schildpaci bekwam.
FIij fchilderde Iiiitorien in 't klein; en dat bij ook pourtraitten gefchilderd heeft, blij kt nit een lofdigt, op de beeldtenis
van KAT. QUESTIERS , door J. KOENERDING vervaardigd. Hij
leefde in de XVIIde eeuw, en heeft inzondeiheid omtrent 't
inidden dear van gebloeid. - A. HOUBRAKEN, Schouwbur g,
III. D. EL 319.
DANSER (SIMON DE), een Dorclrechtdnaar van geboorte,
was een der vermaardile Zeeroveis, welke in het begin der
XV1Ide eeuw leefden. iiij badt zig in 't jaar 1609, met vier
fchepen, welke hij bemagtigd hadt, naar Maifrille begeven.
1113 wist zig, federt, de befchermftg des Konings van Frank.
fijk te verkrijgen, en geneerde zig, enigen tijd, met Eat kg
pen. Man mcent, dat hij, in 't vcigende jaar , door do
Thugs,
en hi den 1,-erker, aan zija
Tcrker],
c.;craaht is. - WAG., Vad. IF/t. X. D. bl. si.
DAPPER (OLFERT) , is geweest liAdd. Dr., dio zig iti.
2onderbel2 door hat uitgeven van verIcheidene werken beT oenict gcmaakt heeft. In 't jaar 1664 gaf hij
zijne Hifi°,
riPle Pycliiijving der fl
, in fol ;o. 't Werk is in
1,(,acn vcrdceld. In 't eerfie wordt Owl-Holland en (lid,
A:LI/ell:m(1, 1TICt do Ambagtsheerlijkheden in 't zelve, beichreten. flat
hantidt van de Gelegenheid, Vergrotingea
n ClfSchicdenisCen der Had, tot op de overdragt der Landen
aan Fil 'as DEN II , Koning van Spanje. Het der* vervolgt
de Ge r-cLiedenisfen, tot op het jar 1652, en is doorgaans)
nit de f::1-1-iiften van' Hoorr en AITZEMA, famergefleld.
Ect
wordea de oudc en nieuwe Geboimen , en het
St.a4
0 A!,
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,ep
Het
zeer . uitvoerig befcchhr:vtteenr;ien11
laatite han Sta
ijrf eleen
rs, S oldsen
aten
deft van de R.egeringe,
tc
Op 't einde,
:o
vindt men
geleerde en vermaarde 1\dannen.
ene korte befchrijving der eilanden Urk en Emmeloort. Dezc
befchrijving, welke buiten die van DOMPSELAAR , COMMELYN
en WAGENAAR, voor de beste en volledigfte wordt gehouden,
is met een menigto fraije Platen verciert.
Behalven dit, heeft DAPPER nog in 't Licht gegeven : Befchrijving van Sijrie en Palestina, 1677; Morea, 1688 ; Afrika , 1676; China , 1670; de Eilanden van den Archipel, 1688;
"ilia, 1672; en Arabien, 1662; alle in folio. a.-- Nouv.
p. 451. WAG. , Befchr. van dinili.
'Din. Lift. in i3vo. Tom.
D. Voorr. XXIV. j6er1ER, OticOrtm Zoicoti. III. Zft. f. 33.
DASSA (JAKOI3 en JOHAN) , twee broeders, zonen van
FERDINAND DASSA en 13ARBE VAN ROCKOX behoorden beide
order de verboLden Edelen; en een van hun werdt ten jare
1567, gevonnisd, als fchuldig aan gekwetfle Oppermogendheld. JAKOB was in de jaren J596-1614, Burgemeester van
Antwerpen, werdt door Aartshertog ALEERT , den 22 december
1597, Ridder gemaakt; en ftierf ten jare Ins , in hogen ontierdom ; zonder kinderen, uit zijn huwelijk met ELIZABETH
VAN DEtRSTEN, natelaten.
SOHAN DASSA, was Ridder der orde van Christus. I-113 hadt
in huwelijk JAKOBA VAN CLOERINGE; ftorf in 't jaar 1603;
ligt to Antwerpen hegraven, en liet kinderen na.
des Pays-bas. Tom I. p. 119. Su!,p/c5 m. p. 41 & le vrai Supp.
'p. 66. E. v. METEREN , Ned. _Hifi. III. B. bl. 54. TE WATER,
bl. Soo.
l'erboizd der Ed. IL D. bl. 231, 232. III.
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in Flaande.

ren , en Karrneliter 1\flonri1; {;ev,ei:st te Poiv‘ eri6gol , dcch der
leie van CALVYN toezedaan zljode, verliet hij klooster,
en toog met 'neer andere Nantien die der wairile:d hulde
deden naar Engeland, alwanr h1 zig met de drukkorst gest
reerde, ten tijd toe dat hij (la g Koning iLDuARD DEN VI. tot
wanneer hlj dat beroep
Alen kerkdiensL geroepen

DATEIEV. (PIETER)

try

Vet viaren. In Engeland fehijnt hij vertoeid te hcbbcn tot
zan het jaar 1554; in 1555, Werdt hij te FranVot als Pre.
dikant beroepen; en weinig tijds-daarna werdt hij
van verkeerde gevoelens omtrent den Kinderdoop te voeden,
waar tegen hij zig in 1559, verdedigd heeft, getuigende C.
VAN GREVINKI1OVF,N, dat hij, op de regte wijzee ,tgieenW::ddeiri;
dopers ,beftreden hadt. Voorts hieldt hij zig ni
den Paz onder de Gereformeerden op. IVIaar toen de vrijheid van den gezuiverden godsdienst in Necierlanzi begon op
Le dagen, door het gefloten Verbond der Edel1/4-rn, kwarn hij
ten jare 1560 te Popperingen te rug, en predikte airar en op
ankle plaatzen van illest."!aancieren meer. Het was oc)!-. orn.
hij DAvins 1:11;i2en , mar de franfe Wgt.
trent dezen
zangmaten van CnEmT MAROT en THEODORUS
't nederdufts hebbende berijmd in 't licht heeft gegeven; hij
drocg die op met e€n voorreden den 23 rnaart 1566 gedagte
kend , nan alle de liTederlancile Gemeenten en Kerkendieua.
Yen , zugtende onder 't kruis, en zij wierden alomnie daar de
predikatien cloorbralirn, cpenlijk gezongen. DU: weik, hoe.
Avel daarin , door zijo onervarenhcid in de hebreeuwfe tame
verfaxide misfigen waren beg, aan, en gelijk Iuij nadelhan(1
zelv toefternde, hc:m re haastig als ene ontijdige gcbcoite
was afg,edrongen, wierdt evenwel t Wen tijd, toen de nederduitre rijmkornst nog t'enemaal onbeichaafd was, bij veieri
hoog geprezen en maakte hem geen kieine gunst; en niettegeneraande het flake fmelen, dat 'er van tijd tot CV tegens
deze berijminge is gefchied, is die evenwel gedurende het Ian.
ge tijdvak van ruim twee eeuwen in gebruik geweest, zijrcle
de nieuwe Pfalmbeiriming niet voor het jaar 1773 ingevocrd.
DATHOENS grote welfprekendheid , door lange oeffening ver.
kregen, trok veel meer aanhangs -agter zig, dan andere Leraars, en kreeg, verhaalt men, in - 't kort wel 15000 menifea
tot bet gehoor zijner predikatien. Doch hij bleef niet larg
ten platten lande, rn-aar wierdt in jaiii 1566 te Gent velzogt,
alwaar hij den 29 feptember voor de y Trien:aai.
d:enstwa2:neiri!Ez, van rATTIET::::f te Cei:;
05
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lijk een elnde nemen , toen eerst het Hof te Brusfet, nada'.
Graav VAN EGMOND, en eindelijk het Hof van Flew*.
hand de
do
Magiltraat te Gent, het Verbond, met de Edeten
deren en
gernaaia, krenkten, knibbelarijen zogten, de kerk der Gere.
forrneerden lieten flopen, en hunne godsdienstoefening ten
fchrptie verboden. DATHEEN nam tijdelijk de vlugt en
ontkwam het gcvaar ter goeder ure, want het Hof tb Brusfel
was 7.0 virinig op hem veibitterd, dat de Landvoogdesfe hem,
benevens HERMAN MODET, bande, en een aanzienlijke pre.
mie beloofde, zo iemant hem levende haar in handen konde
leveren. Met de komst van den Hertog VAN ALVA was 'er
geen vrijheid, zelvs geen dulding meer voor de Gereformeerclen in gebeel Nederland te hopen; dus zogt DATHEEN zijn
oude fchuilplaats in de Paitz weder op, en werdt voor de
tweedeinaal Predikant te Frankendaal , van waar hij eerlang
naar Heidelberg vertrok, al voor 1570; en in 't jaar 15'63,
badt hi] de S1node der NJlerlandire kerken te Wezel bijgewoond.
Waarichijnlijk is hij in 1578 te Gent terug gekomen, want
3-11) wierdt wegens de kerk aldaar naar de Nationale Sijnode
van den 2 tot den 18 junij te Dordrecht gehouden, gezonden,
waar van hij ook tot Pizefes of Voorzitter werdt gekoren.
Tot dus verre hebben Wij DATHEEN in achting bij Leraars,
Gemeenten en Kerkvergaderingen, bij Prinfen en Vorilen zelve
ontmoet; de daden door hem vervolgens gepleegd, hebben
de achting riiet aileen uitgedoofd, maar zelvs zijn kwaadaartig, nors, onventraagzaam en vervolgziek karakter in het hel.
dent doglicht Toen nanielijk de Religions vrede
op den 22 julij 157$ door den Aartsheitog MATTHIAS, den
Prins VAN ORANJE en don Road van State was uitgegeven,
werdt die door de Gentenaars verworpen, Prins WILLEM DE
J. drong flerk aan door brieven en gezantfchappen, dat men
(lien vrede moest aaonemen, dien hij als het enigfte midciel befc:nouivue om de rust in do. .Air
7 ederia:den te bewaren , de Spanjaarden te we'iediaan , en den Geteforin.eerden godsdienst in
fland en bloet te huuden : don alle de pogingen van dezen
weimenenden Vorst waxen niet befland tezens den dollen

ilver
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van Jr. JAN VAN IMBUE , die met zijnen aanharg da
Laas fpelende, alle redelijke aanbiedingen verwierpen, en ender de Predikanten hadden DATHELN en MODET, het ongeluk
van naar zijne boze raadflagen te luisteren. De eerstge.
noemde vierde zelvs zijn losbandigen teugel . zo verre, dat hij
zg niet ontzag, om van den predikftoel in het openbaar to
leraren : „ dat het artijkel van de Gentle Pacificatie ,
„ de Roomfe Religie toe te laten, goddeloos was, en dat de
ORANJE, die zo clerk op 't zelve aandrong, tic
31 Prins VAN
Religie achtte, en zo gemalckelijk veranderde als een aanhangzel van een kleed ; dat hij noch om GOD , noch oni
„ Religie gaf, inaar van Staat en nut , zijnen afgod maakte,
„ zn dat indica hi.) wiste, ofte dagte dat zijn hembde iet vaa
„ Religie wiste , ofte rieken zoude, dat hij het zelve zouds
" uittrekken, en in 't vuur werpen." Vports ver:preidde hij
onder de Gcmeente te Gent: „ dat hij goed crediet hadde,'
„ dat de artijkei van de Gentle Pacificatie , ten aanzien van
„ de handhavinge der Roomie , Religie, goddeloos was, en
„ dat de Prins VAN ORIINJE Oviilende den zelven artijkel.
/louden, en zeggende dat men te ontijde, en met
'9
onordening ricts en behoorde te vera.nderen, en dat men
„ Lczwoicne verle)nden mDeit Louden , en dat GoD
„ viand van meindigen was), noch GOD flock Religie had.
,, do." DATIMEN fnoerde door doze oproerige konstgrepea
veel yolks aan zijne koorde, met name zulken, die, over
hot vangen van A.AESCHOT en anderen, nog voor hunne veiligheid bekommerd waren. IMIZE was, zo als wij reeds ge.
mold hebben, de voornaatnfte dczer roervinken; tot Voorfchepen , dat is , Iloofd der Wethouderen , gekoren
meende men, dat het tijd was, om zig, door 't onikeren van
den godsdicrist, van 's yolks gust en van eigen velligheid to
verzekeren. Men verjaagt de Geestelijken , men flaat de KerkeliThe go:Aeren aan, en men verzekert zig, door krligsvolk,
van "'perm, gelijk men te voren, van Brugge gedaan hadt,
enz. Dan de Prins VAN ORANJF., het halite middel willende
bei?i0CVCD ) um, ware het raoczlijk, Land on orJ to behou.
den,
;7,1Trir
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december 1578 in eigon perfoon te Gent,
m de n
den , kwa
TI;frg
wierdt afgewagt, maar die met de
DA
die net door
trom
vertrck.
Gedurende
zijn •verblijf te
flube
t de
of
aiikt
op
't laid van de e-2:crcitie van
Prins een Ordonnantie
beide de Religien vastilsilen en afkcncligen, en ve;ti-ok vet..
volgens dcn 19 januarij 1579 naar .19_,7niermonde. F1uk na
tift vcrtrcl: lzwam DATHEEN wed2r te Gent, en Immzs; bane,
r, 3 ifin aanhang, ondervonden hebbende, welk enen flow,
ten lierdediger van hunne raadflagen zij aan hem hadden,
iieten hem hoe langs hoe meer tot hunnen raad toe, ook
keide hij zig zo diep met hun in , dat de Roomsgezinde
Schrijvers, aan hem een groot gedeelte van de rampen toe.
ichrijven die IMBIZE te Gent heeft verwekt. Doch alle die
Woelingen van IMBIZE en DATHEEN waren niet befland 011i
te beletten, dat Prins WILLEM op nieuw verzogt wierdt te
Gent te korner], alwaar hij oak den 13 augustus i579 aan.
zijne komst verftelde hij terilond de Wet ,
kwam.
kert hierna, ge ,v'olg,d van DATHEEN,
ontfloeg
week
,
daar hij zig , zan 't Hof van den Her.
Saar Duitsla;2J
toge ellen geruimen tijd, onthieidt; deze was hen
al lung te voren zeer genegen, en hadt hem tot zijnen Raads.
man aangefteld, ook ontving hij hem nu buitengemeen gun.
fig en verkoor hem tot zijnen Kagellaan en Hof-Minister.
DATHE211 door Keitien reizende, fared den 26 augustus 1579
zaD den Prins VAN ORANJE, „ dat hij nfettegenflaande al
„ des Prinfen beichuldiging-en, zig zelven buiten fchuld hieldt
.„ voor God c.-ivoor alle menfen van oprcgten oirdele &c.
,, ben (zeide hij), gelead om mij op ailes te yerantwoor.
den , doch voor ec u Regter 't zij v./ereldlijk 't zij geestelijk,
gelieven die wettig en niet ver.„ naar 1.1WC
„ dagt zij ook met verzekering, gelijk de reden eist, dal
„ men niet zai beginnen met de uitveering van vonnis, zon.
„ der kennis van za!ien, geft men voor dozen won doen.”
Hier uit kan men enigzins
wat 'er tegens 1)ATHEEN1
gaande was geweest; en dat hij den Prins VAN 01: ANJE Diet
te
oil helm, bij wage van geweld, van karat
te

DAVID jOrti g.

ett

helpen. beef bij Hertog KAzimtit tot I5'6'3, wannec.,r
de aanhang van ImsizE het te Gent zo verre mees t er was
geworden, dat hij aldaar uit de Palm weder te rug kIV2111,
en DATHEEN benevens hem. IMBIZE hadt het intusten door
heimelijke handelingen zo ver weten te biengen -dat mei/
werkelijk bezig was om Gent te verraden en aan PARMA over
te leveren. Dan het verraad van IMBIZE ontdekt zijnde, werdt
hij gevangen genomen, en vervolgens wegens zijne vecfrul.dige fchendflukken onthalsd; oak mahktc DATHEEN zig hci
lijk uit de tIad , en begaf zig naar

2.1g voorts ver-

om buiten Gouda tegf;i1
TIt..2.C1 met Fi lg i ksfi ls, , en
tot lof van den Prinfe vAN. Pis A te picd:iier). De Stattill
zuiks vernomen hebbende, gavel) dea n AHvokaat-i'Lkaal.
om DATHEEN van Gouda mar 's Rage te brengen. Doch
ze bier van de lugt verkregen hebbende, was geweken naar
Vianen. Hier werdt hij gevat, en, bij handtasting, ontflagen
zijnde, andermaal gegrepen, te Vreeswijk aan de Vaatt. Men
bragt hem, eerlang, naar Utrecht, daar hij, enigcn tijd• op
Jiaazenberg zat; doch in december onder borgtogt ontagea
werdt. Sedert niet befchuldigd wordende, oritricieg Let Ge.
regt van Utreclit hem van den iy agtogt; \vamp i deze Ian.
den verlatende, met der wcon naar Eibing vw. c.rok , Lar hij
den 19 februarij 1590 flielf, zijnde bier ongemoen ,
zo dat de Burgers dier flad hem ten prA‘gtig g. r af, met daar
op zijn flandbeeld levensgtote in fleen , hebben opgf:igt..
ANTH. MATTH., de fundat. Ecclef. Lib. I. p 253. J.
p. 972. C. SAxr, Onorn. Pars III. p. 509.
FOPPENS, Bibl.
BLEISWYK, Befchr. van Deft, bl. 471. G. BRANDT, HU/. der
Reform. I. D. bl. 306. 372. 450. 313. TE WATER, R/017/i.
Tan Zeel. bl. 84-89. Hifi. van de Herv. Kerle te Gent,
i8-221. J. W. TE WATER, Aanhangzel &c.
4I—Co. 's GRA..,
VEZANDE, over het Sijno le van Wezel , in het Aanh.
f. 38. enz.
Icfrten exicon.
DAVID JORIS, te Delft geboren in 't jaar 1501, was
zen konflig Glasfchilder , de zoon van C'311 Kamcifpceidcr,
Beall talon
jet!!.IS DE KOMAN genaamt, voorts
ftoutende

dLe

DAM 101113%.

tt2\

dig behalven de Duitre, man volgens dc getuigeni s ren van
FONTANUS, zeer eigenwijs, (loch 100S, en ge,
THUANUS en
Vien
vindt hoe hi) in den doop JAN werdt genaamdi
vdoecin:dciat Is
hij met zijn vader joRis reizende, in 't vertonen der
zinneipelen, gemcenlijk den perfoon van DAVID verbeeldde,
en dat hij daar van dien naam behieldt. TotDelft hadt hi) enia
gen tid voor den zwaren brand die in 1536 voorviel , den
rtiesteren die 't Sacrament des Altars in een ommegang langs
itraat drocgen, op den gemenen weg berispt en van afgoderij
belchuldigd; daar over in de gevangenis geraakt zijnde, wierdt
gerchavotteerd, en door betels handen met een priem door
tie tong gefteken en gebannen. Hij woonde zedert enigen
ti.jd in den Haag. Het glasfchilderen den zak gegeven bebkende, wit men dat hij zig al vroeg van den godsdienst als
-van een fpel en eon koophandel zoude bediend hebben. De
Tui;J: fife Herdopers hick-lc hem in hoge achting, zeggende,
dat 'er ledert CIIRISTU3 tijd, vier Profzten waren opgeffaan,
twee Tv:mraehtigen, JAN VAN LEIDEN en DAVID VAN DELFT,
en tweevalfen , de Paus van Rome en -MARTEN LUTHER. Het
Wederdopeis riik to Munger ten einde zijnde, meent men dat
te vergeefs getragt zoude hebben de gefeheurde delen der
Doopsgezinden bij een te brengen ; ook fcheidde hij zig metter
(lid van d'anderen af, verwekte doch zeer bedektelijk een
(1-e hem a.anhing, en daar hij veel gelcls van trok.
ontdekt te worden, vertrok hij vervolgens naar Brz
fm% ficci;dir ais een verdrevene OM den godsdienst, ter
; to: burger aangenomen , deeds naar hot gebruik
der find ',:Ljnen coat, en hat zig JAN vi 13RtiooEN noemen,
naar rdn vaders geboortellad. Oak genet h zig in 't flak van
, dcr r,z,indheid. der Zwingicolen die te Raze! boven dreef,
Ret
n alias

too, tc IL:a -1111e,-)

hen ging hij neerfliglijk ter preke

cn ten avondmdai; den Wethoudelei was hij oridcrdanig,,
behulpzaam. Dit

4-,en arr.Gon
kre dat niemand gteiik ies

kwzia:ls

van hem kande ver-

'c'len; !mar dat hij van welen gehoitden werdt, voor zoda.
11,6,

as hij wilde fcbneo

Le

zijn, (!in daar hem de

zij.
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eiren voor hielden. Ook was hij te aanzienlijker door zila
beerlijke geilalte, deftig wezen en eerlijk opzigt,
door de grote rijkdommen en kostelijke kleinodien die hij tea
dele met zig bath gebragt, en hem ten dele ,dagelijks uit. do
Nederlanden wierden gezonden. Zijn huishouding was 'Latta_
min dan voritelijk, dock ordentelijk. Met dlt al berchuldi-,
gen zijne partijen hem, van heimlijke ongebondenheid, waar
uit een oud De Ifs fpreekwoord gefproten zou zijn, volgens
weik iemant, die los en wellustig ieeft , gezeid werdt een
David yoriszoon leventje te Leiden. Vooral wierdt ook bij hem
verhoedt, tat niemant tot Baze: en in 't eedgenootfchap van
Zwitzeriand tot zijne Sekte wierdt aangelokt, maar onderwijle heeft hij zijne lere door brieven , 'codicil en boden in Neeerland voortgezaait en voedzei gegeven. Dos vermoint heeft
hij' ruim elf jaren gerust te Bazel geleeft, tot dat NIKLAAS
MEYNERTS "VAN BLEESDYK, zijn liefften leerling, dien hij zijn
dogter ten huwelijk hadt gegeven, zijn lere in twijffel trok,
en tegens hem opflondt. Ook kwam 'er ten dien tijde iemant
uit de Nederlanden, die hem en zijn geheel gezin den burgeren
zo klaar befchreer, tat hij door 't overdeuken van 't gevaar,
't wolk hij liep om ontdekt to woakn, tot v:ar,1-.Gpv , en door
die wanhope met zijn huisvrouw in zware kiarikheid verviei,
die hoar eerst wegnam, en hen korts (Lar na, namelijk den
23 augustus 1556. Dusdanig was het Bind des genen van wiens
revoclen getuigd werdt, dat het CHRISTUS fmaadheid aand.
decdt, nadien hij zig voor goddelijker, groter, en alzo onfleifelijk als CHRISTUS hieldt. 'Voorts roemcle hij zig: ,, den
zcvenden Engel des Heeren, den geest van GOD, verko
3,
„ ran om de g arde te vernieuwen , te zuiveren en het oordeel
te Louden; een Propheet, wiens nooit cewet,!st
was, noel na hem niet komen zou ; den . ,eesteliiken DAC11)
IP
van
de menfen , door den regten en waren geest opge:vel,t „
3)
om
eon
licht der Heiligen te zijn; wiens fchriften men oaten
5)
„ van gen moest, niet als van menfen handen, door geleerden
van de wereld maar gekotnen uit de echoic van den Geest,
all e'en 'ongcr Discipei geboortir, 1. an den Hemel, die
,, bet

rif

nEcitER. martimts bky

,, het eultrig /even, het morgenlicht des eLliArigen - ages gezieft
hadt; daarotn muest inm het kostelijk achten, en boven
alle vreieldie fchatten houdcn; zijnde CI-IRISTUS zijn voor,
1oper gewec:st: Mozcs was in den \Tooi lia, CHRISTUS in
't hij in 't Ailerhei101e,” en meer andere fchan.
delijke tlic:J.LX\in;.-,..n. Di le Laren na zijn doo_i toen zijrie grit.
welen oi-v2nbdur werden , liet fie Magiiliaat van Bazel zijne
boncieren orgraven, en tt ga g er zijne boeken en becldtenis
dux betels handen , op de gewoonlijke fIrSplaatze verbran.
dcn; wan over eke aanhangers Diet weinig veifehrikt wa.
re p ; zij hadden hem voor onfterfelijk gehouden, en hoopten
ais nog, volgens zijne beloften, op zijne wederopilanding, en
vervulling zijner van voorzeggingen.
Twte Gedenicpenningen zijn 'er geflagen ter bewaring van
l gait!gtdnis, die niet minder fchandelijk zijn dan z;jr.e.
p
"
c
Feel. ; men viudt die belde argebeeld en befchreven bij F. VAN
El.fhwie der Nederianoye Votfien, II. D. bl. 474 , 475.
Zn Afbceldzel is door 'VAN order het getal der
tioofdketteren in prcnt gebragt. Vericheidene werken zn
van hem in druk uitgegeven, die niet alleen alle zeer ongerijmd zijn, maar zelvs veelvuldige godslastering behelzen;
vo:Ar:aamile bier van is dat gene 't welk hij onder den
WONDERBOEK
03t siatt ber Wait aati bero
j§; ecrst ten jare /542, in folio, in
foteni
nedt3rdL,.!ts Lceft in 't lic g t gcgeven , en naderhand met
ver'octcri;-gen , en fisli j"," houtineden velfierd ten jare 1550
TfluAN., Ii/1. Lib, XXII. p.
den
p. 53. ITo:=Ns.,
Anabap. p. 38.
1092. PoNT.,
p. 4R8-499. C. G. ZEIDLER,
PLAC1I
17oi • 4. C±.7.2.DES 117.117. Reform. T. III. p.
LV. Go o d
P. III. f). 248. 631. C1107,1.1ENT , PI,
.
C.
SANS,
OnCIii,
116. 1(1' 1
102.
G. ER.,',:e•TDT , H. der Reform.
U.
p.
Moth, c'X'.
WAC., Vad. Eiji. V. D. bi.
I. D. hi. I3!--133. (92,
'151. D. v. BLEisw ycx, Bcfciir. ran Df. 0, hi. 4,11. 761-767.
DECKER (JITEMIAS DE), is re tercireci:: geboren in het
"Aar ICo9 o 161o. Le beroermle VoNDr.L noemt hem ceo
D
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pigter van eene cierlijke netheid. Zijne moeder MARIA YAlf
1311311DEN, was met zijn vader ABILAILUIL DE DECKER, dell
3 april 1607 in den egt getreden; en in zijne jeugd halt deze
den krijgsdienst uitgeoefFend, en was als Faandrik, tegenwoordig geweest binnen Oostende, toen die flad door den *kartshertog ALBERT belegerd was. Vervolgens verliet hij den
dienst na 't overgaan der flad, huwde en zette zig te Dordrecht neder; doch begaf zig, eerlang, naar Amfleldam , daar
hij zig eerst met den koophandel fchijnt geneerd te hebben;
doch, daar in , naar alle vermoeden ongelukklg geflaagd zijnde,
zig naderhand, aan 't makelen begaf, uit den winst van welk
beroep, hij zijne vrouw en vericheldene kinderen onderhieldt,
JEREMIAS , nog een kind, te Amileldanz gekomen ,
ouder geworden , ziel q vader in 't makelen behulpzaam te zijn
geweest. Llij maakt ook , in *,erfcheiden Gedigten, gewag van,
zijns vaders ijver en bekwaamheid, om hem, in zijne vroege
jeugd , in de talen, in den godsdienst, en in 's lands gefchie•
clenisCen te onderwijzen.
Ook oefFende de jonge DECKER zig zo wel, dat hij der la.,
tijnie, franfe, italiaanfe en engelfe talen meester weidt. Ten
jare 1661, gaf hij eerie overzetting uit het frans van MAT.,
THIEU, Ilifloire de AELIUS SEs ys, in 't licht, en, enige jaren later, zijns vaders vertaling van FLORUS en EUTROPIUS,
ene overzetting in dezeivde fprake. Ook lei( l e 'hij zig
naarffeli:j k toe , op de verbetering der- Nederduitle tale, en
ontwierp, ten lien einde, eene Spraakkonst tot eigen ge.
bruik. Doch de Digtkonst was zijne geliefdile oeffening. ilijbragt het Treurfpel Baptistes of Dooper over, nit BUCHANANS
lati3n, en gaf het in 't jaar 1652, in 't licht. Zijn uitvoerig Uekeldigt, Lof der' Geldzucht , is eerst na zijnen flood
gekomen. Voorts zijn 'ex in den laatVen druk zijner
oi:ffeningen , die in 't jaar 1726 door MATTH. BROUERIUS
ander@
N1DEl: , In II Delen in 4to. bezorgd is, oak
i)orten van Gedigten te lezen, en onder dezen, ene verzarne.
ling van Per.td:gt6n; in Welke foort van ri!,m , DE DECKER de
'be, te
Diehte,r4 Qvenaarde, cr -overaoE Etij overD y‘ g

ieecit

e,26 DECKER. DEDEL.

DEDEM- DEELEN.

nog geene 6o jaren oud in december 166c.
lee&
DEcKEB: :mar de laatfie u:tave zijner
B ATen van
N Beftkr. van Dordr. bl. 223. J. 'VAN VONDELS , Leven,
1,1 . 80, \VAG., Befehr. 'Van Amft. XI. Stuk, IA. 376, 377.
DEKNER (KAREL I1E) geboren tc Bergen in Henegozziven,
ten jare 164.5; is na verichcidene lagere kerkelijke
geweest Deken van de Ka.
Len bekled te hebben
3iunnikken van onze L. V. te ftierf den 14 oktoter 1723 aan ene beroerte, in den ou'lerhm van 79 jaren.
Ilij heeft vericheidene vic...rhjes gain:even en door ,. (1241 druk.
gemeen gemaakt; waar van de meesten tegens de wijsgceite
van CARTESIUS , en de leeriiukken van JANsE*Ius zijn inge.
xigt; van well laatstgenoernde hij inzonderheid een vinnig, tePAQUOT Mem. litt. Tom. XII.
genftrever is geweest.
P. 157--167.
DEDEL, is de naam van een aanzienNk geflagt, reeds
veele jaren , zo in 's Grave 7117,7„p als te 4,13zileltion bekend , en
waar van nog vericheidene in *Mid7C11 die zo in ftaa.ts- als
fiadsbeftuur, en in krijgsdienst, den lande aaninerkelijke dien.
lien hebbcn bewezen.
DEDEM ; een oud adelijk geflagt, oirlprongelijk nit het
graavichap Bontlzenz , reeds aidaar bekend zedert het joar 1369,
en naderhand, mat bet begin 'der XVIIde CCUIVe in bet voorrnalig gewest Gelderland, het kwartier van de Velzove , en in
OvcrKel, op de Land- en Kwartier-dagen, onder de Ridden..
fchap belchrevon.
DEELEN (DIRK), Konsticiailder, is geboren to ',kungen,
en leerde de konst 13i den beroewden FRANs HALF, wien;
xnanier hij verliet; en zig begaf tot het fchilderen van Ternpeis Gebouwen en Doorzigten , in welken ifiji hij een ver.
dienflig Konstichilder is geworden. IIIj begaf zig met 'er
en alwaar hij Burgemeester wierdt
woon riaar
ook geftorven is. Do behandcling van VAN DEELEN zijn penfeel was uitnemend, rijk in vinding, en 'er ftraalt een ongezijne.Lthkkn ongemeen
nen vprnuft in door. Ook

DELFT. (EGIDIUS TAN) DELFT. (JAKOTt
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%Old; op de verkoping van den Hear BRADACAMP waren er
verfcheidene van dezen Meester, onder anderen twee die Kerken verbeelden, Welke verkogt zijn voor gro guldens.
MEcHEL, Catal. des Tableaux de la Gal. Imper. de Vienne. p.
212. A. HOURRAKEN Schouwb. der Ned. Schilders , III. D. bl.
3 0 9 . WEYERI1AN , Leven der Schilders, III. D. bl. 309. G.
B RAAVICAMP , Kabinet van Sadder., bl. 9. tiftgan. $un(ict
Eexicort. f. 195.
DELFT (]EGIDIUS VAI) , in de flad van dien naam
heeft veel
ongemee n geleerd man geweest
Boren ,
roem verwor*en als Hoogieraar in de God, ,eleer2heid; daar
een goad lati:,ns
was hij voor het tijdvak waariii
Dichter, en maakte vloeijende vaerfen. De beroenide ERAS-.
mus , leefde in geme:;nzame vriendiehap met hem , en zegt,
dat hij genoegzaam alle de Bijbelboeken in digtrnaat heeft
,bragt. EGIDIUS bloeide in 't laatst van de XVde eeuwe, en
llij heeft verfcheidene Godgeleorde verhandelingen gefchreven,
die na zijn dood door den druk zijn gemeen gemaakt; als me.
de : Comment. in OVID. de Remedio Amoris , exculus ejl Paris.
BOXIIORNII Mcatr. p. 166. F. SWEER.
1495 , in 4to.
Lit. 1'.
TII, "Nen, Belg. p. Ic6. FABRICII &W. Med. &
I. p. 56. D. V. BLEYSWYCK Befclzr. vats Delft, bl. 755. JacHER,
icon/ IIL Zficil. f. 71.
(Waal
DELFT (JAKOB WILLEMSZEN), geboren te Deft,
was een keung Pourtraitichilder. In jaar 't 1592, fchilderde
hij een rot Schutters, dat in zijn geboorteflad op den Doe!e
nog te z!en is. Zig, zelven met zijne huisvrouw en drie zoons
heeft hij in een fluff levensgrootte verbeeld. IIIj overfeed te
Delf-sc, in een hogen ouderdom ten jare 1631, nalatende drie
zoons die hij -alle in de konst heeft onderwezen. Do oudile
was KORNELIS JAKOBZ. DELFT, die ook earl 20011 ge.
Maarild NIKLAAS KORNELISZ. DELFT, een beroemd Giftsfehilder.
De tweede zoon van JAKOB was ROCHT'S JAKOBSZ. DELFT, een,
braaf PourtrairIchiider. Do derde anon heette WILL EM
1(1311'7,. DELVT , den 19 november isSo in z)-2 vadeillad
deze tiouw1/4.-74e inct ene dcgtcr van dcm Eci.catriden MTCLILL

t1.8 DELFT. (PIETER l'Ari) DELMONT. (DEODATIYSY"
MoREvELD, en he zit de meeste
Pourtraitten.
fchoonvacier
in 't kop p r gebragt, zijnde hij ee n,
van zij n
Piaatfnijcler, die insgelyks te Deft op den II
g
zee /. k
nplit 1633 in den ouderdom van 58 jaren is overieden,
iatende een' zoon, even as zijn grootvader JA:cor; WILLEma.,
ZEM DELFT v-.'.nlamd, die op den 24 ja.nuarij 1619 in zijn.
vaicrilad het eerile iicht a..anrcthouwc:e. Deze werdt mode
een konflig Pour:.raitichilder; en VC] vaardce order andcl:a
116en voor den Kri3gsraad t Debt de Opper- en Onder.
o-iiiciers van een rot Schutters, 't \ welk in den Dceen
pi datst wrerdt. Hi) was Veertigraad en Havenmeester tc
.1) aft; , en fEerf aldaar op den 12 junij 1651, bebbende
fiets den ouderdom van 42 jaren beieikt. I-Iij is gehuwt
gcweest aan ANNA VAN HOGENIIOUCK welke ter zijner ger_
dagtenis door den beroeincien Beeidhouwer PIETER RYCIIS
CCII frail Grafteen, heeft doen vervaardigen, betiaande
uitgehouwen fteenweik gepkiatst boven zijn jor,;eon
fte le:,ecle op 't kcor van dc
- D. VAN
bl.
s4s.
Beichr.
van
Dcif
K. v. MAX-YSWI
C
K
r
199.
(*)
H.
D.
bl.
der
Schilde,rs
,
DER , Le1 . 012
CHIEL JANSZEN

DELFT (PIETER VAN), Konstichilder, insgelijks tc De? It
ONITOORT , tot lee.rincester, en
gel;oren, hart A NTIIOrY
in hekwaamheict overtrofFen
70 1 1q ht;ni zccr
hebbcn, ware het net geweest, dat de7,a veel belovende
doodi
joeling in de lente zincr leefti]d th-_,Or den fikkei
Zeta
fct3e
tifat).
bcr,
Fmtt./
af,e111
a
aid,
--SA
N
DR
A
was
f. 267. Mg,
unit) 9.11;41)1c0Y.Ive... finur.n. 167 2. .Z#1 .
f. 196.
ckon
DELMONT (PEODATUS), KonFtichilder, was behal.
Ten dat ervalen in de Mectost, Sterrekunde, en meet andere loffaijke weteml.happen; hij was ni2t aileen een ge.
liefd Icerling van P. P. Ituri.E;Ns, inau zelvs zijnen boezem.
vliend; deze veraclde hem ook in alio zij'ne reizen door de
fteden van rtalien. Zeer vele konstilukken heeft hij
inzondclbcil taitinunxade Altaalflukken, bovenal ecr)

DELOIS Y, (PIETER) DELRIO. (MART. ANTEL) 22D
iz
jefuiten-keik to Antwerpen, verbeeldende een Rert,15.
diaging, 't welk zo heerlijk is gepenfeeld, dat het zijnerz
zo lang dit ituk in wenn is, zijnen naam onilervc1#
2a1 malien, en met regt deze woorden van den latijnibra
Dithter op hem .kunnen toegepast wbrden:
Frufira fit per plzira quad, per pmiciora fleri potefl.
Hij ftierf den 25 november 1625 te Antwerpen ; en ser
worth van hem getuigd,- dat hij door zijne bedrevenheid in
tie Sterrekunde, vele toekomende zaken wist te VoorfiNellen..
A. HOUBRAKEN, Schouwb. der Ned. Schilelers , I. D.1
bl. 96, 97.
DELOISY (PIETER), een P1aa.trnilder rift FrEJ:s-Plaanc.7M
ren geboortig, beet 1,,T ericheid-.3 flu1,:en van beroemde Alecs.
ters ovetheerlijk in koper gegraveerd, als under anderen
Ciogtar van ITERODIAS houdende het hoofd van JOHANNES dent
,Dooper op eene fchotel om aan hare 'floaer te brengen, (gC.
volgd naar het uitinuntenci- fchilderij van P. P. RuBBEln,
GANDELLINI Notiz,-!e ifloriche deg l'hitagliatcri , Sic.
enz.
f.
03 1771. HI. Vol. in g vo. Ttgmcitt. gunitict
zoon van A74-.
DELRTO (1\111ItTIN ANTHONY),
, die twee Cchone LandgoedeSpaans
To r:
ren in de nibuurich,ip van A;t1;,..;;pen bezat, en van Leoao.
iordt ia genoetnde (Tad gebo.
RA I, oz no VILL.5.NEUVE
ion den 17 rneij 1551., deeds letteioeffening,en te
Lier,, en reisde vervo i gens raar Parifs ow die te voltrekken%
alwaar 1-:11 ondar den ber0e1Ildeii MALDONAT , in de wijsbe-.
ge=te fludeerde.
In de Necl,; . landen te rug gekeerd , beoefFende hij eerst td
1117ziai en vervoigens te Leuven de retsgeleerdheid; hij her :at
to zIne letterkundige oeiTeningen op laatEtgenoemde Hogefchool , met zulk een gewensten dat hij nog Been twintig jaren oud zijnde, reeds aanmerkingen over de TreurfpaIon van SL1;21<:A in 't licht gaf, waar in h meer dan elf hon.
derd Snrij,ers aanliaalt.
in /4wietj lo ij tot Doktor in (1:, rcgten tQ
P3

ba4
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DELRIO. (MAR TEN ANTlioNy)

bevorderd, en een jaar later tot Raadsheer in
den Hogan
Raad aangefte l d, waar bij men in 1577 de waardigheid van
Auditeu r Generaal van de Armée voegde, en in 1578 , die
van Vice-Kancelier van Braband en Frokureur-Generaal.
Hij kweet zig met de nauwgezetile en
voorzichtig.,
heid , van die onderfebeidene ambtsbezigheden ; maar de be.
xcerten die de Ne,*rlandeiz toen ter tijd zo deerlijit teisterden ,
en die hij wel voorzag dat zo fpoedig geen einde zouden
men, boezemden hem afkeer voor de wereld in; dus hij be.
foot na bekomen verlof van den Hertog 'VAN PARMA , ene reize
mar Spanje te doen, dear hij niet zo dra was aangeland of hij
ontdeedt zig van alie zijne bedieningen, en begaf zig 29 jaar
cud zijnde, te Valladolid, op den g zeij z 58o, onder het ge.
Lootichap der jefuiten.
Zijnploeft;]d verftreken zijnde, fludeerde hij cent te Leta.
Ten en vervolgens te Mentz , in de godgelcerdheid; waarna
bij in 1589, wierdt gekozen orn de wijsbegecrte te Douai te
onderwijzen, en vervolgens de zedelerencle godgeleerdheid te
Luik. Na een vierjarig .verbajf in deze Iaatlie flad , ging hij
naar Leuven, cm 'er insgelijks den leerftoel in de godg,eleerdlacid te beklimmen.
In 1[6co deedt hij zijne vier geloften aan de Breederfchap,
en wierdt kort her op mar Gram in het StiermarVe gezonden,
alwaar hij de muts van Doktor in de godgeleerdheid ontving.
Na gedli-fende het tijdvak van drie jaren alc1 aar lesfen over de
H. Schrift gegeven te , reisde hij mar Salamanka ii
.Svseirfr,on 'er het 7,el v de 13 ,?roep uit re oofFenen.
Op nieuw naar do 1V2.-ifrirnth'n gezonden z;ncie, l y 7arn hiej
te Leuven, on g emccn vorrroeid van de reize en daarbij ge.
kwelt door gravecIfinerten. Zij'n kwaal erergerde in ees
kortflondigen tijd zee-l an!g, Oat die wel dra dodelijk werdt,
hij flied drie dagen an z;,iee aankornst te Leuven, op den z;
oktober 16(1 , in den oederdom van 57 jaren.
Dzmuo was geieerd en hadt - ongemeen veel gelezen; maar
Hi was Claes bi:gelovig , en an ongerij mde vooroirdelen ge.
kiuisterd. Zijne vechnildip fehrifxn welkc bij NICIRON,

DELVAUX. (1.0UWITANg)
Iticind PUP fervor a l'Hiflo des Hoinines ill. Tome XXIi. p.

34 , warden op r eteld dragen daar van getuig,enis, claarbij
ziin die raw en lin een onbefehaafden fUji gerchreven; 001,c
befehuldigt men hem van onbefchaamde letterdieverij. Zijna
Disquifitiones Magic , of Onderzoek van Tuverij heeft wel
niee3te gerugt gemaakt; het is voor 't ecrst te 12,111, 01 ten jars
1599 in 4to. gedrukt, en vervoigens te Mentz en Ijons
Brie Delen in 8vo. herdrukt. Doordien mi vele menfen grew
tig zijn in 't nafporen van ongernene en wondervolle gebeurtenisfen, maakte dit Bock groten opgarg en hadt veel ver.
tier; dan met dit al is lict van weinig waarde, doordien heti
opgevuld is met geithiedverhalen en g&-,c.s,witcnisf.2n ce deli
toets van waarheid, {.-ezoncl oirdecl en onr2z.zoek,
doorflaan , en waaraan ct-cr volkomen gelocif fhint geflazen te hebben; daar bij valt hij in verc'enking van nict ter
goeder trouwe gehandeld te hebben in het aanhalen van Au.
theurs , doordien hij 'er een groot getal aanvocrt, die ten ene.
Belg.
main onbekend
- F. SWEERTIt,
p.
1-1o;vorty7noscop.
p.
885.
J.
Monnaar,
551. POPE BLOUNT,
52.
JO.
FADRICII,s
p.
Cent.
Plagiaricrum
666. J. A. FABIUCTI ,
Bibl. P. III p. 34_o. Forp :Ns , BiLl. Beg. p. 847. SCAM.,
GER , in ,Scaligeranis flyz:72L,7s. Cod. Lill. BUNAV. Tom. I.
1118. P. Eu:-ImAnNus, Secaadu3 , in Prafat, ad Ciaudianuin, p.
p. 470, .BAILLILT :fug-en:ens:
II • C. Sivxr, 07207/Z. liter. P.
Tom. II. p. 199.
1
des ,c.•Tniv.
DELVAUX (LOUVVRENS) cen Xecle/-171* reeldhou;
wer, die inzonderheid te Londen en te Bruyel heeft gewerkt,
en in laatstg,..nelde 111.1 het lcvcnsiote flandbeelci van Prins
i'L.',a2,14 VAN LOTTILIIIINGEN Gouverneur-Ceneraal der Oosten.'
ilifde ATelo lanclen , overheerlijk lilt mariner heeft Lebeiteld,
waar voor liij cue mime beloning ontving. Oak is hij de ma.
her van de pragLige preiikauel itatinde in de a Biao's-kerk
to Gent, waar van de beelden en basreliefa ongernccn fraij uit
vervdanligd. Van dit lionstituk villa men era
manner
bee,iding in Dez,CA7.viPS, Vyge Pittoresque des Frincipales
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DEMAKa•
t DENEYN. DtNNER.
de Flandre E.549

dii Braband,

p.

224.

...mi....a 21(g. tittftt„, tegottl

196-

DEMAKER (ABEL), Konstfchilder, waar van men een
(choon Schilderiluk ontmoet op do Regentenkamer van bet
resthuis te Leijden, verbeeldende de toenmalige Beilierders
van dat hub, bezig zijnde met een kleine Jonge te examineren.
Pit fluk is in 't jaar 1667 vervaardigd. UETENTIACII,
Ocrtto. %P alen urct 9Zieba eaxcn/ stoitanb unb Cingianb. Ulm
J777. ill Eh). V4,11g.LUfUC
ocon. f. 196.
DENEYN (PIETER, PIETERSZ.), Konstfchilder, is gea
Boren te Leijden den 16 december 1597. Zijn ouders
den hem bij 't ffeenhouwen, doch met een viugge geest begaaft, Ieidc hij zig tot de inathematife wetenichappen toe, en
beoefiende inzondezheid do Bouw- en Doorzigtkunde, waaria
LietteLNiiicaanc'e hij clagelijks de kost met fteenhouwen meest
wrnnen, daar in egter zodanige vorderingen maakte, dat hij
aan anderen (Fie weienfchappen onderwees. Under vele kennisfen daar hij mode omging, verkeerde 1sj inzonderheid ze.
ineenaam met ESaIAS VAN DEN VELDE landichap- en bata!ije-Schilderi dent ook eon zugt voor die konstoeffening in
hem or.twaar won-len-2e, leerde hem de inengeling der kleu,
rem, en Hot hem ezrct enige zijner tekeningen en verVOlgens
zijner fchildeirc,Akken kopiceren, waar door hij zulke
voortgangen in die uitlokl ,:c.nde wetenichap maakte, dat hij
1,g in karten tj1 in fiaa bevoLd, om zijn huisgezin daar
floor ri,:fm.er bcaan to vcr:chal-Mn dan door hot 11.cenhouvven.
hij tot flads Steenhouwer bit-worth:31 t,
Ton jure 1632,
welke be,:lienfng benevens het fchilderen hij tot aan 2ijn dood
toe uicocam:.le, woie vo:nviel op den 16 'mart 11,-‘9,
nige jaren arni een booaude Lozst eau cit to hz 1,-„Ln, Let
doorgaande la van Lteenhc,l-FL:i. - A. houERAKEN;
Schou^/,'1,zirg, 1. D. bb 172. V: EITE:1M.A.TC, Leven chr Sch!Liers ,
I. D . bi . 396. `-ZA:t43C111.
DENNER

f. .196.

(BAL/I-1./18,111), Konstfchildcr, is

geboren te
Eare,-

DINNEtt. (BALTHASAR)

011

itamlfurg deb /5 november 1681, van JAK:on IDErNir ik en
KATRYN WIEBE. Zijn vier is ruim Go jaren
Lt.),r3.:3,.r under de MenEoniten te Aitona gewee q ; heeft- (-!le Gzvoc,.;,nte met leer en leven geiligt, en door zijne brntheid,
ga_Ivrtigt en vreclelievendlyeid, zijne ragedagtenis onflerfelijk
gemaakt.
BALTTIASAR , trcf op zijn agtfte jaar het ongeluk van eel'
zware y al te &en; waar door hij aan een zittend /even ge.
kluisterd werdt, en daar van een gebiel,,kelijken gam . r,ehou.
tlen heefc. Dit gaf hem flanleidirg tor. nI fft nateken van
pri n ties ,

geen hj 7.3 geesciA ter uitvocr bragt, dat zin va-

der beilo9t O1 hifIn tot de tel.wc!-en, ten

dien eit,de bZwkie hij hn bij N. A M "VI A , daar hij zedarende enige maandcn onderwijs in het tel-enen en de bf.:handling der waterverwen genuoc, waarna hij enigen tusientijd
de konst weder op zig, zelv' oeffnde, en ten jare 1693 zig
andermaal van zijne lesren bediende; doch kart (lair na bij
een Schil-der te Dantjg geraakte, die hem het fchilderen met
olieverf leerde.
In 't jar 170r werdt hij enirins in zijnen lwnstijver ge.
ftuit, doordien .zijne ouders van bc.fluti verandercien, en heir%
in den handel wiLTien optrekken, hcm ten dien einde bij
zijnen Coln eon groi)t Koopman te
doende inwonen.
Hoe bijster drok bij bet her oak bath met fchrijven
wrijy en, was hij egter vlijtig orn zijne inipperuren aan ht penfeel
toe te wijcien, en het in hem fmeulend konstvuur zo lange
vendig te houden, tot hij in 1707 naar Beriijn reisde, al.
waar toen ter t)id de konflen en wetenfchappen ongemeen,
bloeiden , en daar Koning .FREDERTIC Dr:N I. geene hostea
fpaarcie , am door aanzienlijke jaorwedden veele brave Konite.
naren in zijnen dienst to loltken. Hier was het dat 11;) zThien
belemmerden konstdrift den ruimei teugel vierde, zo in bet
tekenen op de Akademie als met het nafchilderen van ult.imuntende konst'werken; 't welk van dat gevolg was, dat hij
door aanmoediging van bekwaine Konstregers bend
aan
bet komptoir en (Ica bandel y our aitoos innve1 te zeggen,
s
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tENNE, (BALTHASAR)

en zi:.; enke! aw de Sifd

toe to wijelen;

bet welk
voortgebragt, dat hij een
troot Meester is geworden, die in het uitvoeiig en nutuurliik
faiideren van levensgrote Kupliukken, 111111111er zijn weerga.
£ehadt heeft,
Ten jare 1738 fchilderde hij het cerfte pourtrait daar hij
voor gcnoot; en in 1709 vervaardigde hij in miniatuur
d Iiertog KRISTJAAN AUGUST, Betlierer van Holi7c21z-Gottorf
revens deszeivs zuster; dat zo ongemeen naar 't genoegori
vei dicn Vorst uitviel, dat hij onzen Kon1enaar bewoog met
hem naar Gottorf to gaan , alwaar hij de gehele Vorftelijkc
FamUie benevens enige Hofbedienden, in een auk, beffaando ult 21 Pourtraittan, waar onder zijn eigen afbeeldzel zig
ook veitoonde, zo heerlijk .en wel gelijkend fchilderde, dat
bij 'er den grootflen roem door verwierf.
Th I7I2, trerawde hij met ESTHER WINTER , flit een deftig
gcflagt gef'proten. I3ij doze VIOLIAR ha:ft hij zes kinderen geteelt, waar van een zoon en twee dogters hem hebben overleeft, en zijne huisvrouw heeft hem altoos tot ene waardige
qtgenote en getrouwe gezellin in alle zijne reizen verflrekt.
In 1713 werdt 'Ilona door de Zweden vcrbrand ; waar
door genoodzaakt werdt zig te Hamburg neer te zetten;
clan doordien kort daar na het pestvuur in die itad hevig
began to woee-!en, nam hij zilnen intrek op het land bij zijno ouders , tot het volgende jaar, wanneer die verwoesten.
piaag ophieiclt.
een reisje met zijn vronw naar Amflela
In 171.4 cleat
fchilderde daar enige Pourtraitten, en vertrok in oktobar wcar naar Hambur. In 1715 deedt hij een togt naar
1,672Ciell. In 1717 werdt hij door den Koning van Denenzarken to.
1-itifion verzogt, daar hij zijne .Majefleit wel twintigmaal Ichilderde; ook vereekle hij hem naar Krippe121legC71, alwaar hi) in
december aanlandde, en daar zo vele Pourtraitten der
eertle Hovelingen en Rijksgroten vondt te ichilderen, dat hij,
met zijne vrouwe, die hem in 't voorjaar gevoigt was, wel ict
maanden aldaar vertoefde, alvorens al zijn aangenomen werk
cif ,2 gevvens:.0 WtTCrkii1g hc
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voitvoid was, daar hij een flijve goudbeur s en vele beleeft.
dcn voor genoot.
in 172o begat' hij zig naar Woifenbuttel, alwaar hij de re.
gerende Hertc.,gin fc.hilderde; vourts van bier mar Hanover
vertrok, daar vele Ei;gelfe Lords en Ladijs de voorwerpen
van zijn ongemeen uitoeiig konstpenCeel waren , met niet
!minder roem en voordtel, als aan andere Hoven van Europa.
net volgende jaar '721 flak hij met vrouw en kindeten, op
vriendelijke uitnodiging naar Engelaiid over, met zig nemende
ct afbeeldzel van een Vrouwenhocfi, dat zo uizvoerig en
natuurlijk gerchilciert was, dat een iecicr die het zag, in yenwonderiEg verri..,1ct viTizr(it over nins onnavolgbaar Lonst.
vermogn, en voimondig bch*y.ieii motizst, ni!nnier its diorgelij:;s te hebben gezicn. Alvorens hij mar Lon(/'en vet-,]rok,
bads hij enigen tijd te Rotterdam doolgebragt, en aidaar gebuisvest bij een EngL'Ile Koopman FEURLY genaamd, daar hij
dit Hoofd aan vericheidene liefliebbers en konfienaais liet
zien, onder .anderen aan den Puikichilder VAN DER WERIT
en den zo beroemden Konstkenner FUNK; die beide als
enen Frond betuigden iiimmer de weergl van uitvo2righeid
gezien to hebben. Dit Konsttareicei maaLte in Londen zo
vael gerugts dat er weinige E1n e Ilijken van beide
Sexen waren die dit hoofd niet kwamen ZiCII. Men boodt
'er hem 5O g-uinjes voor , doch hij wees deze rijke aanbie.
ding van de hand. Door middel van dit SchilLerftuk maakte
hij zig egter alomine bekend, en kreeg vele Groten en-Aanzienlijken benevens derzelver Gemalinnen te pourtraitteren,
waar door zijn betas niet weinig aangevuld wierdt.
Het gemelde Konstauk zondt hij enigen tijd daarna aan
't Weener Hof, 't walk Keizer KAREL DEN VI, zo grotelijkg
dat hij 'er den Konflenaar 5875 Haancife guldeng
voor betaalde, en in den beginne z vurig op dit konstwonder verilingeit was, dat hij hat fleuteltje van 't kasje, waarin
het was overgezonden, in zijn zak droeg, en niet dan in zijn
bijzijn liet openen. In 't jaar 1725, deed h met zijn vrouvr
kii;derCLI eri Cisje RAU .1/470:41, ou zi ouders
6004.
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hii den te bezockcn; n:Inwlijks was hij F. er amigo,
6ccie vrien
bezoek van den Keiz?..rliken
ontving
j
Afp,ezant,
gand of
land
. Gr aav N7. ,\14 STFRENCERG die hem op last van den. Keizer
verzogt om tot ecn weer,z1 van het konili r)). Vrouwonhoof,
een dCC1JIZ Manshoo ,c. d te ichilderen;
hij aannam,
wader
naar
Engeland
vertrok:
en kort
Na. (.1;:e; tartreize, voltookle hij het gemelde Manshoofd,
't \y olk hil aan den 1:eizerlijken Refident Baron 'VAN PALM tor
, en 'er ene gelijke fomma van tiok, al3hi voor
Vrouwenhoofd ontvangen hack; ook was het mede uitnitinterid -en tot gcrioegen van den Keizer gefchildnrd.
Liet aan het vcrblijf van Londen kunnende gewennen , en in
de waan zijnde dat de damp der fieenkolen, nadelig voor zijne
gezondheid was, verliet hij Engeland in 1728, en zette zig
lvedr in zijne geboorteplaaats ter neer. Onvermoeid in bet
lei fen , UCC(it hi .) met zljflc.! vrouwe en oudfle doter een
Ainfiellzin , vertoefde bier een rond jaar, en keerde
,te
rug naar E1-5inburg , met voornemjen om zijne ref.
cinar
van
te 11.11;‘,..m, en aldaar zijnen overigen leeftijd door te bengen. Dar. daar niets wisfelvalliger is dan het voornemen van
fiervelingen, wierdt zulks ook volkomen bevestigd, door het
voend ZWerv'ende !even van DENNER, want ten jare 1734.
hij zig met zijn gantfe Fluisgezin op nieuw naar
daar hij reeds een Inds gehuurd hadt, en alwaar hij veele
p,. hfldart heeft. Hier drie jaren verbeid hob.
bende, verliet hij doze frad, en vertrok wedor naar Ham.
L ir,, dr hj op vcrzcek van zi:i n ouders bleef, tot dat hij
korc d -tar na door den Hartog VAN I-IoLsTEIN, nadeilland
Rei.:Lx van R::,-:72d, verzcgt weidt to IC1 to komen, aiwoar
dian Vor c t
levensgroot ten voeten uit heeft go.
1.1\112 do , e Konstwerken maakten DENNER door gants
Europa zo vermaard, dat. de Keizerin van Riisland hem in 17142
op de voordeligfle voowaarden aan Naar Hof nodigde; docli
boo weinig zwarigheld onze rALTHAsAR van eon rt ,.tisje maak.
to, kwam hem daze zo gewigtig. your, dot hij de Iislfe Diro.
11chin voor all o hare aanbiedingen bedankte. Het volgende
jaat
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jaar velinafte hem Aweder nieuwe konstbezighecin,
de opvoltrzer van den Zwee*n troo p zig toen te 11=1, 1;i:i'og t)T-voncit, et/ z:g aan 't huis van onzen Konftenaar, kolt
zijtl vertrek, op verfchillende wizen levensgroot liet afmalen,
en tot tiyikorting wierdt met een aangenaain concert
van flemmen en fpeeltuigen; daar DENNER ZO wel als zijne
kinderen wonder wet in bedreven was.
In 1744 kwam de Keurvorst van Keulen te Hamburg ,
dealt hem een bezoek om zijn Konstweiken te zien ; die hem
zo voldoende behaagden , dat hij z:g. door hem op verrcheidene
liet aftnaten, van zijn
ananieren zo 1eve-lsgroot ais in 't
komtpenfeel ten hoogfien voLlaan -wasi, en het zelve
bzioonde.
Ten jare 1747 fchilderde ffj den Hertog VAN PLOEN, mcle
aan zijn huts te Hainbure.) , onder het gehoor van een lieffelijk:
concert; vervoigens vertrok hij nog dat zelvde jaar naar Bruns, alwaar hij de regereale Heitoginne VAN WOLFENBUTTEL , benevens verfcheidene Hovelingen en andere aanzien11'1x Perfonaadjen fchilderde; en zo groot genoegen door zija
konst aan den . regerenden Hertog en zijn gantfe horgezin gaf,
cat hij het voornemen kocsteide, in 't Loa naar Hafithurg te
keien, zijn hoishoudi,lg aldaar op te breken, en , op het ern.
dig en naJrukkelijk verzoek van dien. Vorst en zijne Grater],
2:g met 'er woon te Brunswick neder te =ten. vertrok dari
met dit inzigq naar Ilansi;:trg , en terwiji hij z:g gereed maakte
om van woonplaaS te verwisfelen , overrompetde ?len] dell
flood op den 14 april 1749, i,n het 64.fte jaar zijnes levees,
cen aanzienlijk vermogen aan zijne kinderen nalatende.
onze Konflenaar zo bekwaam in 't tekenen en fchit.
et:len ziji,er kledelen geweest, als hij in 't volgen der wezens
was, hij zoo zo veel tegenipreken van zijne Konst;e:-,o`ca
niet ontmoet hebben, die hem ten dezen aanziene to bov,...n
gingen, en op ene wk)ze van hem fpraken , even of al wet
hij dcedt, niet waardig was te nomic.--m; zor:der dat
!oerfe
immer eon der uitvoeringe Fronten
ha:t.
zo heerlijk door zijn penfeel gefchilderd. Wan: wet can
}Ioefd
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H oofd betrof, konde hij zulks op allerlei wijzen behandelen t
getuige bier van zijn eigen pourtra.it en dat van zijne huis.
W elk hij in den filjl van REMBRANT heeft gefchildert,
W' 9
VIOU
men ;ht wt uit de hand ziet, men het zal houderi
als
dat
d
zo
als door die Mees:,-cr gichildc:t. Dan, men kan niet ontken..
nen, dat hij fiber was in 't tekenen der plooljen en 't fchik.
ken der kiedeien, om die rede liet hij die veel door anderen
fchilderen , en in den avondflond zijnes levens, door zijne dog.
ter, die pen onverdientlige Schiideres was, inzoncierheid
ininiatuur Pountraitten. - J. VAN GooL, Nieuwe Schoulvb.
II. D. bl. 62 enz. HAGEDORN , 3etract5tungn afar tic MaVcrert,
tcip§ . 17 6 2 . 8to. cittTifi I. 274. Ut1t3cm. uuft1crZrticon.
f. 197.
DENNETI ER (NIKLAAS), is een der Verbonden Edeien
gCV. 7 CeSt , en zo de ILcr TE WATER gist, uit het geflagt DEN.
V001 tgefin Ctell nit dat van ABBEVILLE, ' t Welk
7INETIERT.:S
tot bet hoogae aanzien opg;.:11onmicn is. LODEWYK DENNETIEREs, zin itarngenoot, was in dienst van den Prins VAN
CHIMAY, vie l in handen van PARMA ; en net, toen, zijne
vrijheidlievende gedagten varen. - CHRIST. , yur. Her.
S T RADA, de Eel. Belg. p. 3 r 9, 320. 7,arb.
P. I.I p. 269 ..
der flail Brugge, II. D. hi. 349. 365. J. W. TE WATER, H.
vain .t Ver ol md der Ed. II. D. bl. 532. III. D. bl. 5o9.
DENT (MP XEMILIA LE),*geboren te St. Wijnoxbergen
in Flazzderen, ten jare 1619, beaf zig vroegtijdig in het geToot-id-lap der jefuitcn, en heeft den naamgehadt, van een bundig Thcologant te lane jaren is hij te Leuven Befliericr
en Rektor van het jefditen.kollegie geweest, en naderhand
Thegtvader van den Grave DE MONTEREY, Gouverneur-GE:le.
3ral der Oostenrijkfr. 1\7,-'cLr!anden te Bru,!fel. Hij flieif den
inaart 1688, in het 69fle ja.a.r zijner ()oder meer an.
deren, heeft men van hem in druk : Dc Attritieme ex p:et4i, Gekettnw , ejusque cum Sacramento Pz!--7;:!.-,7 1:1177c2er.4,14.3.
p 88r.
J. F. FONENS,
1667. in 4to.
DE.

DENYS. (ANDRIES) (JAK.) DEODATUS. (JOlT.) 237
,
I
DENYS (ANDRIES), te iltrecht geboren in 't 59a
^)
13egaf zig ten jare 1608 in de orden der Jefuiten, en 1Tierf 8,
jaren oud zijnde, den 30 julij 167o. Daar is van hem in 'r
licht: I. Poefis Sacra, five illecebrce divini Amoris , ex Chr,:ri
patientis flationibus. Atreb. 163 9 . in 4to. 2. Sapient ix 111.qceuin,
Carmine elegiaco. Nei. 165o. - J. F. FOPPENS, bib!.
Mg. p. sr. JOCIIER, Ode*. tcpcm.
f. 83DENYS (JAKOB) , Konstfchiider , in het jaar 1645 to
Antwerpen geboren, heeft de konst gr,eieerd hij ERASMUS QUEL.
LINUS. Hij reisde karts z dour, en heeft inzonderheid
aan de Hoven van 11,11',;nt:la en Florence cwerkt;
in zijn vaderland geflorveni. Dz:crs fchilderde Pourtraitten
en Historieflukken. De meeste zijner werken ontmoet mei
in Italié'n, zeer zeldzaam ziet men een fchilderituk van hem
in de Nederlanden. Zijne tekening is ongemeen fijn en nauwkeurig; zijn kleuren fchoon en wonderlijk bevallig in een
. komt meer met de Ttaliaanfe dan
fmeltende; en zijnen 11 0
Nederiancife fchoOl overeen. DESCAMPS , Vies des Pcintres (jc. Tom. ilL p. 210. V4fg. gurt iff. tc0con. f. 197.
DENYS (WILLEM), Geesteffi ke van de orden der Ere.
ynieten, is opvolgelijk geweest Prior van de klocstcrs zijner
orden te Brugge, En,guien, Rentals en Antwerpen; in welke
laatfle fad hij flierf den 25 feptember 1653. Daar is van zija
inaakzel in druk: Epiceclium FERDINANDI H. Imp. Ipr. 1.631.
p. 397.
J. F. FOPPENS, Bib!.
DEODATVS (JOHANNES), is geweest Predikant te
neve, en wegens dat gernenebest Afgezondene op het Sijnode
Nationaal in den jare 1618 en 1619 te Dordrecht gehouden.
IIij was zeer ingenomen tegens de Remonflranten , en Lc.,
handelde die met veel verfrnading. Was eel) der gene die de
Kanons hebben gefteld. Hij fchrijft aan den Franfen Afgc.
2ant MAuRIER, dat zo lang het hojd der Arroinianen, bier
re,le bodoelde hij OLDENBARNEVELT , in 't le);eib zqt ziin,
de Keri.e geen rust zoude hebten; ja 113 w-Ls onbefcilaitm?
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noeg, om aan cell voile tafel te durven zeggen (kg em
fiellen, men tot extrerniteiten moest
ken van Religie ems wel vast tc
Hilt.
der Reform.
G.
BRANDT
D. 1)1.
komen.
4 . 544 . 614.
DESAGULIERS (JAN THEOPHILUS) , een beroettid
Vatuurhundige, is gel)oren te Rcchelle in het jaar 1683. 114
was de enigile zoon van een Gerelormeerd Predikant diet
plaatze, die na de intrening van het Nantifehe Edikt , naar
Err oveiftak. Na dat de jonge DESP.OULTEIIS te Chfor$
onder de verilandigfle Tvlecste' rs zig in verfcheidene takken
van wetenfchappen geoeffend hadt, toog hij naar Londen,
ail zig in de proefondervindelijke Nataurkunde te bekwa.men, daar hij zulke anzienlijke vorderingen in maakte, dat
zulks hem toegang tot de Koninglijke Akademie der ,Weten.
fehappen veriecade, en dit lighaarn van Gelcerden hem als
den. ecillen Nannkundip,,on van zijnen iijd gi ants Europa aanj i andigde. llij wicrAt naar bro;land gelokt ten einde aldaar
oLciciwils in de Natuulkunde te geven, en begai zig eert
tan Rotterdm, -toen naar AI1ficikan , en vervolgens naar
den Haag , alwaar hij ten jare 1730 met den grootllen room
leraarde. De Koningl,ijke Maatfchappij knorrig van zulk een
root Man veiloren te hebben , wist hem te bewegen on
Epg1,a7y1 te rug te kelen, ten einde aldaar zijne proef-/,2:11111T11 to hervaten, en zij leide hem eon jaargcld van
o ponder, tee. Bilde orgemene behenji&id zijncr handen
DESAGULTERS can fncJig vernuft, en een doordrineuld fm geest van ultvinding, ja alie da7, kwamcn 'er nieuwe
gewrogt, te voolic.11n. Op dat nu een
Werhtnidefl han
ieder pbruil; van z:jn aoot licht zou kunnen maken, fchikte
hij zi3ne lefen in orde, en maakte die door den druk
incen; ecu_t in het Eng'2,13, die vervolgens in hot
als mode in hat Nederciuks, onder den (*kiwi
Ill "4._7,cicti
van:
ca
L
bti
ai
1,124aracl
pfc;.teu
4t. nict: c-:11 nicinte
in 1373
24,c;r:,,tu 1752.
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DEURE. (PIETER

VAN PEE)

DEURHOFF.

(WILL.) 24.E

Orr nifOrerjili trAtt het licht. net einde zijner aardle
loopbaan was rampfpoedig; want nth Vint gemeld dat hij
zijn verftand verloor,, en dat hij in dien ongelukkigen toeftand
A. HALLER ,
flied na óo jaren geleeft te hebben.
tali Anat. Tom.
p. 13-0, 131. C. SAXI, Ogoni. liter. Pars
p. 251. Nouv.
Thjior. in 3110. Tom. II. p. 433.
DESMARETS, zie MARESIUS,
DEURE (METER VAN DER), en DIETER STRAAT 21311 (TO
namen der genet], die ten jare toen men s jaars)te vo.
ren hadt ontdekt, dat een zeker foort van weeken en ilijmeri.
gen Worm, die een harden fchelpagtigen kop hadt, uit twee
rasp- of zaagswijze gevormde deelen beiaande; waar van bet:
diertje zig bediende, oin vuren-, grenen en zelvs eiken-hout
tit te Nolen alomme de zeepalen in ons gemenebést verniet.
den, het eerst bedagten, om door bet leggen van ene fchuinfO
glooijing van kei- en klipfteen, buitenwaards tegens den dijk,
in plaats van palen, bet land voor de fchuimende zeegolveri
WAGEN., rad. Hill. XIX. D. bl. 92.
te beveiligen.
DEUMIOFF (AVILLED,1), is geboren te Ainfleigam iii
mart 165o; hebbende tot vader gehadt ABRAHAM DEURIior*
ea tot m=ier jouANA SENGUERD, zuster van den Profesfor
limoLnus SENGUERD, beide eerlij'ke en onbefproken lieden.
Het buigerrkik beilaan van WILLEM was, bet maken en verkopen van koffers, waar mede hij zig in de Warmoesjeraat , rij,
kelijk met zijn huisgezin geneerde. Ware DEURIIOFF in zijne
denkbeelden, omti eat godgeleerde zaken, even fill en be.
zadigd geweest, als in zkin bcroep, zijn naain zou mi zijneri
630,1, min berugt zijn geweest. Flij was ongeoelrend in
len; (loch hadt de vern aide werken van CARTESIUS Vliitig
gelezen, en zijne wijsgerige denkbeelden van de Godgeleeraheid gefchikt, naar de denkbeelden van diem Philozoof; en,
folioon wij, geiijk formnigen doen, niet zOuden durven verzekeren , dat hij SPINOZA'S gevoelen toegedaan zij geweest, beeft
hij egrer even als Sr1oz.e 0 zijne gantfc WObegeerte, en een.
grOti4
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groot gedeelte zijner zogenaamde Godgeleerdheid, op loutta
g
re denkbeelden gebouwd. Een werkje van hem, genaamd
grienrcbm DaleOlin/ in 1694 uitgegeven ; veroirzaakte
jem enige moeite met den Amfieldanifen Kerkenraad. Te,
gen zijne fchriften en ilellingen in 't gemeen , hebben ook
enige Hoogieraren, Predikanten en anderen de pen opgevat,
die hij niet onbeantwoord gelaten heeft ; de voornaamflen
bier van , waren : SAL. VAN TIL T. H. V. D. HONERT,
R. ANDALA WITTICHIUS , VAN HEUSDEN JOH. DUKER enz.
IIij is in oktober des jaars 1717 overleden. zijne fchriften
verden eerst door hem zelv', in 6 fEukken in 8vo., bij gedeelten in druk uitgegeven, en in het jaar 1715 bij een ge(molten, in twee lijvige delen in 4to. Enige jaren na zijn
overlijden, hebben enigen zijner vrienden ondernomen, zijne Verklaring over 't Boek van Jon, op de drapers te bren.
gen; doch de voortgang van 't werk is, geregtelijk, Met.
Voorts kwaii na zijn flood te voorichijn, zijne Ater m
tert35.ttb tegm§ Salle feczt turn Zwornineep P;?ebilianten I
krulaancry:/ tratif.413e;ater§ ri1;./ in een wel geestige,
doch min godvrugtige zamenfpraak, tusfen Aletophilus
cus en een Denrhoviaanfe Dame, waar of voor Schrijver words
gehouden F. BURMAN.
C; SAKI, Onom. liter. P. VI. p.
645. WAGEN., Bcfchr. van AO. XI. St. bi. 325. jikHER,
f. 96.
Octeljtcn Wiccri.
DEUSINGIUS (ANTHONY), geboren te Mezirs in het
hertogdom van Gun, den 15 oktober 161 was de zoos
van JAN OTTO DEUSINGIUS Faandrik in dienst van ons pine,
nebest, en aldaar toen ter tijd in bezetting liggende, en van
ANNA VE11,..1EULEN , lilt Deft afkomItig. ANTHONY tot de
wetenfcbappen opgclei,1 vertrok in 1623 naar Hardermfik
om te Ctuderen; dun den verwoesten,len oorlog hem bet vol.
gende jaar nit die flail veria.agd hebbende., vervolgcle hij eeni.
gen tijd zijne letteroeffeningen te iVezel , en vertrok van daar
mar Le:Yaen, OM de lesion van den Hoogleraar FRANS BURGERS,.
DY.X over de philofophie te horell. Zig bij JAKOB GoLlus
kost hebbende beiteed, onderwees hem, die pleerde Profek
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fesfor in' de mathematife wetenfehappen, de Arahre, Turk
en Perfiaanfe talen; ook verkreeg hij de waardighei d van Me.
dicijne-Doktor aan dit Hogefchool op den 25 feptember 1634.
In 1635 wierdt tot Profesfor in de mathefis te Afeuts aange.
field; en verliet die post reeds het volgende jaar, om den leernoel in de natuurkunde en mathefis te Harderwijk te bekleden,
in welke post hij op den 5 december 1639 wierdt bevestigd.
Enige maanden later, werdt hij aldaar tot itads Doktor op ene
eanzieniijke jaarwedde verkoren; waarbij men nog in 1642, de
profesfie in de rnedieljneri voegde. Op het laatst van 1646
naar Groningen getrokken zijnde, boodt men hem aldaar het
Hoogieraarsam bt in de medicijnen aan, en hij begest de uitoeffehing daar van, den 12 januarij 1647. In 1649 verkoos
bem WILLEM FREDERIK Graav van Nasfau Stadhouder van.
Friesland , tot zijnen eerilen Lijfartz. Dc Vorst van Oostfritsland -hem in 't begin van 1666 verzogt hebbende te Aurich t®
komen, .reisde hij daar in een zeer guur weer naar toe, vondt
lien Prins gevaarlijk krank, bragt hem enige verligting toe,
en fnelde met den grootilon fpoed van daar naar Leeuwarden ter
hulpe van den Friesfen StaJhouder,, die zig zelv bij toevai
met een pistool dodelijk gewond halt, (loch hem niet beb.
betide kunnen genezen, balfemdc zijn lizhaam. Naar
Groningen te rug gekeerd, wierdt hij aangetast van ene longtelingziekte , verolrzaakt door do nijpende gcilrengheid van
het winterfaifoen welke kwaal hem korte dagen daar na,
namelijk op den go januarij 1665 in laatstgenoemde ftad,
ten grave deeds dalen ,.in den ouderdom van 54 jaren.
DEUSINGIuS was den 5 augustus 164D getrouvvd. aan SorrA
VAN 00STERWYCK, uit Kleefsland afkomftig; en was hertrouwdi
enigite dogter van
Met MAGDALENA MODFSTA SCFIETDMANS,
Raadsheer van het Keizerlijk Kamerdeze
tweede
vrouw overleefde hem 15 ja.
Gerigt te Spiers ;
men, en fchonk hem drie kinderen: een zoon, naihelijk , past
t.Tenaamd; een tweeden, waar van beneden words gefprokens

HERMAN SCHEInMANS,

en eenc dogter.
DifusID;GIus was ingevolge de voile betekenil van de nit.,
dm*
Q 2
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een geIeerdMedicus, ongemeen werkzaain en onder.
drukking
zoeklievend; hij hadt alle de delen van die uitgebreide weten..
fchaP omvat, en de talen geleerd die daar aan't meeste die/3st.
baar zijn , en voegde veel ervarenheid bij een ongemeen mtge..
breide leauur. Veelvuldig zijn de werken die hij heeft gee
fchreven; men vindt 'er ene nauwkeurige optelling van, bij
NICERON en PAQUOT, daar wij onze weetgieiige Lezers naar
toe wijzen. — NICERON, Hifi. des Homines Torn.
XXII. p. 24 &C. PAQUOT Mem. litter. Tom. XII. p. 1. &c.
Now. Diet— Hilton in 8vo. Tom. II. p. 496. Befthr. van liarf. 98.
(law. I. D. bl. 81. JOcHER, Q3Nttat Eqicon. II.
DEUSINGIUS (HERMAN) , tweede zoon van ANTHONY
en MAGDALENA MODESTA SCHEIDMANS, is geboren te Groningen den 14 mart 1654. Hij verrigte zijne eerfle letteroeffeningen onder opzigt van KRISTOFFEL WITTICHIUS , die toen
ter tijd to Groningen fludeerde, doorliep vervolgens de fcho.
len , en wierdt in 1670, in den ouderdom van 15 jaren Aka.
demieburger. Hij oeffende zig inzonderheid in de fraije letteren , griekfe taal, de gefchiedenis en wijsgeerte, Ten jaie
1672, muntte hij uit in het medeverdedigen zijner vaderftad
tegens den aanval van den 114unfietfen Bisfchop. Toen hij zo
verre met zijne fludien gevorderd was om ene beroepskeuze
te inoeten duen, bepaalde hij zig tot de regtsgeleerdheid, leitie zig met de borst op die wetenfchap toe, en verkreeg in
1 677 de waardigheid van Doktor in de regten; waarna hij
gedurende twee jaren lang openbare lesfen in die wetenfchap
hieldt. Intusfen bekroop hem de lust om te gaan reizen, en
hij begost zijnen togt met al het merkwaardige in Holland en
de naburige provintien te zien , met inzigt, oin vervolgens
naar Engeland over re fleken; dan het ongunftige weer hem
verhinderende zee te kiezen, reisde hij naar Kleef , en oat.
hieldt zig enigen tijd aan het Hof van FREDERIK WILLEM ,
Ieurvorst van Brandenburg. Nijmegen vervolgens gezien het).
bende, bezogt hij enige plaatzen in Duitslaud, aAn den Rinj-a.
Avon piton. Na verleop van eon hale jaax in zijne geboor.
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boorteplaats te rug gekeerd te zijn , ftelde hij een werk to

zamen, dat hij voornemens was Philofophia 7uris te tijtelen;
doch de overthoming der wateren door loeijende orkanen te
wege gebragt, die ten jare 1686 zulke ijsfelijke verwoestingen in Groningerland en elders aanrigtte, deden hem van befluit veranderen; hij kreeg zelvs een tegenzin voor de regts.
geleerdheid; en gaf zig ten enematen aan de beoefFening
der godgeleerdheid over, hebbende reeds re voren daar in
goede vorderingen gemaakt, inzonderheid door het lezen der
boeken van den beroemden COCCEJUS. De vrugt van dezen
zijnen arbeid was, de uitgave van zijne Ilifloria allegorica Vet.
& Novi Weft., juneta Revelatione Itisiterii SS. Triados. Gron.
169o. in ,}.to. DEUSINGIUS hadt niet verwagt, dat zulks ,een,
onweder over hem zou doen uitbersten , dat allergedugtst was;
en om 't Welk gedeeltelijk te ontwijken , hij naar Drente week
en vervolgens naar Braband. De Kerkenraad kost intusfen
goedvinden, om hem het Avondmaal te ontzeggen, en dit beInuit werdt op hun verzoek, zo wel te Groningen als in Drente
afgekondigd. Dit belette egter niet dat DEUSINGIUS in zijn
vaderland te rug kwam , en voortvoer de H. Schrift te beoeffenen ingevolge de leertrant van Coccajus; doch de ingefpan•
nenheid die hij daarbij te werk fickle, veroirzaakte hem zwa.
Te hoofdpijn , waarbij zig verfloppingen in den onderbuik
voegden, die hem drongen om zijne toevlugt tot de AkeVe
baden te nemen. Door dit middel wierdt ook zijne gezond.
heii herfteld, en hij begaf zig weder naar Drente, daar de
Baron VAN PALLANT , Drost van die landichap, hem nodigde
op zijn veimakelijk buitengoed te Asfen. Die Heer, na met
twin tegen de Godgeleerden in 't gemeen en - de Predikanten
van Groningen in 't bijzonder uitgevaren te fiebben, liet hem
tot 't gebruik van 's Helen Avondmaal herfiellen, en op zijn
gezag, werdt hij door het Sijnode, 't Welk' daar tor plaatze ge.
bowie]] wierdt, op ene allezins vriendelijke wijze behandeld.
Hier na keerde DEUSINGIUS tot Groningen terug, liet sic Ned,
derduitfe Predikanten naar welgevalien tegens hem uitvaren,
vcivgde z4:, bij cle wiI1e Gemeente, en fleet op ene vredige
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wijze zijne overige dagen in die flail tot an zijk
en geruste
elke voorviel don 3 januarij 1722 ha den.ou.
W
flood toe,
derdom van bijna 68 jaren bereikt te hebben. Jiehalven het
genoemie werk, de Elie Allegorica Vet. & Nov. Tefiam.,
waarin de Schrijver veronderitelt, dat alle Christenen openba.
zingen en de gave van prophetic hebben; dat de Keik ten tij.
de der Aposteien zig in hare kindle jaren bevondt, en dat
hare verfkhting en aanwas van kundigheden zedert lien tijd
trapswijze vermeerderd is; beweei t hij met oirdeelkunde en
vrij veel aangevoerd gezag, dat de joden, en ORIGENES zedert
bun, gelukkiglijk de wolken van het leenfpreukige doorge.
drongen zijn, en veele waarheden hebben ontdekt, die te voren
onbekend waren, maar dat het hun niet altoos gelukt is , het
ware doeleinde in hunne verklaringen te treffen. Voorts heeft
DEUSINGIUS verfcbeidene andere Godgeleerde verhandelingen
ci verdedigfchriften in 't Hat gegeven, als onder veeien dat
zeer merkwaardig is Commentarius 71,fticus in Decalogum:
Explicatio wyflica tuns Hifloria de Muliere liakorrh qsfa, &
Lazar° mendico efc.
yatri turn Parabola de Epulme divite,
Mein.
litter.
Torn. XII. p.
PAQUOT ,
LOY. 1700. 4t0.
12 &c. Nei-1ER, (5etcOten Zgicon, II. ZO. f. 98.
DEVENTER (WYNAND AUGUSTYNSZ. VAN), werdt
door den Hertog VAN ALVA gebannen, om dat hij 't Verbond
der Edelen getekend h;-.,-,1t. Nog wordt hij beinuidigd, on.
der BREDERODE gcWcnd te Ilebben; vijandelijkheden gepleegd;
brandichatangen omtrent Illecrkerke, van 's Kcnings oader
danen gevordcrd, en zig van Via12673 naar ilnilleldam, met
een' kruaden toeleg begeven te hebben. - MARCUS ,
Sententien n ALV4, hi, 128. J. W. TE WATER, Eiji-. van
Vetb. der Edelen. II. D. hI. 333.
DEYNUM (301-1. BAPTIST VAN) , een konflig Schilder
in tniniatuur en waterverf, kwarn ten jare 162o te Antwerpen'
ter wereld. Men heeft van hem Pourtraitten zo wel als an.
dere ftukjes, die frai en zeldzaam anders dan in de kabinetten
Y412 Vorsten en lierue 'ben gevon,wn worden. --- DES CAMPS 2,

DEYSTER. (ANNA te) DIBBETS. (FIENDRIE)
CAMPS , Vie

des Peintres. Tom.

p. 297. ttfacin. $UnitIct

Eql(Ott, 1779. f. 199,
DEYSTER (ANNA DE) , Konstrchilderes, ene dotter van
volgt; fchilderde in de manier en fti.j1 van haren vader. Behaiven de originele ftukken Welke zij heeft
vervaardigd, moist zij die van haren vader zo natuurlijk te kopieeren, dat de ervarenfte Konstkenners die niet van than.
deren wisten te onderfcheiden. zij flied in het jaar 1746,
PILIC aGTO
n . NI,nt
in het softe jaar hares ouderdoms.
Gentleinans and Conoisfeurs Diaionary of Peintres. r 4 1 77 0.
4t0. 5t(g. Xunflier £e icon. 199.
LODtIVYK , die

DEYSTER (LODEWYK DR), Konstichilder, geboren te
Brugge, hadt JOHANNES MAAS tot leermeester, en hieldt zig
vervolgens zes jaren in Italiin op. Hij fchilderde zeer fraije
historie-itukken, die uitmuntend getekend en vern&tig zamengefteld waren. Men hieldt hem in zijn tijd voor een der beste Schilders in de Nederlanden. Hij flied in Y 711, na den
ouderdom van 5 jaren bereikt te hebben. Men heeft van
hem Prenten in Zwartekonst, die ongemeen nauwkeurig getekend zijn. DEscAmrs, Vic des Peintres &c. Tom.
III. p. 336.
DIBBETS (HENDRIK), ten jare 1672 Predikant te Dordrecht; heeft onder die klasfe van Leraaren behoord ,
die eerbiedenswaardige Orden tot oneer verftrekt; doordien
openlijk den rot van oproermaker heeft gefpeeld , -indica
men geloof mag Haan aan ene aantekening van gemelde tijdvak
door den Gefclaiedfchrijver WAGENAAlt bijgebragt. Toen zig
namelijk Prins WILLEM DE III, in de maand junij 1672 te
Dordrecht bevondt, bewocg deze DIBBETS zekeren Wijnkoper,, en door middel van hem nog tien of elf anderen , oin bij
cede te beloven, dat zij den Prins niet zouden laten uitgaan
'voor zij verzekerd waren dat hij voldoening onto angers hadt
\--zn de Wtzhouderfchap, en dat het deze lieden waren, die
kocis teen bielden, en Bt: rgernecster IIALLINcK zittoss,
Q4
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tends neven g 2rine Hoogheid, met den geladen fna phaanop
de Borst, afvraagden: o.f men den Prins voidoening gegeven liadt
dat de Prins bier op zeide, manner, last zaJ fuel gaan ; voorts,
verzoekende dat men hem , tot aan de heibeig, daar hij ge.
gem hadt, wilde vooltrijden. Dat a de Prins en de Heret&
in de het berg ge reden zijnde, de voorgemelde lieden , en
nog omt:ent 20 anderen, aangezet door den Predikant
/JEWS enen nieuwen, eed deden, dat s zij niemand der Wethouderen uit de herberg zotiden Liten komen , , zonder hem
de, hats te breken, ten ware hij tot 's Prinfen bevordering geftemt en getekend hadt. De Wethouders ontzeit door dit dreigen, befloten , derhalven, het eeuwig Edikt te vernietigen,
en den Prins tot Stadhouder van Holland te flemmen, en bier
van pasfeerden zij eene akte in forma.
vad.,
lig. XVII. D. bl. 73, 74.
DIEMEN (VAN), is de naam van een aloud en vermaard:
Nederlands Geilagt, voornamentlijk te Dordrecht; zie de Geilagtregisters bier van bij BALEN, Befriffijving van 1,001110CaidC
ilad , en bij ABA. FERWERDA Gengalogisch Wamnboek
DIEMEN (ANTHONY VAN), Gouverneur Generaal Van
Neerlands Indie'n, is geboren te Kuilehburg , in welke flad zijn
vader Burgemeester zoude geweest zijn, en zijn moederlijke
grootvader,, HQEVENAAR genaamd, Raadsheer in het Hof aldaar.
Alen vindt verhaald, dat onze ANTHONY, ten einde oil zij.
lie fchuldeisfers te ontgaan , zig ter fillip onder een verbloem.
den naam, als Adelborst Naar Oostindiên is gegaan , en dat
zijue ongemene bekwa.anaheld in de fchrijfkonst het middel van
zijn fortuin is geweest; oak zegt VALENTYN, dat enige fehriften , die hij voor zijn' makkers vervaaidigd hadt , met zulk
cue opgetogene verwondering door den Gouverneur COEN ,
berchouwd werden, dat hij hem terflond als Kieik op de Secretaiij deedt plaatzen; weinig tljds claarna, viel de post van
juerboekhouder open, en die wierdt hem toegevoegd met
den

DIEMEN. (ANTHONY
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den rang van Opperkoopman, doordien 'er niernanl van die
gene!) welke om deze bediening vroegen, kundiger en bekwamer daar tee wierdt geoirdeelt, dan VAN DIEMEN. Van
O pperkooprnan kiom hij, vervolgens , heel fpoedig op, tot
de waardigheid van Raad van Indien. Ten jare 1626 reeds de
zesde in rang zijnde, werdt hij'kort daarna, Direkteur Generaal; eene waardigheid, toen nog niet vereenigd met die van
Eerilen-Raad, zo als naderhand door de Kqmer van Zeventie.
nen is goedgevonden. In het jaar 1631 keerde VAN DIEWEN naar het bet vaderland te rug, met de waardigheid als
Admiraal van de retourvloot. Dan hij ging wel dra naar
Batavia te rug, voorzien met den dubbelden tijtel van Eerilen-Raad en Direkteur Generaal, na dat aan hem, op afreke.
ning, 400 guldens gaadje ter maand was toegeilaan, benevens het geichenk van ene gouden keten , en behalven dat
nog ene gifte van 2500 , en daar te boven een maand ga-.
gie voor zijne vrouw, tot vergoeding van kosten , welke hij,
door zijn verhaast vertrek, halt moeten maken. Te Batavia
aangeland zijnde, volgde hij, den laatften december 1635,
of i januarij 1636, HENDRIK BROUWER op als Gouverneur
Generaal.
In den aanvang van het volgende jaar , vertrok VAN DIE.
MN benevens twee buitengewone Haden van _Lain, met
een vloot van 17 fchepen, die bemand was met 2000 koppen
naar Ainboina, alwaar het hem gelukte, zig van vier Folten
meester te maken, en na een hardnekkig gevegt, de Orankaifs , of Opperhoofden dier eilanden, te noodzaken , met hem,
de vorige verdragen te vernieuwen, en den eed van getroawheld en onderwerping aan de Maatfchappij afteleggen.
Het beftek waar aan wij bepaalt zijn, ons niet toelatende
de verdere krijgsbedrijven van, dezen dapperen Generaal te
beichrijven, vergenoegen wij ons, onze Lezers ten dien aanziene naar het werk van den Heer VALENTYN, Ord en N.
Oostindien te verwijzen, daar men die volledig zal opgetekend vinden.
Onder zljn regeringsbefluur was het jaar 1642 berugt, door
Q5
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BE L JANSZEN TASMAN , mar de zuideulite
de reize van A

hij ene onbekende kust ontdekte, waar aan hil
den, alwaar
den naani van Yew!, Zeeland gaf. Na vervoigens de zuideiVi.
punt van Nienv Holland omgezeild te hebben, noemde
dat, het Land van Diemen ; zo dat men dwaalt, wanneer men
deze ontc!ekking aan denGouverneur Generaal als in perfoon
gedaan tocichrijft; ook is het waarichijnelijk, dat Ae beloften,
bij THEVENOr , in de voorrede zijner reize, gedaan, om,
namelijk , in ht vervolg, de Reis van VAN DIEMEN naar he:
Zaticliand in 't licht te zullen geven , op geen andere zag,
dan op die van TASMAN, te vinden agar de Beichrifying van
Amerika door MONTANUS.
Gedurende het beftier van den Heer VAN DIEMEN, werdt
de Grootc Keik. t Batavia voltooid , en die in het kasteel ge.
bouwd. Deze twce Kerken waren , in 1640 aangelegd , en
ieder perzoon in dienst van de Maatfchappij was verpiigt,
clear toe een maand zijner gaadje to geven. VAN DIEMEN befprak , bij zijnen laatilen wii, 40000 rijksdaalders tot het
bouwen van nog een nieuwe Kerk ; ook ftigte hij in 164z
bet Latijnfe fchool. Voorts leide hij de eerfie hand, aan do
verzanieling der Keuren en Ordonnantien van Batavia , getrok.
ken Lilt de Plakaten en Refolutien van de Regeering, een allernuttigfle arbeid , die ook door zijn opvolger M AATZUIKER
vervoigd en ten einde gebragt is, dienende nog heden, voor
een algemeen WetboA in de bezittinzen der Nederlanders in de .
Cortii2dien. Cok is men aan hem een algemene Reglement
vow de Kerklijicen vcrfchuldigd , 't welk hij in 1643 vervaardigde, vii bijna 'co Aitikels beflaande.
VAN DIEMEN nam intusien in jaren tee, en ontwaar wore
dende dat zi]ne levenstrazen Da mate die klomrnen , vermin.
derden , hadt reeds voor ecnigen tijd op ene ernilige wijze
zijn ontflag verzogt, zonder op die aanzoeken , lets ander,
dan niouwe en dringe;ade verzoeken tot antwoord te °noung-en om in zijnen post te blijven volharden. Ten laatfien
egter werdt op ii.3n aathouden, zijn verzoek toegeflaan , en
bij ran z'_jnen dientt ontilagen; van welke vrijheid, hij egt:z
gee*
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t can lang genot hadt, doordien hij kort daarop overleedt, op
den 29 april 164-5 hebbende weinige dagen te vuren, de
Heer VAN DER INN aan de Badenvan Indien, als zi]nen
volger voorgeflagen, en zijne huisvrouwe hunner zorg aanbevolen.
Deze ANNA VAN AALST genaamd, weduwe geworden zijn.
de, vertrok nog in dit zelvde jaar, met de vleot, welke ontier bevel ffondt van den Admiraal MAXIMILIAAN LE MATRE ,
mar Holland. Aldaar geland zijnde, floncien de 13ewindliebb
beren , uit aanmerking van de dienflen, door wijlen barer'
man aan de Maatichappij bewezen, haar uit e:kentenis toe,
ene fomme van 20000 guldens, en lie= haar nog ciaarenhoalle de goederen, hu isi a
yen nit enkele
en kostelijkhed4n volgen, die zij in grote menigte hu.dt me le,
gebragt. VALENTYN zegt , dat deze vrouw naderhand gehuwci is met GYSBERT VAN HOLACII, Gedeputeerde ter vergadering van H. Hoag Mogenden, en hij doet haar vervoivns
trouwen met den Heer CONSTANT, die Direkteur in Pe7iii%ii
was geweest, en met wie_ zij uit de incliön was te huis gCko.
men ; wat hier van zij kunnen wij niet verzekeren, maar hot
lc.00mt vreemd voor, dat VALENTYN niet bepa.alt, of zij twee
dan driemalen is getrouwd geweest. VALENTYN, Be.
fchr. van 0. en N. OostlAd. IV. D. I. St. bl. 193. Hiflor.
XI. IX
frhr. der Reizen, XX. D. bl. 127. WAG., Vad.
bl. 372.
DIEPENBEEK (ABRAHAM), Konstfchilder,, is geboren in
's Hertogenbosch ten jare 1607, en was een leerling van
P. P. RUBBENS. In den beginne was hi) een vernufrig Glasfchilder, en heeft verfcheidene werken van dien aart zo in de
Nederlanden als in in Italien vervaardigt, in weL laatstgcncem.
de landftreek, hij zig enigen tijd heeft onthouden. Bij zne te.
Tugkomst in zijn vaderland, nam hij 2;1c-ion-mai lesfen van HUB•
BENS, en beoeffende inzonderheid het koloriet ook gaf hij
de zak aan het Glasfchilderen, als al te orafiagtir; naar
zin, en hij begaf zig tot het vervaardigcn van ftunen net

DIEPHOLT.

(RUDOLF vAlq)

ook bijzonder wel in flaagde
, - 11 zotkierheid
ieverf, daar
koloriet
over
heerlijk,
en
hij
evenaarde
daarin ziinen
was zijn
ooten Meester; de houdingen zijner beelden zijn ook mees..
br
terlijk, en zijn vernuft an uitvindingen , verwonderenswaardig.
Alen treft twee heerlijke Schilderflukken van hem aan in de
Keizerlljke gallerie te Wee;zen; waar van het eerfle de IL
Alaagd verbeeld die den flood van den Zaligmaker beweend,
wiens lighaam voor hare voeten op den grond uitgeftrekt Iegt,
en omringd is door illy Engelen die hem fchi;nen te willen
opbeuren , terwijl een groep van andere Engelen op een wolk
zwevende, dit aandoenlijk fchouwrpel begluren, met in tra.
yen fmeltende oogen. Het andere Diet minder konflig, vextoond het zinnebeeld van de ijdelheid der wereldfe zaken,
2fgebeeld door een Wiisgeer die voor een tafel zittende,
met de linkethand een doodshoofd vasthoud, terwijl hij met
cl'andele arch op de vloer firooit; op de voorgrond zijn. twee
Geniums geplaatst, die waterbellen blazen; terwijl twee ande.
xen op een wolk zweeven , houdemie een wimpel in handen,
waarop gefchreven Nat : Nosce te DIEPENBEEK was
telFens ook een onvermoeid Tekenaar en werkte veel voor
de Foekverkopers, in het tekenen en vervaardigen van tijtel.
platen en vignettes. Ook zijn. de _Platen van het pragtig
werk , getijtelt de Tempel der Zanggodinnen na zijne tekeningen
vervaardigd, en door C. BLOEMART , TH. MATHAN en andere
voorname Meesters, in 't keper gebragt. Vele Prenten van
BOLSWARD , GALLEN , W. HOLLAR en meer anderen , zijn
mede. na de Schilderau!i l en en tekeningen van onzen DIEPEN.
WEEK vervaatdigt. Ten jare 1641 , was hij Ditekteur der
Teken-Akademie te ilialverpen , en ftierf aldaar in 't jaar
1676, in het 68fle zjilles ouderdonis. - DESCAMPS,,
ties des Peintr2s, Toni. I. p. Cat. des Tdileaux de la Galerie Imp. & Roy. de V!e;me. 1784. in 8vo. p. 96. 139. A.
IMUBRAKEN, Sc l,oulvLi. I. D. bi. 289. WEYERMAN , Leven des'
Schilders. I. D. bl. 320. tlfri c.,cm, u tfU tt;:cxicon.
200.
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(chop van Utrecht en de eigentlijke opvoiger van ZwED27.
VAN CULENBURG , die den zetel VOW' hem moeste ruimen , T12
d ie op gezag van Paus MARTYN voor een korten tijd to help.
ben beklommen. Na dat RUDOLF ten laatilen door ene aant enichakeling van tweerpalt en mocijelijkheden been gewor.
Melt, en het volkomen bezit van het Utrechtfe Bisdom geraakt
Was , bevestigde hij de voorregten van die van Angs.rsfoor ,
door zijne voorzaten aan hun verleend , vervolgens herflelde
hij de vervallene Sloten van zijn gebied, en bouwde het fteriie Slot Lage uit den grond op; ook heeft hij /rift te .Duullicarc
en Abkoude aan het Stigt van Utrecht gehegt, en in ale de
Kasteelen van zijn gebied, langdurige gedenktekenen van zijpragt en heerlijkheid nagelaten.
In aanmerking nemende, hoe voordelig aan het landichap
Overijsfel het regt was , 't welk de drie Hoofdfleden in de
ineeste Kasteelen oeffenden, beloofde hij haar daarom op St.,
yakobsclag , invallende op den 25 augustus 145o : dat noch hij,
noch zijne nakomelingen , in het vervolg een Ambtman, op
bet Slot te Vollenhove aanitellen zoucien, die aan haar den eed
-van getrouwigheid Diet afleidde, gelijk de Kasteleinen der andere Sloten verpligt waren te doen. Teliens gaf hij verzekë,
ing voor hem en zijne nakomelingen , dit Slot niemand te
zullen verpanden of met giote fchulden bezwaren, op dat
Let daardoor van het Stigt nimmer vervreemd werdt.
Wanneer hij ten laatilen na vele en langdurige moeijelijkheden , krank haar ziel en l ighaam w a s geworden, is hij op
den 24 mart des jaars 1455 overleden , 't zij op het Slot te
Voilenhove , gelijk de meesten , of op het Slot ter Borst,
folomigen willen , of eindeli3k, naar 't verhaal van even
..fierfen Schrilver der XVIde eeuw, aan ene wonde, in 't beleg
e2e,n in J'Juiiferland bekomen. Enige men voor zijn
der flat
g ood, hebben zijne huisgenoten zijnen gantien inboeci,e1, zo
van goud, zilver, linnen, kledeien enz. geplunderd, en helm
alicen laten liggen; zijn lijk verdt r aar Utrecht gevoerd , en
BEKA &
aldaar in de St. iLaartcns-kerk begraven.
DA, Hifi. Critr. edit. &Tutu'', in Redarn, p. 284-291. Kerk.
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en °tic-Med, der VII Pro".

in

Zwolle.

vb.I.H2A9T2T.Em7AB
GEe;ii,r.Vvt.'

ii bl. 493. IV. D. 61. 49.
D. bl. 362. 4(28.

DIEPRAAM (ABRAHAM) , Iconstfchilder , geboren
Outienaarden , heeft tot eerfle leermeester in de konst dehadt,
4de vader van den konfti3en Paardenichilder DIRK STOOP, die
leen vermaard Glasichilder was. Vervolgens geraakte hij te
Rot!erdanz bij HENDRIK ZORG, en ten laatiten na dat hij eon
Deis door Frank.rijk gedaan hadt, bij ADRIAAN BROUWER , wiens
wijze van fchilderen en ordineren hij nagevolgt heeft, zo dat
21-.1n penfeelwerk veel zweemt naar dat van BROUWER; en in
zijne wijze van leven was hij denzelven niet alleen gelijk,
maar ftreefde hem zelvs in flordigheid en beestagtige 'evens.
wijze te boven.
In 1674, ton hij to Dordrecht woonde, waren zijne fiukjes
ongemeen gewild, en niet zo di a in gereedheid, of voor een
goeden prijs verkogt. Doch in later tijd liep hij dikwerf met
eon palet met verf op de hand langs do deuren bij zijne ken.
nisien, cm werk te hengelen; en was zodanig arm en vervallen , dat hem 't hembd door de fcheuren van zijn brook hing.
Zeer waarfchijnelijIt is het, dat indien hij een ordentelijke
levenswijs hadt gehouden en naarflig de konst voortgezet, hij
eon groot Meester in de 111 .11 van BROUWER zoude geworden
2ijn: ja HOUBRAKEN getuigd, flulzjes van hem gezien te hebben, die zo fraij geict,ildert, en zo goestig van gedagten waren, as of ze door BROUWER WA'? geichildert waren. Doch
zijne konst werdt door zijne geftadize ligtmisferijen en zuipea
integendeel al longer hoe ilegter, zo dat men itukjes van hem
ontmoet, daar de verven niet eens in een fmelten; en wat
rieer is, de penfeeltocfen elkanderen niet laken. Alen zegt,
dat hij kaal en onberooid in het gasthuis te Rotterdam is geA. IIOUBRAKEN Schouwburg , III. D. bl. 244.
florven.
Y;unfi(ct
Leven
der Schilders, III. D. bl. 96.
WEYERMAN ,
c•. tcoti. f. 200.

DiEsr (ADRIAAN VAN), Konstichilder, is geboren
's H4.
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's _Frage ten jare 1655, en fchilderde meestal landrchappen en
kamerflukjes. Hij bragt de meeste tijd zijnes levees if1 Engc-'
land door, daar hij van zijnen vader,, die zig daar hadt nedergezet, en een good ZeeiChilder was, behoorlijk onderwijs
hadt bekomen; ook geraakte zijri week at langs hoe weer
achting. Zijn fmaak in het fchilderen van landfthappen was
uitnernend , de beeldjes en beestjes daarin geptaatst uitftekend
n a
fraaij, en de mees$n daar van gevolgd naar de veeriru71:cikeolii;j:
E
ke gezigten , die de westelijke Zeekusten van
leveren. In zijne beste Schilderflukken, ontmoet men eel/
ongemeen helder fmeltend, en doorfchi]nend kolorict, en in_
tie vergezigten een alles overtreffend perfpeCclef, zijne inch.
ten zijn ongemeen natuurlijk , de wolken zo dun en eigenzartig, dat 'et- in 't gantfe een onbegrijpelijke overeenflem/ming plaats vindt. Dan doordien hij genoodzaakt was vsor
geringe prijzen te werken, zo verfchillen zijne werken ongd.
rneen in waarde; de fobere toeftand zijner huislijke ornftan•
digheden drukte zijn vernuft ter neder, en doordien hij genoeg te doen hadt om zijn talrijk gezin brood te verzorgen,
inoedigde zuIks hem luttel aan, om room te verwerven;
dan was hij in gunfliger omftandigheden geplaatst geweest,
zo zonde hij waarfchijneiijk in het uitoeffenen zijner konst,
een vcrit:,vane trap van volkomenheid bereikt hebben. Hij
was ook ervaren in de graveerkonst, en heeft verfcheidene
door zijne hand gerchiiderde landfchappthi in het koper ge,
bragt, waarin van de afdrukken in de kabinetten der liefhebhers bewaard worden. Hij flied in het jaar j704, den ouPILKINGTON
dordorn van 49 jaren bereikt hebbende.
Gella°112412S and Conoisleurs Di5. of Peintres. 5ffe,tin. ,unftict
ityicon. f. 200.
DIEST (HENDRIK vAN), wicrdt geboren te Altena eerie
flad in 't graavfchap Mark in Westplialen, op den 19 decem.
ber 1595. Hij was de Z0011 van. SIMON VAN DIEST, Tre.
,'osier en Bailjuw van die plaats, en van ANNA VAN DER BEIM.
'an der jeugd f aara wierdt hij tot de oeffer,in, der fra;e lette.
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tglen opgelegd ; bezogt ten dien einde ver fcheiden e Hoge,.
fch o1en , en bepaalde inzondelheid zijne flu dien, tot di der
Godgeleerdheid en geleerde Taien. Den ii Ceptember 1621,
yeikreq hij de doktorale waardigheid in de vilje, komien, als
toen tong hij naar Leijden, en gaf aldaar private lesfen tot in.
1624 , dat hij tot Predikant te Elinnerik. wierdt beroepen. Hier
verbleef hij tot in oktober 1627, dat hij de post van floozie_
raar in de Theologe en Hebreeuwfe taal, te Hard:rwijk aan.
vaardde. Twaalf jaien later boden die van Deventer hem enea
dergelijken leerfloel in hunne clad aan ; hij aanvaardde dien , eri
nam 'er opentlijk bezit van op den 12 januarij 1640. Gedurende
het ruime tijdvak van 3o jaren , vervulde hij deze post, en
flierf den 17 junij 1673, in het 78fte jaar zijnes ouderdoms.
Onder vele ftukken die hij door den druk heeft gemeen ge.
rnaakt, houdt men voor een van de besten : De ratione Studii
Theologici , necesfaria InfiruElio , tribus partibus docens, I. Quxnaa
J Ldia , 2do. quibus Azi'hotibus , eg 3do. Quomado trafianda fire
Theologia Studiofo. Hard. 1634. I271Z0.
DIEST (HIERONIMUS VAN), geboren in 's Mtge, heeft
de Schilderkonst bij zijn vader geleerd, en rnuntte inzonderheid uit in het grauw fchilderen. Hij bloeide op het einde
der XVIde eeuw. - WEYERMAN, Leven der Schilders, IV.
D. bl. 46. `Ifigent. Stirififer tcg r,ot: f. 200.
DIEST (JAN vAN), XLVIte Bisfchop van Utrecht; in
weerwil van velen , tot die waardigheid door het gezag van
Paus JOHANNES DEN XXII. verheven, baande zig ten jare 1322
door de wapenen, den weg tot dien kerkelijken zetel. Ilij
was een kruipende afbangeiing van Graav WILLEM DEN 111.
van .Holland, di.; zijn gezag op hem, onder andeien, wist
te handhaven, door bet aan hem fchieien van aanzienlijke
geldfommen. Tot zekerheid van daze penningen, wierdt
een groot gedeelte van bet Stigt en zelvs het floc V eeiand ,
;Ian den Graav verpand. De Iiisichop flak zig eeilafig zo
diep in fchulden, dat hij genoodzaakt wierdt, al1e de in.
ko,nilon van zijn, gebied aan den iiollancier afteflaan, eh
AL-
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ponden 's jaars behield. Teri

eincle nu zinc vervallene zaken enigzins te herflellen, fpande

de Utrecht Kerkvoogd te zamen met den Graav van Gelder
in het beoorlogen van de Friefen, en deze kregen de volkomert
nederlaag en wierden verflagen bij het Slot van Vo
JAN VAN DIEST ffigtte een kapittel van 12 Kanunnikken
Anersfoort , en na een agttierjarig bewind, met geringen lof c.,,oVOerd te hebben , overleedt hij den .1 j w ij 1340.
BEKA
Ult. cum not. BUCHELII, in HEDAM. p. 1 39.
HEDA
DI= (KORNELTS VAN) , Geieformeerd ?redikant , is dt3
erfte geweest die na de beeldftorming ten jale 1566, op deti
25 augustLs, in 's neertogenllosch in de St. fans-kerk predikte,
zeer fchamper tCLT,C11S de Misfe tiltvoer, eh die bij een aapenof guichelfi el vergeleek ; wearna hij vocr den predikficel , twee
of drie kinderen doopte. Eenigen tijd hierna predikten verfcheidene andere Hervormde Predikanten , twecniaal ter week
in de St. yakobs- en St. Peters Ker:!:en enz. De LandvoogdeA
vierdt bier over zo knorrig; dat zij een fcherp plakaat naat
's Hertogenbosch zomit , 't welk op den 2 feptember van do
puije voor het italsbuis wierdt afekondigd , en beheisde:
,, dat isle de de Kcrkrovers ma de koorde zotden geffraft
„ worcien , dat 'or de dood no volgde. Allen die wilder konden
,, hen oro:drafc doden; en zij zouden vrij van den zoen 7ijn.
„ Strafte de Regecring hen niet, en was de burgerij haat
„ bier niet in behulpzaam, de fad zoude alie haare voorreg.
ten en vriTheden verliezen." - G. BRANDT, Hifi.
tier Reform. I. D. bl. 314. 352. J. IL VAN HEURN Vart
's Hertogeub. IL D. bl. 22. 2 ^ .

may
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Iliflorici en Pourtraitichilder;

11!:rgzLlien geboortig , badt den beroeinden KAREL LE BRUI1

tot zijncn voornaainflen Leermeester,, en hij werkte in Imo
ook heeft hij gereisd, zig enigen tijd te Amfieldaw
opgc.thoud,en en aldaar enige Pourtraitten geichilderd. Men
pleeg veele van zijne konstflukken in bet voormalig paleis der
menv,elie te , Verfagles te ontmoeten. Eene grote Kruqiging
va4,
D E
to
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van den Zaligmaker, door hem overkonftig gefchi lderd , gam
uitdie
weinig minder words gehouden, dan die
,
in f ront
van LE BRUN door PICAULT gegraveert. De Plaatfnijders
AvDRAN TARDIEU SIMONEAU LOMBARD , en enige ander(
voorname IVIees.ters, hebben veelal zijne fchilderflukken toi
iffer.fc4if
modellen genomen.
ter ictIonen
ten unb freven Sun*. Zeip4. 1757. in 8t o, X.

f,

320.

DIEU (DANIEL DE), te Brusfe/ geboren , was de zoot
van LODEIVYK DE Dizu, die door Keizer KAREL DEN V. toi
den adelfland wierdt verheven, en Kamerheer van died Torsi
was; hem ook overal verzelde, zelvs op zijne ongelukkigc
togten in Afrika , en bij hem toefde tot dat deze den onbera.
dene flap beging van zijne magi in lianden van zijn ontaarter
won FILIPs te ftellen; wanneer DE DIEU op aandrang van
KAREL zelv', die ongemeen veei van hem hield, het Hof ver.
liet, doordien deze hem betuig:ie, niet langer in ftaat te zijn ,
on hem tegens de vervolgingen der Inquifitie en jefuiten to
befchermen. Hij was ijvcrig aan de leer der Gereformeerden
verkleefd, en op ene toevallige wijze door CALVYN daar toe
overgehaald. Deez' Kerkhervormer namelijk, naar Engelan6
overfte:ende, bevondt zig DE DIEU benevens enige andere
losbandige Jongelingen in het eigenfte vaartuig, een grout ge.
deelte van den tijd doorbrengende met kaartfpelen en vioeken.
CALVYN befltafce hen hier over, loch zij leenden geen ooren
aan zijne vermaningen , integendeel vice! en zij niet alleen.
voort , maar bejegenden hem zelvs fmadelijk, uitgezondell
alleen DE DIEU ; ' t weik door Ciu.vYN opgemerkt zijnde,
hem yens alleen 1,7 indende, tot hem zeide: „ 1k berpeur, odd.
Jongeling, iets goeds in u; gij fchijnt 'er mij te braaf tce„
„ otn langer met zulke godlofen te vene-en." Than, in
Wien een goede inborst flak, bewan:',elde voortaan hot pad
der deugd, en verwielf de achtirg en Heide van dien gieten
Man. Ook was hij zedert dien'tijd zodanig aan CALVYN verleeft, dat hij aan zijne ouderen fated: „ van hem en
to leer Dimmer to zullen veilaten, al moest hij 'or alter.
„

(LODESVI.° K Dr)
ook, kLit
viervolginl. en om ondergaan. " En lifer
zuilc
cett
licrvormde leer ZC) trouw aankleefde, en tot
guot voorwerp van den haat der Pansgezinden veritrektc;
(loch hij ontkwatn door zijn voorziOg gedrag de ftrikkett
die zij hem fpanden , en flied zeer waat fchijnlijk te Bruclei.
zijn zoon, het eigenlijk onderverp van dit artijkel,
wierdt door CCI1 Jelin gewaarfchouwd,- dat enirm van diem
medebro2deren voornetnens waren het lijk van zijn vader
Abet graf te delven en aan de galg te hanger; don hij voor.
6;1
kwam hen, groef het op, en verborg het voor
Dan, oin tot onze DANizr. te rug te I:cren : hij is 22 jar=
Gereformeord Predik3nt to Bruffel g..-meeq t, als wa.nneer hij,
otn de hitte der vervolgingen , di ftad genoodzaakt was to ver'Laren, 11a dat die door PAR 1A ten jare, 1585 was veroverd ; en.
hij wierdt voor is daar aan tot Predikant to nibringen nange.
meld, zodanig blijkt nit de Konfiftorie ad en aldaar van dery
14 november r s85.
DANIEL is tweetnalen gehuwd gewcest; zijn eerfte vrouve
Was ELIZABETH I'vlOCHA ARDS , waarbij 11) eon' zoon verwekte,
DAVID genaamd, die in zijne piaats tot nedikant te
wierdt aangefteld, en de tweede SARA Cqloxrus, one zuster
van DANIEL Cor.c,Nius, Piedilcailt en Ite!;ctEt van het
Kollog, :e cc
dtze VT IlW LeIdo hij me lc eon zoon„
van
Hier
ben den nailer. Iiij overleed to
LODEWYK , Nc, :lar
16o9, en wierdt aldaar in do grote kerk begrz.
nisfingen ,
BAN-LE, DiEtion. Tom. II. p. 289. Not. (4.)
MELC. LETDEKKER Voorrede aan het hoofil gepiawst van de Aphei
i'is7ni Theo!. van L. DE DIEU, in Bro. te Utrecht 693. P. DE
bI. 120. G. VROLYKIIERT, rlisfingirat
LA RUE, Celeit.
aniel
35--4 I.
Wje

DIEU (.1.0DEWYK DE), zoon van 'DANIEL en van SArlii
Cor.omu3, is geboren den 7 april 1590 te Vlisfingen. Ei!! vol*,
voorde merendeels zijne letteroeffeningen ender de beftiering
Van Zilnen oc,,m DANIEL COLONIUS , die Regent van bet Mlle
ollegie te LeliJert was. Na zijne ftudien voleindigd te hob.
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ben, en Proponent geworden zijnde, hadt hij °MATT vall
UITENTOGAARD kunnen worden, die Predikant aan het Stadhouderiijke Hof was geweest; maar zijn aangeboren weerzin
tegen s al drat naar grootsheid zweemde, en'vleljerij vorderde,
verhinderde hem , om ten dezen aanziene de verlangens van
Prins MAURITS in te willigen, en hij bedankte 'er harte1iji
voor. De Hoogleraar LEYDECKER vertelt, over deze gebeurte.
Lis, omftandigheden, welke verdienen gelezen te worden:
onder anderen meldt hij, dat Prins MAURITS , in Zeeland zijnde,
LODEWYK DE DIEU, die Coen ter tijd nog flegts Proponent was,
met het uiterfte genoegen hoorde prediken , en hem, enigen
tijd daar na , het beroep aan 't Hof liet aanbieden. De
Jongeling verontfchuldigde zig op ene zedige wijze, en be.
tuigde, dat hij zijn geweten in de uitoeffening van zijn predik.
ambt onberchroomd wilde voldoen, en vrijelijk berispen 't ge•
ne hij beftraffenswaardig oirdeelde, ene vrijheid welke men
ongaarne aan een Hof wilde dulden ; behaiven dat was hij van
gedagten, dat de post die men hem aenbood, beter voegde
aan een Man van jaren en ervarenheid, clan aan een Propos
Lent. Prins MAURITS, wel verre van deze weigering in eel,'
onvoordelig Licht te berchouwen, prees des Jongelings zedige
voorzigtigheid.
In 1613 wierdt DE DIEU Predikant in de Walfe gemeente to
Midelburg ; in welke post hij verbeidde tot in het jaar 1617,
dat hij het beroep als nederduits Predikant te Viisfingen aan.
slam, daar hij flegts twee jaren het Euangelie verkondig:!,e
en aan welke plaats hij ook wel in 't fra:s en engels
Ten jare 1619 , wierdt hij tot Predikant in de nederduitre
gemeente en tot Regent in het KoHegie te Leijden be.
roepen , waar van zijn oom CoLomus me:!ebefilerder was, en
hij kweet zig van die beide bedicningen met den zorgvuldlu,geta
jiver en vlijt tot aan zijn dood toe, welke voorviel den 22 de.
cember 1642, na den ouderdom van ruim S2 jaren beleikt te
Lebben. Zijne Lijkoratie geehiedde door den Hoogleraar
1;5(110E2; ook wierdt zijne nagedagtenis door eene nederduit fe
Lepl
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Z.
Ledrreden gevierd door A. HEYDANUS ; en Profesfor
Vo BOXHORN vervaardigde dit zinrijk graffchrift ter zijner eel e:

Oriens , Viator,, Occidentis hic facet.
Fallor,, $epulchrum hoc occidens orientis eft.
Zijn Afbeeldzel fraaij in 't koper gefneden gaat in prent nit,
en is onder aan verfierd met dit bijfchrift van gemelden Hoeg.
leraar BOXHORN.
Ora vides , fed quo nuns cnixta filentibus, orbis
Non uno nuper credidit ore loqui ;
Ora yini, reruns quern vafla feientia , quemque
Ipfa fuos pietas jusferat esfe fares.
Tam bene qui docuit vixitque, & fata peregit
Hoc vitii , quod non coitfpiciendus , habet.
Divine fuerit cum proxnna mentis imago,
Nulla tibi tantum reddit imago virum.
DE DIEU bedankte voor het hem aangebodene anabt van
Hoogleraar in de Godgeleerdheid aan het nieuw opgerigte Aka.
demie te Utrecht; loch indien zijn leeftijd was verlengd geworden , , hadt hij die zelvde post te Leifrien beomen. .f-lij is ge•
bawd geweest aan KATRYNA, dogter van HENDRIK BOGAART
Schepen en Raad van Vlisfingen , bij wie hij elf kinderen verwekte, waar van hem flegts vier overleefden. Een der zo.
nen heeft eerst te Leijden en naderhand te Amfieldam de Ge.
neeskunde uitgeoeffend; en van hem ftammen of de nteesten
van zijn gellagt, die naderhand in genoemde koopftad de eerfte
eer- en regeringsposten hebben bekleed. Een tweede ziaon is
Predikant te Woubrugge geweest.
Men getuigd van hem , dat hij zonderling bedreven was in
de Oosterfe talen , en zo naarftig, dat hi.) door het aanhoudend zittend levers en vlijtig ftuderen,. niet zeldzaam zig on.
pasfelijkheden op den hals heeft gehaald. fpteken KONST.
L' EMPEREUR Imam CRUCIUS BAILLET en R. SIMON met gro•
ten lof van hem; en hoe zeer hij geacht wierdt bij den nitniuntenden JAKoa UssERxus, Aartsbisfchop van iirmach, blijkt
tat
R3
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vi)
oneSE
D)L dP7a "11,011olorurn;
opdragt aniEz:rie(L.,4711::::::
(Hai k undigen Primaat van Lr:a?:1 , ten bli,lke van edeine.
te.,;evvijd.
iJi;e erkentenis ,v-oor gnotenc
Nu no7, jets over zijle in 't Iicht gccn-ene verken.
y631 gf hij uit 2.11"1;11.:1V;MeS five COMMCilt. in IV
Fto
imp?ims , ../Yrair;s .Eva qgelii ILbrcei ,
.ti,
& firzi 1.,2r12672!bus, (1'c/14:cilia
illufiran, Ez,) rice ieSiones c-rcrunur. .4ccesft Appendix in .4.1141:: :e1;i7';. I‘uf'). Bat. in 40. In dit werk ilraalt de zorg door,
Be hi; te werk flekle ora de Latijnie overzettingen van lie!:
Sijrife Nieuwe Testament, door TREMELLIUS en Gui LP FEVRE
:DE LA BODEMERIE, benevens de Eiebreetnvfe van het Euange.
hum van M ATTHEUS , door MUNSTER en MERCERUS vervaardigd , op het nauwkeurigile te oncierzocken. Voorts IvektQ
(lit in hem den finaak cm de vertaling 4 bekei)d onder den naain
van Vidgc.:ta, die van ERASMUS , VZI1 THEOD. BEZA vow t,7.
de Sijrife, de Arabile en de Ethiopife na tt gaan. Iii) verTe.
leek the, de cone met de andere , en toetile die alle Zian den
Griekfen text. - Ook maakte hij geen zwailgheid cm BEZA tc,
berispen in zaken die hem ,voorkwamen zulks te verdieten,
en hij prees met veel regtvaardigheid den Schlijver van do
Vulgata. Magnus vir fuit BEZA (zegt hij in Fra,,fut.,) eximite
ccerrimi judicii ; quique fuis in Novum Teflamentlin4
laboribus siunquam lazLdata;n fatis operam Ecciefiis navavit , ater.
trimfue & fupra invidiam 7107Therl comparavit. Verum fi
quoque Interpretem, quisquis is tai2d,m; file?* , dm i2O dot`ti.f:—
mum virum fuisfe asferam, non 7:11f,' pecea,sre jua7ca,eio. St13S ,7,441),t4
fateor, 7102VOS, habet filos b fl.7,; -zysinos. &ed quin pafiuz ejus
fidem judiciumque admirer, ciun zthi barbarus videtur , negaro
12 072 posium.
Verders heeft men van hem I. Compendium Grammatik,*
flebraico Fj Diflionariolum prcecipumn Radicum. Lugd. Bat.
2. Zpocalyklis S. JOHANNIS Syriace ex Ms.
1626. 410.
kib.,zafhecx Jos. SCALTGER I emf:a
Syro
Rebrao,
euin, Vafone Lana, G;:zyo
,f‘2o:is , opera & fludio L.
127. 4t0.
overzetting waar van de
nit de
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itutheur onbekend is , heeft geen onderfcbeiding van hoordflukken nosh verzen. Ook worth die gevonde n in de Critics
Sacra van onzen Schrijver en in de Parjsfe en Londenfe Biblia
Polyglotta. De eerile druk in 4to. is zeer net en ongemeen
nauwkeurig. - 3. Grammatica Linuarum Orientalium, Hebrceorum , Chaldceorum, Syriorum, inter fe collatorum. Lugd.
Bat. 1628. 4to. It. Ex recenfione DAV. CLODII. Francof. 1683.
ubi colla.
4t0. --- 4. Animadverfiones in ilaus
TH.
tis Syri , Arabic, Aethiopici, Vulgati , DES. ERASMI
BEZIE Verfionibus difficiliora loca illuftrantur. Lugd. Bat. 1634.
HiJloria Chrifli Police conicripta, fimulque multis
4t0. -.
modis contarninata a P. HIER. XAVIER Soc. refit , Latine redelita
& Animadverfionibus notata a Lun. DE DIEU Lugd. Bat. 1639.
4to. - 6. Iliflori3 S. PETRI, Perficd confcripta &c. .117.
1639. 4to. JERONIMUS XAVIER , Spaans Jefuit, bloedverwant
van FRANS XAVIER, was den 17 junij 1617 te Goa geftorven,
na gedurende het tijdvak van 23 jaren het Zendelingfchap in
het rijk van den Groten Mogol te hebben uitgeoeffend. L.
DE DIEU een affchrift van beide bovengemelde werken heb•
bende bekomen, in het Perfisch gefchreven , vertaalde die
in het Latijn. De Jefuit ALEGAMBE itemt toe, dat deze ver.
taling zeer getrouw is, maar hij befchuldigt DE DIEU van 'er
ketterfe, waarnemingen te hebben bijgevoegd, die verdienen
ten vure gedoemd te worden : additis Animadverfionibus harerogo dignis. Ceterum non infideliter text= interpretatus
:iris
nonnulla demas qua fortasfe Codex ipfius vitiata habuite
eft ,
Dusdanig drat hij zig uit op bladz. 189. van de Bifrliotheca
Ordinum 7efuitarum. 7. Rudimenta Lingua Perficce, 4uChore LUD. DE DIEU. Accedunt duo priora Capita Genefeos, ex
.Perfica tranflatione JACOBI TAVUSI. Lugd. Bmt. 1639. 4t0. Deze Spraakkonst is in grote achting, doordien 'er wtinig Geleerden zijn, die DE DIEU in kundigheid der Oosterfe taien
gavenaard hebben. Nogthans is dit sverk niet oirfp:-ongelijk
van hem, maar van JAN ELICI-IMAN , een geleerden Deer]. Zie
RAMUS, Panegyr. Ling. Oriental. p. 12.
8. AnimadverPAULI
Apoftoli
Epigoiam
ad
Romano!,
in
quibus , col,
fio,:e! in D.
lops
R 4
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Arabis, Vulcgati , DO. ERA SIMI
bar
)1E
difficiiiora iocz illufirantur
:
accesfit
hicileglion
relim
,
ionibus
f
eft & Catholicas Ep ifiolas. Lugd. Bat.
uas ejusdeni
164 6. 40. De fianmerkingen over PAULUS Biiof aan de R0,
i neinen zija vrij uitgebreid; loch de overigen zees kort.
Aninzadveljiones in Veteiis Tellonienti Libros 011272eS
Arabum , &
cuibus ex Chaldccorum Tarswnim , & Syrorum,
Recent'oGliorum Verfionibus , i t & Iiebrx9rum Colnn2entariis
dili.
fliM abfervationibus , difficiliara quaque loca i3nfiranturr ,
gente collatione habita explicantur. Lugd,. Bat. 648. 40.
waren .DANIEL en LODEIVYK DE DIEU , beide zoons van den
Schiijver, die dit work na 's vaders flood in 't licht gaven.
Zij droegen het op aan DAN. COLONIUS hun bloedverwant,
Advokaat te Leijden , en zeggen in den opdragt&brief, dat he:
Joel der aanmerkingen in dit work vervat, is, ten einde de
gebreken van do Dora'? Overzetting aan to toner.
io.
Critica Sacra, five .4nimadverjriones in ltr'a quad= difficiliora
teris E Novi Tejtan2enti. Edith nova , recognita, ac variis
locis ex Autoris Manuferiptis aufta. Accedit D. JOILINNIS Apecalypils Syriace ; idem textus Litteris liebraicis , CUM, quam ante
aliquot annos edidit , Verfione Latina & textu Grceco , &J cam An'3.madverfionibus , tuna ad texture Syriacum , turn ad punitationem pertianabus. Anil. 1693. folio. Dit is ene uitgave die vermeerderd is met al het gene L. DE DIEU over de H. Schrift geRhetorica
werkt heeict.
Aphorismi Theologici ,
Sacra, quibus Ideam Demon firationis Religionis Reformatce
MELCH. LEYDEKKERUS. Ttaj. 1693. 12m0. Dcz beide, laatile
werken zo wel als het volgende, zijn door de bezorging
van M. LEYDEKKER , floogleraar in de Goilgeleerdheid to
Utrecht, in 't licht gegeven. 12. Zractaat neon be
Oieriefieib ivaarbp 1 eCtIOM" Rijn atlpfirechi boo? ABR. HEY-.
DANtis, ly,, ettlhant en i2oogicraar in be &citgaccrincib te atcp;
Octi. ?in*. 1-.66o. 12:no. It.. ebent. 1695* 121110.
Dea'ic. L. DE DiEu
lift.
Poficê. Orat. funeb.
JOANNE POLYANDRO habi:a. Lugd. Bat. 1643. 4t0. J. F. Him's,
Dint, Orient. Fq' exeg_etica. Part. J. p. 3o9. KONIGH Balk.
I;

DIGMAN. (N.) DILLEN. (JOHANNES)

lel.

Pet. & Nov. Voce. P. BLOUNT , Ce7!fura etc. pi 973-975. CRP.•
PIII, .Animady. Philolog. Part. VII. p." 223 , 224. KRA NTZTUS
ad CO NRINGIUM , Sac. XVII. p. 19t. FOPPENS Bibi. Bel. p.
83o, 831. Cavil. Bib!. BUNAV. Tom. I. Vol. II. p. 120 7WITTE , Dian Biogr. C. SAxI, Onom. liter. Pars IV. p. 329,
33o. P. BAYLE , DiEt. TOM. IL p. 289. NICERON , Mem. des
Homes ill. Tom. NV. p. 88-95. PAQL7OT , Mem. litter. Tom.
I. p. 1C3--III. P. DE LA RUE, Gelett. Zeeland, bl. 120-- I 22.
G. VROLYKHERT Vlisfingf. Kerkhemel, bl.
jOctiER,
OctOrtat Eexicon.
ZO. f. 123.
DIGMAN (N.), Glasichilder, was een konaig Meester :
men ontmoet in de Oude Kerk te Amfieldam, drie Glasramen
op 't heerlijkfte door hem gewrogt ten jare 1555; (loch veel
door den tijd geleden hebbende , zijn die voor omtrent 5c)
jaren, in Braband weder herfield. 9Tad3ri4en ton gunfit.
tern. II. ZO. f. 43. tiff/ion. gaup, t COM f. 201. WAGEN.
Befelwijv. van Ate. VII. St. bl. 321.
DILLEN (JOHANNES), een Brabander van geboorte, is
enige jaren agtereen Rektor der Latijnfe fcho!en in 's Her.
togenboscli geweest; vervolgens wierdt hij in 1589 aangeileid
tot Regent te Leuven van het Kollegie, de Valk ge;:aamd;
eindelijk is hi) bcvorderd tot Kanunnik van St. Pieter te kijsfel.
Hij heeft gefchreven en in druk uitgegeven Graininatica
guce Latince. Sylvced. in go.
J. F. FOPP,E1N'S Eibl.
p. 629.
DILLEN (JOHANNES), van Maftricht geboortig, Regts.
geleerde, is geweest 'Burgemeester en Raadsheer in zijn vaderftad. HI) was geen onbevallig Schrijver, zo wet in dicht
als profa, en heeft in 't lieht gegeven : Panegyriculif Ser2nisj:
ISAB. CLARE EUGENI/E vertu elegiac° , cum Nods et Exegfi rerum memorabilium ab ALBERTO Pio Auftriaeo gellarum. Acced.
Disfertationes Hifioricae de Origine Francorutn et Stemmata Nabsburgo Aufiriaco ab his cledueto etc, Lovan. 1623. 4to.
F. FOP1.ENS Bib?. Belg. IN 629.
R5

DT-

/66

DINoTrius- DINTER. Dmit

DINOTHUS (RICHARD), welk een landsman d ie zij
niet gebiek an , maar we! dat hJ, heeft gefchi even ee t, ge
J
fthiedverha: de &1 dviIi Belgico, pod ab al2710 155 5 , ad
1586.
it :;,316j: varia cveatt pV7una eft, gedrukt te
an num
e 2 tl eft men niet veel bijzonders a.an, en vooral
vie!: met bertk?-,ing tot het verbmd, dc ftneekft.hcinen en lotse valie der NC 61. 11 371 (Ye E I en.
J. W. TE I'VATER
Hit. van 't Verl)ond etc. IV. D. 1)1. 364.
DINTER of n y NTER (EMOND vAN), geboren te Dinxperk in klaasler:d , 't weik cen gedeeite der Ilez.,;crije van's ILItrgenbosch uitmaakt, is opvolgelijk Geheimfchrijvcr geweest van
ANTHONY I, van JAN IV , van FILIPS I, en van FILIPs
GOEDFN. Vervolgens ecn wanfinaak in het hooffe leven krijgende, omhelsde hij den geestelijken ftand, en wierd door
den laatstgenoemden Vorst met cen Kanunnikaat in de St. Picte LCILVRIZ belchonkcn. Vervolgens ging hij huisvesten bij de Reguliere Kanunnikken van Cofendonck nabij Turn.
iNitt; en in den avomiftond van zijn Ievcn keel*. 1-1U naar
Bru.ji-1 alwaar hij in het Etc:toglijk Got ftielf, den 17 fobruarij 114.8. Op bevel van FILIPS DEN II. heeft hij een Kro.
na der Hertogen van Lov,aringen en van Braband gelchreven,
waar van ve i e affhriften zijn, doch bet origiheele te CorienevIck bewand wordt. Ook is hij de Schrijver van de Genealogic;
!7:1 Bur;2173(;?c,, Frabantice , Fan :rice & Hollandice. Franccf.
1529, in Svo Dit weinig betekenende en onnauwkeurige fluk
in do Rer. Gernzanicar. Scriptores van FREFIE.
nn, Torn. Iii p. 191-193; en in die van STRUVICS , Toni.
Sep u
- 'Fa. SWEERTII
(1}.. p.
p, 291. I 01.:-:Ns EL!. Lit 1:T. p. 261. SAN, 0,;o7n liter. P. VII.
;7
p. 305-311. NCHELI,
'Lim.
129. Pl,QUO
Octal:tat Zgicctt.
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DIRK, is de r.zr..7-1 die nven .on2errc:vcidene Graven van
1-Jet bLsq ok 13.7aar toe wij 005 hajijiland hobben
der bepai:d hd)ben, om ram2lijk di Well: met 16 Delen te
eco oandigz levensfchets
beilniten, iaat Liec
vc,41

.267
van leder derzelver geven; ook kunnen de genen , die bier
omtrent onderrigt verlangen, ,genoegzame voldoening
in de onderfcheidene levensbefchrijvingen der Graven vau
Holland, weike in verfcheiderleije talen bet licht zien , wij
zullen 'er dus maar ter loops van gewagen, en zulks nog enkel on' van een fraaij plaatje gebruik te kunnen maker, door
den Konstenaar VINKELES gefneden , .en tot een uitftekend
blijk verftrekkende, van den hoogmoed en heerszugt, die de
Utiechtfe Bisfchoppen voormaals bezielden, en het gezag, dat
zij door middel hunner Geestelijke viapenen, den Ban blixein
namelijk, wisten te handhaven; het beeldt af: DIRK DE VI.
Graav Van Holland barrevoets en op *le ontbiote kniCen liggende,
den _Bisfchop van Utrecht 0712 vergifenis fineekencie.
DIRK de L van lien naam, volgende zijn vader GRROLF in
het Graavfchap van Holland op , wierdt in zijne jeugd naar
Frankrijk gezonden , ondertekende een verbond tusfen Keizer
HENDRIK en Koning KAREL , bekwam het bewind over de
Kerkengoederen van Egrnond ; wierdt door Koning KAREL dean
eenvoudigen in 't Graavlijk bewind bevestigd, en flieif volgens
diet gemeene gevoelen in het jaar 923.
DIRK DE II. zijn vader in het Graavfchap van Holland opvolgende, overwon de Friefen, ifigtte ene Kerk te Rtinsburg
trok tegens de 117l7277611 te velde; verfcheen onder de Rijksgraven mengde zig in den twist betrekkeli1 Lotharingen; en
fried op den 6 meij 989, wordende door zijn zoon ARNOUD
opgevolgd,
DIRK DE III. wierdt na dode van ARNOUD, Graav in zUns
yaders plaatze, waarfchijnelijk onder de voogdije van zijne
anoeder LUTCARD, doordien hi) nog maar 12 jaren hadt beyeikt. Gedurende zijne minderjarigheid, neigden de Friefen
tot onderwerping, en DIRK (loot een verdrag met hun, waar.
bij hij zig verbond: ,, nimmer wraak te zullen oeffenen over
't Iced, zijnen vader door de Friefen aangedaan ; dezen be..
„ loofden daarentegen , den Graav hulde te zulien doen ,
„ tienden van bunne jaarlijkfe inkomflen te zullen geven.
1.-lij raakte grotelijks in gefchil met de Utrechtic Kerk, 9ziLtte in
't jaar

1,6t
(tad Dothecht, en verwekte het ob
genoeged
jaar ror5 d e
tegens hem door het opieggen van t-ollen.
der Koop lieden
flag aan ADELBOLD Bisrchop van Utrecht , behaaide
dlleijzelegkere, rde
en foot vrede met hem : in feptember 1024. wooride
brj den W;:s3ag bij; waarna hij in 1030 ene pelgrimaadje
naar het het . H. Land deedt, zijnde hij de eerile der Holland.
fe Giaven geweest die dezen togt heeft ondernomen. Hij
flierf den 27 irieij 1039, nalatende bij zijne weduwe OTHIL•
DE , MCC zoom.
DIRK DE IV, de oudfte van die zoons, wierdt Graav in zijn
pl aats, en raikte in gefchil met Flaanderen, voorts met den
Bisfchop van Utrecht. Iiij voerde een geweldigen krijg tegens
Keizer HENDRIK DEN III. In 1048 op een fteekipel te Lidk
zijnde, hadt hij het ongeluk van den broeder des Aartsbisfchops,
van Keulen, zo zwaar met ene fpeer te wonden, dat hij 't be't welk zo euvel werdt opgenomen, dat de Bisfchoppelijf.
ken terflond de Heillanders op 't lijf vielen en 'er verfcheidene
van dood iloegen ; zo dat Graav DIRK zig ter nauwer nood
nit de vlugt konde bergen, Op den Lei. januarij 1049 werdt
hij te Dordrecht door een onbekenden Keulenaar , met een ver.
giftigen zo gevaarlijk in de dije gekwetst, dat hij 't binnen drie dagen beilierf, en wier4t, daar hij ongehuwd was,
door zijnen broeder FLORIS opgevolgd.
DIRT; DE V, mindeijarige zoon van FLORIS DEN I., volgde
zijnen k adu op in het heftier, onder 't opzigt van zijne moe.
der GEERTRUID. Genoodzaakt naar Flaanderen te wljken; be.
1e ,er3e hij vervolgens, door de Hollanders gehoipen , het floc
frfelinoide dat hij veroverde ; 't weir zijne inhuldiging tot
Graav ten ge,-olge hadt. In 't jaar 1076 huwde hij met O.
1HJLDE, dogter van TiLltog HERMAN of FREDERIK van Saxen,
waar na hij 't land 15 jaien in vollen vre:ie beregt hebbende,
op den 17 jun13 1091 is geflorven.
DIRK DE VI, volgde in 1123 zijnen vacler FLORTS DEN II. als
Cram; van Holland op, doch alzo hij nog te jong was, om 't
bewind te aanvaarden, he1dt zijne moeder PETRONELLA het
tieive gedurexie zijne mindeijarigheid in handen: zij was qne
lorr01.11,1
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Ar rouw'van mannelilken moed, en heeft het Craavrchap enigt
jaren loffelijk beregt. Ten jare 1138 floeg DIRK hot belec.,3
voor Utrecht ; de ftormgevaarten waren reeds opgeregt, ell alles tot den aanval gereed, toen de Bisfnop gcenen kans ziende,
zig, door wereldlijke wapenen, te verdedigen, zijne toe-,
vlugt tot de geestelijke nam. Hij trok, van zijne Geestelijk-.
Jieid verzeld, 111 plegtig gewaad ter poorte uit, houdcnde een
,bock in de hand, uit welk hij den Grave den g,eestelijken Ban
voorhouden , zo deze de belegering net opbrak. De
Hollanders, die vast naar den ftorm jookten, fonJen ver.
badsd, op dit vreemd gezigt. Graav DIRK zeiv vieesie den.
Rerkelijken blikfem , mct IvAken hij gecIrjgi werdt , zo zecr,
dat hij den aanval flaken deedt. En 't was in dit tij,Iva!.,
;net vreemd , mannen die den viand onvertzaagl arv,,,af.;ten
of zelvs te gemoet treden durfden, op 't enkel dicicn eel:3
I3isfchops met den Ban , te zien bezwijken. Zo g,ing het Gra.
ye DIRK; en tie Bisichop wist zig van zijnen b,gelovigert
fchroom zo wel te bedienen, dat hij hem noodzaakte, bloot,3hoofds en barrevoets, op de knieen vergifFenis te verzoeken.
Toen eerst gaf hem de Bisfchop, voigens gebruik, den vredckus, en zij verzoenden zig zo volkornen met eikandeien, Oat
'er, zo lang zij beide leefden, een VaSc vrede tusien de
Hollanders en Utrechtfen ftand greep. Na dat hij vervolgens
een togt naar 't H. Land hadt c;edaan; de kloosters to Egmond
en Rijnsburg alleen van den Pans afhangkelijk gernaakt; en flaw
Utrecht, HERMAN VAN HOORNE tot Bisfchop opgediong-en hadt,
overleedt hij op den 5 augustus ii 5 , en liet het Graavlijk bewind na aan zijn zoon norus, DaN III. van dien naam, cn:icr
de Graven van Holland.
DIRK DE VII,' oudfle zoOn van FLORIS DEN III. en van
ADA , volgde ten jare I/ 90 zijn vader in het Graavlijk bewind op. Een zijner eerfte benloeljenisien was , om zig van
de leenroerigheid wegens Zeeland bewester-Schelde te ontflaan
't welk hem egter mislukte. In 1197 bekwam h het wereldlijk bewind van 't iritrechtfe ndom; voorts bele7e12e hij
wierdt genGolzaakt bet be le3 op te breken; eg.
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ter veroverde hij 's Hertogenbosch, maar wierdt bij be t kin,.
Jleusden oveival len en gevargen genomen, en moest 2000
zilve r tot losgeld betalen, Hij foot in 1202 een nadehig verdrag met HENDRIK DEN Hertoge van Braband, en
iUcf te Dortli edit den 4 november /203 ; alien ene dogter
3 ,alatende A DA genaaml, ciompelende zija ontijdige dood
1;;;2c in een poel vii verwarringen.
DHUcSEN (FILE)), eon Ned:Wands Konstfchilder, was
zcer vermoedeilijk een kweckeling uit de beroemde fchool van
RUBBENS. Hij toog vroegtijdig naar Spanje, alwaar hij zig ter
woon vestigde, en in welk rijk men veelvuldige konstflukken
van hem aantreft. Onder anderen ziet men in de facristie der
Earreroeter-Karmeliten-Nonnenkerk te Toledo, een overheerlijk
Schildcriluk van hem , waar op een knielende H. JAKOBUS , be.
nevens een Nonne in de zelvde geftalte afgebeeld zijn , en
waar op gefchreven flaat : FHILIPPUS DERIKSEN faciebat en Ma.
PEDRO ANT. DE LA PUENTE Oteifen Nur)
drid 1642.
epanicni
1775. Sto. Zcit/ 1. 136. Montitt.
s,:cxicor. f. 197.
DIRKSEN (WILLEM) , Konstfchilder , een Antwerpenacrt
van geboorte, was door zijne ouders voarbefchikt om een Juwelier te worden, doch zijne neiging volgende, begaf hij zig
tot het fchilderen , in welke konst hij tamelijke vorderingen
maakte. IL] bepaalde zig enkel tot het vervaardigen van hullorieflukken; waar onder 'er nog al fraije gevonden worden
fchoon men hem in 't algemeen onder de kiasfe der middel,
matige Schilders behoord te rargfchikken; want zijne tekenin.
gen hebben niets van dat losie 't welk een Schilderfluk zo
bevali i g op het oog maakt, en de omtrekken van zijne voorwerpen die hi) meestal Ievensgrootte vertoond, zijn fomtijcls
flordig; ook outmoet men weinige verfcheidentheid in de
voortbrengzelen van zijn penfeel: met dat al is zijn koloriet
nitmuntend. Hij ftierf in 1697. PILKINGTON The
Getllewans and Connoisfeurs Di&ionary of Pcintres. Lo yd. I 770. in
4to. Mon, SCitnya Zcsicon, f. 197.

MUMS ISHOEK. DIVIaYS.
DIRUTIUS (REMIGIUS), werdt in het dorp rolko.;;:c1,6.;
ven, ander het gebied der ftad Kasfel , in Wizis-F,:ali,,:ereii gem
borer. Na de voleindiging zijner fludien en tot Doktor in boi.
de de regten bevorderd zijnde, werdt hij Raadsheer in den
Hagen raad van Mechelen, vervolgens Requestmeester en -)raost
tier kollegiale kerk te Brugge, en ten laatften bij het fcheppen
tier nieuwe Bisdommen tot de waardigheid van Bisfchop van
Leeuwarden, de hoofdilad van Friesland benoemd; dock
heeft nimmer dien bisfchoppelijken zetel beklominen, door.
lien de Staten van Friesland, zo wel als hot gantfe lighaam
der Geestelijkheid aldaar, zig met kragt tegens aai,liciling
ider nieuwe Bisichoppen verzetten ; (loch zjj inoest,2n ten iaatili-a
zwigten, en ten jare J.47o wierdt CLI NERUS PETRI, als
Eisfchop van Leeuwarden gehuldigd ; zie op dat Art.
DIRUTIUS heeft egter uit kragt van Ziille aaniteiling tot TVs(chop, ten jare 1565, het Provintiale Sijno,le te Utrecht, ais
Gedeputeerde wegens Friesland bitewoond; clan in slit gewest
miet kunnende banken , werdt hij na dude van PETRUS CUitTIUS , eerften Bisfchop van Brugge in Fiaandcren, iia dcsy.clvs
plaatze tot die waardigheid verheven. Iiij beleikte even grijzen ouderdom, en itieif den i oktober 1617, enige Ceichifften nalatende. - 'Kerk. Oudhden van riiesland , I. D.
bl. 289.
DISHOEK (JAKOB vAN), een Staal- of Medailje-Stempelfnijder. Onder anderen heeft hij een fchonen Penning gefneden op den vrede van Nijmegen, ten jare 1678 gcfloten , waar
van men de afbeelding vindt bij ETZOT, Hifi. Metallique , Tom.
II. p. 309. In KOEHLERS, iforige C.Oltint*Ittaigitng/ VIII.
cif f. 64S, vindt men van hem het borstbeeld van den be.
roeinden BALTHAS. BEKKER. SCIntifier &Act%
1779. f. 203.
DIV/EUS (PIETER), of eigcntlijk VAN DIVE,
re geflagtnaam is, is te Leaven ge'ooA en , en beLuoit tot (!i-3
e
s.
lasie der beroem lfte Brabandife
te Mechelen , in bWt jaar 15d1, en Ileac gc uici-irevcn: I
e
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nODONIEUS' (RENnERT)
Aitiqmitatibus G ailke Beigiex flatus ejus, qualis fuit fub Roma.
nomin raprefentans. Antv. 1565 et 1584. 81'0. 2, De
dlitiquitatibus Brabantire ; et &Mill Brabantiarum, Libros XIX ,
edeizte ALB. AliRmo. Antv. 1610. in 4to. 3. Res Lovanienfes et
,innale.s- oppidi Loranienfis , weike under deszelvs Opera varics,
eerst iu 't jaar 1757 te Leuven uitgegeven zijn. De Heer
TE WATER betuigt, dat hij nit doze werken van DIV/BUS
0:11tlent vele Brabanfife geflagten onderrigt heeft bekomen; en,
dat het jammer is, dat cenige van zijne gefchiedkundige werken
varloren geraakt zijn, of ten minften nergens te vinden waren , am te gelijk met de overige te konnen uitgegeven warden. - J. F. FOITENS Bibl. Belg. p. 972, 973. C. SAXI
Onorn. liter. P. III. p. 428. J. W. TE WATER, Hifi. van 't
Verbond der Edelen, IV. D. bl. 400, 401. FicHER, OciOrten
toicon / IL Zfleii. f. 155.
DODONJEUS (REMBERT) of DOD/EUS, oirfprongelijk nit Friesland herkomilig, is geboren te Mechelen den 24 juJlij 1518. Hij was Cell agterkleinzoon ,van JARIG A JOUCKEMA
Burgemeester te Leeuwarden, gebooitig van Staveren; klein.
zoon van REMBERT A JOUCKEMA ; en zoon van DODO, die men
in Braband ThoNIsIus DODOENS noemde, en die zig te Mechelen
neerzette, alwaar hij kaaphandel dreef, en een van de Kosters
der Parochie van Sc. Sean was. DODONIEUS wierdt vroegtijdig
Haar Leuven gezonden, alwaar hij zig na zijne eerite letteraeirdningen volbragt te hebben, tot de fludie in de medicijnen
bepaalde, waarin hij under ander= tot Meesters hadt, JAN
IIEEms van Arn:entieres en PAuLtis ROELS van Dendermonde,
alle beide Kanunnikken van den tweeden rang van St. Pieter.
Zijne vorderingen in die. v,, ztenfchap waren zo vooripoedig,
dat hij reeds den ic) fepteniber 1535 daarin den trap van Li.
centiaat beklom. NicEaoN vergist zig, met te ze2:gen, dat hij
op dien dag de waardigheid van Doktor bekwam , en ook met 'er bij
te voegen „ dat PODON/EUS alvorens vericheidene Akademien
,, in Frankrijk, Duitsland en Italian bezogt hadt, en aldaar
„ door het ondeisqs van geleerde man?nen, grote kundighe„ den
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,) den in de Kruidkunde hadt bekomen." Het is zigtbaar, dat
men dat alles na het jaar 1535 moet plaatzen, doordien Do.
D01`./MUS als Coen nog maar 17 jaren oud was, Het eerfiz
werk dat hij in 't licht gaf, doet zien, dat hij in I 546 te Bag el was; en het tweede bewijst, dat hij in het zelvdc jaar to
Mechelen te rug kwam. IIij reisde op nietiw =trent 157o
naar Italien, en trok van daar naar Duitsland , om Lijfartz
te bij Keizer MAXTMILIAAN DE IL welke hem tot die post
benoemde in plaats vat} NIKLAAS BIESIOS die den io april
I 572 , was overieden. DODONIEUS zig naar Weenen begeven
bebbende, diende den Keizer tot aan zijn dood toe, welket
voorviel den /2 OktObCr 1576. VerVOlgCDS was hij Lijfart4
van RODOLF DEN H, zoon en opvolger van MAXIMILIAAN*
Onze Schrijver genoot hier een ruim bell-aan en hadt bier
vergenoegd kunnen leven, ware het niet geweest, dat hij een
fill afgezonderd verblijf boven het woelige van 't IIof hadC
verkozen. Andere redeiren bewogen hem ook om fn de .A rederlancien te rug te - komen : de eene was, de twist, die 'cr
tuslen hem en IAN CRATO VAN CiI.AEFTHEIM, Ceti ander/en Cc.
neesheer van de KeiZerS PEP,DINAND , KIXIMILIAAN en Rut;
for r, een gierig en ongemakkelijk mess, di6 ter zelver
ock overhoop ge)aakte met REN1BERT DODONIEUF , den won, en
met vellcheideue anderen. Die twist liep 20 hoog, dat diei
Geneasheren gerchriften teams malkanderen in 't licht gavec,
die al Jaeger hoe fcherper wierden, ter tijd toe, dat de voolt.
gang daar van door hogerhand wierdt geiluit. Nog een an.
dere be,weegrede riep DODONUS naar zijn vaderland te rug;
want zekere knapen , gebruik *Mende maken van de onlusten
die het land berociden, ten einde zig de goedeien aan te ma.
ti!:en, die hij nabij Mechelen, en Antwerpen halt liggen, gaven
voor, dat die valaten waien. Dos door zijn vrienden aange.
maai,d, orde op zijn zaken te ftellen, verzogt hij zijn
aft-elk-Ad van den Keizer , en maalite zig gereed om naar Bra:
band ta rug re' kceren. Naar de erbarmelijke toeftand,
waarin zig die provintie en derzelver nabutnichap beyond,
, alwaar hij veel.
Weld, hem eenigen tijd te
ae.
Via. g
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eere verwierf, door het genezen van zonderlinge ziektet);

nil was -nog den 31 maart 158o in die flad, toen de huish oigue..
r gewnvan SUFFRIDUS PETRI aldaar itierf, die alle zijne vbleijt
:or ou
en oppasfingen niet in het levee hadden kunnen
den. Vervolgens trok hij naar Antwerpen, daar hij een kortilondig verblijf hieldt, doordien de Curateuren van Leijdens
Hogefchool, hem tot Profesfor in de Geneeskunde beriepen,
weike post hij aannam en aanvaardde; dan hij hadt 'er geeri
Zang genot van , want hij flied reeds op den 6 maart 158.:;
in genoemde ftad, in het 67fte jaar zijnes ouderdoms, na flegts
het tijdvak van derdehalf jaar zijn ambt als Hoogleraar uitgeoeffend to hebben. Hij wierdt begraven, met het volgendu
graffchrift op den fleen, die hem- bedekte, gebeiteld
D.

0. M.

REIVIBERTO DorontEo,

Mechlin.
II. & RUDOLPHI IL InipP.
Medico & Confiliaria
Cujus in re Afiron., Herb., Medici
Eruditio Scriptis inclaruit.
Oui jam fenex in Academia Lugdunenfi
Apud Batavos
Publicus Medicince Profesfor
Feliciter obiit
Anne M.D,LXXXV.
Ad. yr. Iclus Martii
ZEtatis fuce LXVIII.

D. MAXIMILIANI

REMBERTUS DODON1EUS,

M. P.
Het Afbceldzel van DODON2EUS in
koper geineden, one;
mow:, me) in e Athena' Baf ai .ce van MEURS1US; in de Acath:.
vaa JZAAK BULL ART , in de Bibliotheca Belgica van 1701',
PENS , als mede zecr fraalj door den beroemden R. VINKELES
gegraveerd, bier nevens gevoegd. hadt twee zoons, DioTZISIUS, die in de lerte zijner lethijd ftlerf, en REMBERT,
vcaar van bier bovcn is f", e fpr ()ken. Ook Eat bij Brie dogter$

La, ALTUINETTE, URSULE en j.w.cp.;,,NE,

DODONAM. (IMIBERT)
n tegen zeggel ijk W/S DODONIEU g een zeer geleerd mane
hij was geodrend in de fraaije letteren, verftond de Mathe.
, was ervaren in de uitoeffenende Geneestonst, en onge•
Kneen in alle de delen der Kruidkunde, en wat daar Maar eni.
ge betrekking toe heeft. Schoon in Braband geboren, en langen.
tijd aldaar gevestigd, hadt hij zig ' egter nicer bijzonderlijk oil
de geichiedenis van Friesland toegelegd, vooral wat deszelvs
geflagtrekenkundig gedeelte betreft, en hij is ten aanzien van
dat yak, van groten dienst geweest aan SUFFRIDUS PETRI. Zii.
e uitgegevene werken zijn:

I. PAULUS JEGMETA , a JOHANNE GUNTEIO Latind COnMfro
a Refab. DODONVE0 ad Grcecuin tevtum accurate collatus , ac re.
fenfitus. 1546. 8vo. PAULUS IEGINETA was Cell Griek, gebo.
ien op het eiland .1Eginez, hedendaags Engina, nabij ../Ithene;
bet fchijnt dat hij in het begin van de \Tilde eeuw heeft ge.
Ieeft. Hij ftudeerde eenigen tijd te Alexandria , doorkruise
te veele landfchappen , en thaakte zig zeer bekwaarn in de
Geneeskonst, zijnde tefins een ervaren Heelmeester. Da
Arabieren hebben hem den bijnaam van Alcavebeli , 't wells
Vroeameester betekent , gegeven. Zijn VII boeken de ra
Iedica zijn in 't grieks gedrukt te Venetien in 528. in fol. Ite.
te Bazel in 1533 en 1551 in folio. Daar is eene overzettina
van in 't la* door ALBANUS TORINUS Bazel 1538. in 4to.
Dan JAN GpINTIER of carder WINTER heat 'er eene die beter
is van gegeven, en 'er zijne aanrnerkingen bijgevoegd; gedrukt
te, Parijs bij SIMON COLINJEUS 1532. in folio. It. met de noten
van JANus CORNARIUS JA1(03 GOUPIL en van JAKOR DALt.
CHAMP. Lugduni, 1551 & 1558. in 8vo. It. van de uitgave van
den zelvden Com fARtus, adjeElls Dolabellatuin libth feptens. Baf'.
1556. fol. Het is cane verkorting der werken van GALENUS
ler val zijn eigen bij, en fehroomt
rnaar de verkorter
tiet, zi2., van zijn Schrijver,, e zelvs van HIPPOCRATES,
verwijderen, zo dra hij van vda .;ten is, beter ontmoet to
bebben.
Geographiam liagoge; per
2. Cosmographica in Afronothiam
RZANUERTUM DODAllAC,X, Malinatem 40. 1;48. in I2MO.
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verre ik weet, de eenigfte uitgaar, Welke van
Dit is , ,v001. zo
tilt -werkje in wezen is; en dat door de meeste Schr ijvers very
keerdetijk als in 1584 gedrukt, wordt opgegeven. DODONzug
wijd t het toe aan zijnen neef JOACHIM HOPPER of floppE..
S US, door een brief, gedagtekend Mechelen den 1 december
1546. Deze HOPPER, aan wien hij onderwijs in de Mathe.
fis gaf , halt tot moeder RIXIA VAN PIERSMA een
u
kleindogter van REMBERT JARIGA , den grootvader van DODOEUS.

3. De Frugum hifloria, Liber onus. EjusdemEpiflolx duce : WW1 de
Alica: altera , de
Farre , Chondro, Trago, Ptifana , Crimna,
Zytho Cerevifia. Antv. 15 52. UM. Dit boek en de eerfte
brief die daarop volgt , kan als ene Verklaring over Pumus
XVIII. 7. 8. aangemerkt worden. De brief over het Bier is
gerigt aan BOUDEWYN RONSSIEUS , die dezelven enen plaats heeft
gegeven in zijne Miscellanea, Eptyl. 39,
4. Trium prioruin de Stirpiztm HYloria Con27nentarior? on Imagine3
ad vivum expresfie ; una coin Indici1;us , Grcera, Latina, °Siciliarum, Germanica, Brabantica , Gallidaque nonzina compleelentibus.
472tV. 1553. 2M0.
5. riaoric bcr Manta:. %Ilti13. 1553. 121110. / opgedragea
aan Keizer KAREL DEN V. It. in 't Hifloria Stirpium.
"Intl% 1553. nino. Ook in het frans : Hifloire des Plantes,
compolee en Flamand par R. DODOENS traduiEe en Francois
par CHARLES DE L 'ESCLUSE (CLUSIUS.) Ibid. 1557. folio. Dit
is enkel de fchets van het groote werk hier beneden onder
N°. 15. vermeld. De ievensichets van KAREL CLUSIUS ontmoe
men in het VII, D owel van slit ons werk, hi, 56. enz.
6. Pofierioruin trium de Stirpiuin Hilloria Commentanforum Tina.
gives ad victim artigiciji,ffimë expresfce una cum marginalThus ..4nnotationibus. Item ejusdem (DODONIEI) Annotationes in aliquot plcris Tomi imagines, qui trium priorum figuras cfimpleaitur. Antv.
1554. I 2 MO.
7. Florian,
Corong rum, Odoratorwnque nonnullarurn Herba,
1568. 8vo. It.
rum, ac eorum quce eo pertinent,
Altera edit. ID. 1569, nano, 0,pgedragen aan joAcH.
J4ux
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door een brief, gedagtekend Mechelen den s fanuarij
8. Hifloria Frumentorum , Leguminum, Palufirium & 4quati.
lium Ilerbarum, ac eorum qua eo pertinent, Addite funt Imagines
,ViVee exaElisfima , jam recens , non absque vulgari diligentia et fide,
artificiofifimd expresfie , ptarurn plerceque nova, et haftenus HON
editce. Antv. I569. 8vo.
9. Purgantium aliorunzque eo facientium, turn et Radicum;
Convolvulorurn, ac Deleteriarum (vergiftige) Herbarum, .ilifioria,
libri IV. "Pity. is74. 27/10.
I 0. "Ippendix variarwn, et quidem rarisfimarum nonnullaron
Stirpium, ac Florum qziorundam peregrinorum elegantisfimorumque
et kones omnnino novas , nec antea eclitas , et fingulorum breves defcriptiones continent ; cujus altera parte Umbelliferce gnultx exhibentur. Alb). 1574. 127x20.
Hjtoria Vitis , Vinique , et Stirpium nonnullarum aliarumn
Colon. 1580. 124110.
12. AP0LL0NII MENABENI TraElatus de magno Animali, quo$
,41cen nonnulli vocant Germani Ciao; et de ipfius partiuma in re
facultatibus. Item zlifloria Cervi .Rangiferi , Gulonis , 31"111
(NO vocati. Accesferit REMB. DODONTEI de Alce Epiflola. Col.1581.
127.7zo. De genoemde MENABENUS was een goed Dichter, een
geleerd Natuurkundige, en eerile Lijfartz van JAN DEN
Koning van Zweden. Hij verliet dat rijk in 1581, en begat zig
naar Wenen; voorts van daar naar Milaan, dat zijn geboorteplaats was. Hij heeft ook nog gefchreven: De caufis Fluxus
et &Arms Aquarum Stocklialmenfium.
x3. Medicinaliurn Obfervationumn exempla rara. Colon. 158 r.
21/10. It. Editio nova, cui aecesfere ANT. BENIVENII , de abditis
nonnullis ac mirandis Morborum ac lanationum caufis, Liber , cum
Anotationibus DO,DONZEI : Medicinalium Obiervationurn exempla
rara VALESII DE TARANTA , et ALEXANDRI BENEDICTI , cum
2otis tjusdem DODON/EI : et HOorice geflationis Fcetus n2ortui in
Utero per annos plus quatuor,, MATTI1I CORNACIS ..1EGIDII HERACHILLIS PIRMINII GASSARI Phyfiologices, Medicine*
partis, Tabulie expeditc e , REMBERTI DODONXI, Ante. et Lugd.
kx. 1585. 8 vo. It. Iiarderv'ci. 1 621. I 2
53
ittlg
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phypologices Medicine partis , Tabula expedite,

/58r. i2ino•
I S. Stirpium 111,*(tori‘e

cotoi.

Pemptades fex , five libri trig into,

2583- folio. Met houten Figuren. It. vane ab Au tore pawl.

ante martens emendczti. Antv. 1616. folio, It. in 't Ne.
derduits. Antw. Ins. in folio. Deze uitgave is met enige nieu.
w Figuren verrijkt, en de befchiljving van vericheidene
heetnie Planten, van KAREL CLusius ontleend. Ook heeft
men 'er enige Egijptife en Italiaanie Planten bijgevoegd, over.
enomen uit de werken van PROSPER ALPINus en van FABIUS
COLONIA, enige Indiaa,fe Kruiden enz. Men 'heeft doze uitgave,
te danken aan JOOST RAN- geboren te Antwerpen en te
Leijeti wonende, die ook zelv enige vermeerderingen bi,}
het werk heeft gevoegd. Flet is herdrukt in de zelvde fpraak.l:
under dezen tijtel o CRUY'r BOECK REMBERTI DODON./ti , bat:.
eticu§ fine balk berficteringlie: nut ZijbecOlcr, acbter dch
4rapittel I ttijt berithqbenettnjbt-befit,tber§: 1Tteiri in 't [actfe een Zefeb?ijbinte ban be anbiactfcbc -•itiettlapien
E,,ijetreeften ttij
AcDziften ban CAROLUS CLUSIUS.
a it
tato Wn nict00 oberfien cube berbetert. kii:"?tutircrpen iii
tie P1;ant4tirtte IC)mcherije ban BALTII. MORETUS , 1644.
folio. Deze druk , verre weg de beste van alien , en die en®
volledige Verzameling bevat van al 't geen onze Schrijver
immer over de Kruidkunde gerchreven heeft, is in groote
ting, fchoon de Heer TOURNLFORT in de voorrede van zijnt
12flitut. rei Herbaria 'er niet veel medf., op heeft; want hi zegt:,
dat Donoi;imus , door hem 7elven, maar' een Klein
(1°0rd:en hij geen
„ van zonderlinge Planten ontdekt
gelegenheid heeft gehadt am te reizen." Dan dit is volko..
men ongegrond; oak worth het werk door veien geprezen;
waar van ik alleen zal bijbrengen, hat geen MELCII. GUILAN,
VI, een geleerde Botanist in 1589 te Padozia geflorven, van
2egt; Deniqzie Thumathe ex Thirniflitan: Recentiores fere Ponlion
tvireutn, et Pomum amoris nuncupant. hiujus Plante iconem primus
et ultimus ftetTandam propo.fuit REMBERTUS DODONEUS in Cammentarlis de Stirpibu.s. qiJOS idiomate Germanorum kfcriatim edidit.
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r kujus 7nemorice eruditisfimus , a ad Stifpi1171; cognitionem, 7104
11ufiranclam folum, fed abfolvendam, flatus, fadus , inflitutus.
LCH. GUILANDINI , Papyrus , hoc of , Commentarius in tria
C. PUNT' inajoris , de Papyro capita. Venet. apud M. ANTON.
ULMUm , 1572. in 4t0. Memb. V. p. gr.
16. Confilia Medica. In de Verzameling van LAURENS
&UOLZIUS, Med. Dolor te Breslauw en aldaar geftorven in
J599, geplaatst. Deze Verzameling heeft tot tijtel : Confiliof. um Medicorum Confcriptorum a JOHANNE CRATONE , et aliis prcefiantisfimis Medicis, Liber. France,. 1598. folio. It. Hanovice,
161o. in folio.
17. Praxis Medica; in eamclem SEBASTIANI EGBERTI Con finis
et Medici Ainflelxdamenfis , Scholia; CUM AuEluario Annotationuin
NICOLAI FONTANI. *ft. 1640 1 2,720.
SUFFRIDUS PETRI , de Scriptorib. Fri is , ult. edit. p.
401-406. MEURSII Aeience Batav(e. p. 124, 125. Alma Acad.
Lugd. Bat. p..142. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, Anal. Belg.

Vol. I. p. 486. 708. 710. 823. VAL. ANDREAS Bibl. Belg. p.
792., 793. FOPPENS, Bibl. Belg. p. 1064. FR. SWEERTII „
Athena Belgicce, p. 655, 656. CONRINGIUS S MC. XVI. CUM
Nods KRANTZTI ' , p. 168. 'FOB. MA GTRI Eponymolog. Voce.
Jo. ALB. FABRICIUS , in Bibl. GMT. Vol. XII. p. 578. FREY'TAG Analefta litter. p. 292. Catal. Bibl. BUNAV. Tom. I.
Vol. II. p. 1207. C. SAXI Onom. liter. Pars III. p. 262.
p. 99, roo.
BULLART , Acad. des Sciences & des Arts, Tom.
NICERON , Mefn. des Homfnes Torn. XXXIV, p. 41-47.
PAQUOT , Mein. litter. Tom. XV. p. 1-14. BEVERWYK , Schat
der Ongezondh. bl. 39. 42. BENTHEM „toff, $trOcn, tio
ed3ut. flaat i If. 23. f. 571.
DOEN (PIETERSZOON), is een Boekdrukker te
exn geweest , die ten jare 1523 eene vertaling in 't neder

6uits drukue van LUTTIF.RS hoogduits Nieuw Testament; vas
welke vertaling men zig bediende , in zekere hei.nelijke
verga, ieringen van mannen en van vrouwen, die daar te
dit zeivde jaar 1523 geh p uden werden, in svereltliike
de
4
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huyzen. 71) NtIlerclen , bij eene afkondiging Van den 3 0 no,
vember des zelvden jaars , older bedreiging van araffe aan
hif en goed, veihoden. En nit deze afkondiging blijkt, dat
deze vergaderingen, cep ecne zekere wijze, gepredikt
WAG. , Bejihr. van Alinft. III. St. hi. 4, 5.
werdt.
DOES (v.AN DER) , ziinde de eigenlijke geflagtnaam CROI.
Hilt. de Canibrav, Vol. II. p.
460. 488. a. 13. een oud en zeer aanzienlijk adelijk Geflagt
in Holland, dat zig eerst in Rinjnland heeft gevestigd, daar
het 't adelijk Huis ter Does hecft bezeten, zijnde de Heren
van dezen naam, al bekend en in aanzien geweest,/ orntreLt
den jare 1300. Men leest _miners van enen MAURYN VAN
DER DOES , die Raad is geweest van Graav WILLEM DEN IIL
van Holland , welke ten jare 1 3 26. biocide, en getrouwd was
met N. vAx AAMSTEL VAN MYNDEN wier vaders broeder
was WOUTF.R VAN 11A1'.1`,',TEL VAN MYNDEN beide zone_] van
AMELli VAN AAMSTEL, die voor het, eerfte de goederen van
bezat. DeZe MAURYN VAN DER DOES, wordt in cell
Eandvest van den voorgemelden jare 1326, genoemd Voogd
van de kinderen van Heer WOUTER, zijneu DO1 , zeolle van
Neer AMELIS VAN MYNDEN.
De ficamlijst van dit Gellagt, 't welk tot an toe in Iuister Is
gebleven , en vericheidene groote Mannen heeft opgeleverd,
die in geleerdheid, dappelheid en vaderlandsliefde hebben
g' emunt, aan wins hoofd men to regt den za bekenden
CARPEN.
rUS A DOUZA meet plaatzen, wordt govonden
Part.
III.
p.
460-471.
S. v.
Ilifloire
Gen.
des
Tats-was,
TIER ,
FERWERDA,
bl.
929-9324
A.
LEEUWEN, Batavia illujirata ,
Nederl. Gtflacht-, Stain- en Wapenboek , II. Deel; insgelijks in
(14 Woordenboeken, van IIOOGSTIIATEN, LUISCIUS en Ken. Ook
Tindt men enige bijzorlerheden , ,opens fommigen nit dit
iagt, bij VAN MIEIOS , Charterboek II. D. N. 6c7. 63o. III. D.
bl. 413. 551. IV. D. bl. 84. 494. 514. 873. 1CO2 , en in 't
Friefriie Charterb. van SCHWARTZENBERG , I. D. bl. 331 . 495.
verichciAlene Schilders geweest, cie den naam

SILLES , ingevoige CARPENTIER ,

YAK
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JAN DER DOES dragen, of dezen nu ook tot dit Geflagt heb.,
ben behoord, lean ik met geene zekerheid bepalen.

DOES (ANTHONY VAN DER) , was een Nederlands Plaat.
ibijder , die omtrent 't midden der XVIde eeuw geleefd heeft,
en verfcheidene fchone Prenten door zijn graveerijzer heeft
voortgebragt; als onder anderen : FERDINAND, Kardinaal Infant van 'Spa* en Landvoogd der Nederlanden, te paard
tende; in het verfchiet ziet men den flag bij Nordiingen,
waarin die Vorst benevens den honing van Hongarijen ten ja.
re 1634, de zege over de Zweclen bevogt, naar RUBBENS en
DIEVENBEEIC eene H. MAGDALE`,1A naar BANDIT; eene H.
MARIA met Let kincleken JEsus aan hare borst, naar ERASM.
, waarin een Engel de luijeren
QUELLINUS; eene H.
aan het vuur warint, door den zelvden enz.
BASAN,
DiEtionaire des Graveurs, III. Vol. Paris 1767. 8vo. aftgcm.
Xtinfifo: Zolotti 1779. f. 203.
DOES (DIRK VAN DER), de jongfte zoon van Jon. VAN
den Ouden, en ELIZABETH VAN ZUYLEN VAN DER
HAER , wierdt geboren den 25 februarij I580. Zijne letterDefreningen volbragt hebbende, doorreisde Duitsland, en
begaf zig naar Danttig , met inzigt ow een toot naar Konfiantinopolen te doen. In Holland te rug gekeerd, geraakte hij in de
Regeering te Utrecht, was in 1614 en 1615 Schepen van die
Itad, en wierdt den 26 februarij 1642 als lid in de RLiderichap van dat toenmalig gewest befchreven, en den 4 alms.
tus daarop volgende, tot buitengewoon Raad in het hoogfte
Provintiale Geregtshof aangefteld. Hij flied den 7 junij 1663,
in het 84fte jaar zijn's ]evens. Den 7 junij 1612, hadt hij
bet Slot en de Heerlijkheid van Berkeflein gekogt; ook huwde
hij in dat zelvde jaar, met GEERTRUID VAN RTIF.EDE eene
dogter van GERARD , Heer van Nediirhorst , en van M A GTELD
PEUNIS VAN DIEST. Zijne vrouw flied den 4 februarij 1684,
in een grijzen ouderdom ; zij hadt hem verfcheidene kinde•
xen gebaard; onder anderen JAN VAN DER Dozs, Heer van Ben.
S5
ke.

DER DOES
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keflein, die even :as ziin varier lid van de Utrecliffe Ridderrchart
heeft in druk uitgegeven:
is geweest.
GEORGII LOGOTHETIE Acropolitc Chrcnicon Conflantinopolitanum, Grcece (j Latine, Notisque illufiravit. Leidce 1614. 8voe
V. D. DOES gaf dit nit na eene kopij die zijn broeder GEoRG,
te Pdra, eene voorflad van Konflantinopolen , mar ce p Handfchrift
liadt doen vervaardigen , het welk aan GEORG CANTACUZENUS
halt toebehoord.. OUDINUS flaat de bal mis, met te zeggen,
dat J. v. D. DOES 'er de Gefchiedenisren van NICEPHORtJS GREGORAS , en van LAONICUS CHALCONDYLAS heelt biteV0egd.
LEO ALLAT1US, heeft eene volkomener eh beter vertaalde nitgave van die Kronijk bezorgd , in het Corpus Hificrice Byzantinx.
Edit. Paris. 1651. in folio. Deze griekle Schrijver, die aan•
zienlijke bedieningen bekleedde aan het Hof van de Keizers
JAN Ducts, THEOD. LASCARIS, en MrcHisi. PALEOLOGUS, wicrdt
voor een van de grootfte Mannen van zijnen tljd gehouden.
Hij was in 1274 tegenswoordig bij bet Concilie van Lions, en
fielf op zijn vroeg,fte in 1282. Zijn Kionijk die zees naawkeurii.; is en in grote achting, bevat al het been 'er te Konsga
tinopolen zedert het jaar 1203 tot aan 1261 is voorgevallen.
2. Allocutio finer BEKA, HEDA et HORTENSIO recufis , tv?
Magni:ficum vimin , GISBERTIUM LAPPIUM A WAVEREN Pa-,
tritium UltrajeElifium. Dir behelst een digtftuk van 53 regels,
gedrukt aan het hoofd van de Sucte.ilionm UltrajeEtina van
LAMB HORTENSIUS , in de Vcrzameling van Utrechtfe GerchiedCclirijvers, door ARN. BUCHELIUS verzamelci, met deszeivs aan.
tekeningen verrijkt, en na dode van hem, ten jare 1643. in
folio, door LAP VAN WAVEREN in 't licht gegeven.
3. Lulus Imaginis yocyce, five Echus , a variis Poetis, variist
iinguis et nuueris excuiti ; ex Bibliotheca THEODORI DOLTZE y.
Accesfit MARTINI ScHoocicII, Disfertatio de natura Soni et Echus.
Grceca. Toni.
FABRICII,
Ultrai. 1653 in 8vo.
p.
1122.
GASP.
BURMANNI
Belg.
VI. p. 451. FuPPENS,
Traj. -ertalitum, p. 89, 9o. C. SAI:r., 07:071i. liter. Pars IV. p.
2 39. PAQUOT, Mein. litter. Tom. XVI. p. 239-243. S. VAN
bI. 932. A. PAas, Naainrol der Batay.
LEEUWEN Bata;'.
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Chronijck van Holland, p. 170. jci.
CHER, 3C1*
MI toicou. f. 205., wiens bericht in alle delea
over dezen geleerden Man , zeer onnauwkeurig is.

SchriiverS. GOUTTIOEVEN,

DOES (FILIPS VAN DER) , Konstfchilder, van Antwerpen
geboortig, beefs te Rome de Konst geleerd, alwaar hem het
Arederlandfe Konstgezelfchap den Bentnaam van Orpheus gaf.
0.--- Mg. Aunitier Lexicon. 1779. f. 203.
DOES (FRANS VAN DER) , merle eon zoon van JOH. VAN
DER DOES den Ouden , wierdt den 5 nieij 1577 te Leyden geboron , al waar hij ook zijne letteroeffeningen volvoerde , en een
der geliefdfte leerlingen van JUSTUS LIPSIUS was , dien hij met
groot leedwezen ten jare 1591 Leijden zag verlaten. Weinige
jaren daarna toog hij naar Engeland, daar hij zig Brie maan.
den ophieldt in den tijd dat zijn broeder zig_ te Dantzig bevondt, en gereed ftondt, naar Polen te gaan. in 1597 reisde
hij naar Frankrijk , ten einde zijne zeden te beCchaven en 'er
de franfe fpraak te leren , en misfchien ook om zig van eene
kwijnende ziekte te doen genezen, die hem reeds voor cern..
g,en tijd hadt aangegrepen. Hij doorliep de aangenaamito
oorden van Frankrijk, dat is die landitreken Welke aan de boorden der Loire gelegen zijn , en hij begaf zig vervolgens naar
Parijs, met voornemen om daar eenige maanden te, verblijven ,
voor dat hij naar Holland te rug keerde. In Moo wierdt hij
tot Kanunnik van de Hoofdkerk te Utrecht bevorderd. Hij
leefde nog in 1603, en dit is al wat ik van zijnen levensloop heb kunnen oprporen. Men is aan FRANS VAN DER DOES
de twee volgende uitgaven verfchuldigd; waar van hij de eer.
Re met zijne aantekeningen heeft verrijkt.
T. C. Luciur, Suesfani Auruncani , Satyrographorum Principis,
Equitis Romani , Satyrarum qua. fuperfunt reliquice. Lugd. Bat.
3597 . in 4to.
2. JULIUS CiESARIS SCALIGERI, Epiflole et Orationes. DV.
Bat. Moo. in 8vo. Nog vindt men in de Sylloge Epifiol. van
BuRMAN, Tom. I. p. 233. een Brief van FRANS VAN DEtt DOES,
gefchreven uit,Parijs, den 24 oktober 1598 , aan Jusl us Lusrus ,
Ca

Dorg, (cEORa VAN i)vl.
2g4

een Treurzang van hem, 'waar in
het lot
en gevolgd door
HogeIchool betreurt, over het gemis van zulk
van L e ijdens
geleerd Profesfor. -- FR. SWEERTI1, Athena Belgicad
een
, 243. VAL. ANDR. Bibl. Belg. p. 228. ForpEws,'
P. 24 2
Bib!. Belg. p. 291. C. SARI 0110717. liter. Pars IV. p. 83, 84.
NICERON, Me111. des Hom. illufir. Tom. XVIII. p. 209, 210,
PAQUOT , Mein. litter. Tom. XVI. p. 237-239. S. v. LBEUWEN
Bata y . illujir. p. 932.
DOES (GEORG VAN DER) , merle een zoon van Jon. VAN
DER DOES, Ickle zig van der jeugd of aan toe op het beoeffenen der fraaije wetenfehappen, en leerde zees grondig de
griekie en latijnIe talen. In 1592 volgde hij de neiging, die
hewtot rcizen aanfpoorde, en trok naar Polen , daar hij twee
jaren veibleef, ten chide aldaar de landtaal in volkomenheid
to leeren. Ilij kwam ten jare 1594 in Holland te rug, en
vcrtrok in het zelvde jaar wader raar Duitsland, verzeit van
zijne b y oz;Licrs jonAN en STEVEN. Genoegzaam een half jaar
Meld hij zig te Heidelberg op, deels om met de Geleerden vat./
die Hog-eichool te verkeeren , en deels om de handichrifcea
van de Paltfire bibliotheek, die zedert naar Rome vervoerd is,
te doorfnuffelen. Te Frankfort zijnde, vernam hij dat
MOND DE III , Koning van Polen, een Gezantfchap ffondt te
zende:1 naar de Porte, bier op haastte hij zig om te Krakow te
1101) en,

ten einde van die gelegenheid gebruik te maken om

Naar Turkijen te reizen , zo als hij lang van voornemen was
getr eest, doch ziende, dat deze refs op de Lange baan wierdt
geic,hoven wiei dt hij te rade, zig naar Moskovie te begeven,

om zijn geluk aldaar te beproeven. Op weg zijnde, vondt hij
het geen hij zo t; want hij ontmoette te Leopol, Polakken en
Arineniers , die het zelvde voornemen koesterden. Hij ging
dan met dezen naar Smihel , eene flad aan den mond van
den Danauw gelegen, aiwaar hij op de Zwarte zee te fcheep
ging. Te Konfiantinopolen geland zijnde, huisvestte hij zeven
it aanden lang bij EDUARD BARTON , Ambasfadeur van 't En elM
j-e Hof. Den

2z

november 1594, vertrok hij met den Pp,olien
Crew

1oEs. (c1ORG

VAN t)

281

Gezant, SALOMON GOLSCHI, ten eindd snaar zijn vadeirland te
rug te keren, alwaar hij door zijn vader werdt ontboden, die
bem teiTens kennis gaf van het overlijdea zijnes °mitten broe.
tiers. Hij kwam aldaar in julij 1598, en eenigen tijd daarna
hem de begeerte bekropen hebbende om Indien to gaan bezoeken , begaf hij zig op zee aan boord van een Holiands fchip;
clan hij flied op weg aan het eiland van' St. Thomas, waar.
fchijnelijk in het jaar 1598. D tar is van hem in druk:
1. GEORGII CODiNI Seleda de originibus Conjlantinopolitanis
Grace & Latine, per GEORGIUM DOUSAM. Heidelb. 1596. 8vo.
een ondeihoud 't Welk GEORG VAN DER DOES , to, Franyort,
met MARQ. FREHER hadt, betuigde deze hem de begeerte die
hij hadt om Konfiantinopo;en te gaan zien : waarop FREHER hem
bet werk van CODINUS ter leen gaf, als zeer nuttig om hem
ten aanzien der oudheden van die itad, tot een nuttig gebruik.te verftrekken. V. D. DOES las het met groot genoegen, en
begaf zig terftond . aan 't werk, om 'er eene vertaling van to
tnaken , die FREHER gedurende zijne afwezigheid Het drukken.
JAN MEURSIUS gaf die in 16o8 op nieuw nit met zijne aanmerkingen. JAKOB GRETZER verbeterde 'ar een aantal fouten van,
in zijne Obfervationes in ConiNum, lib. III. c. 18, en verfchaf•
te daar bij het noiige, ten elude het Otiineal volleJiger te
Timken. C. 19. LEO ALLATIUS vul,:ie 'er nog meerdere
onvolledige vakken van , in de Variorum iintiquorum, Tom. I.
Ten laatflen bezorgde LAMBECIUS, Bibliethckaris van den Keizer,, 'er eene volledige uitgave van, die een gedcelte uitmaakc
van het Corpus Hiflorice Bizantina , en wel under dezen tijtel :
GEORGII CODINI, Curopalata , alterius Anonymi, Excerpta tie
dlntiquitatibus Conftantinopolitanis, Grace, cum ,Verfione Lat!na,
et animadverfionibus PETRI LAMBECIi, Hamburgenfis , Lutet. Parir,
Typograph. Regia , 1655. in folio. Dit werk beilaat zuiver nit
een zamenraapzel, waar van men kan overtuigd worden , het
bock van CODINUS met de Opuscula van HESYCHIUS van Milete, de Ofiginibus Colliantinopolitanis , door MEURS1US in 1613
^ itgegeven, vergelijkende CODINUS woonde te Konliantinopole7t:
Olen denht dat zijn toenaam van Curopalates eene bediening be.
to.
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tekent, die hij aan het Hof van den Griekfen Keizer nitoeto
h,eft in 1453 , na de volkomene verwoesting vat/
fende. }Ili
zijn vaderland geleefd, doordien hij van dat tijdvak gewaagt, ill
zijn bock de Imperatorilus Conflantinopolitanis , door den zelvdeli
1,AMBECl US ill 1655 uitgegeven.
2. GEORGII CODINI Tiber de Signis , Statuis alias fpctlato
dignis Conftantinopoli, door GEORG VAN DER DOES vertaald
met bijgevoegde aanmerkingen van MEuRsius; bij het voor.
gaande g,evoegd. ilurelice Ailobrog. , 1607. in 8vo. It. veel
vollediger , met aanmerkingen van LAmuctus in zijne uitgave
van 1655.
3. GEORGII DOUSE , de Itinere Suo Coliantinopolitano, Epifto=
la. Accesferunt veteres Infcriptiones ex Byzantio ,
ex reliqud
Gracia , nunc primum in lucem edit ; cum quibusdam doelorum
Virorum Epiftolis. Antv. 1599. in 8vo. Vervolgens geplaatst
Tom. VI. van den Thefaurus Antiq. Grcecarum van JAC. GRoNo..
vies. De Brieven bij het reisverhaal gevoegd, zijn voor het
groove gedeelte door Grieken gefchreven. De belangrijkfte is
die van eenen MELECIUS, Patriarch van illexandrien aan Jo.
}IAN VAN DER DOES, den vader.
4. Daar zijn twee Brieven van GEORG VAN DER DOES in do
Verzameling van GABBEMA , bl. 243--246. Beide zijn die ge.
dagtekend van Koiliantinopolen den 12 mei) 1597. De eerfte
houdt aan zijn varier, en de tweede aan zijn broeder PHAN,
die hij toen ter tijd nog dagt in levee te zijn; zedert Lang
geen de minfte tijding, van hubs gehadt hebbende, ingevolge
het geen hij in zijnen eeriten brief meta. – FR. SWEER.
TII Athen. Bata y. p. 273. CRENII, Animadv. Philolog. Part.
IV. p. 36. V AL. ANDREAS, Bib!. I3elg. p. 264. FOPPENS,
Bibb. Bag. p. 337. C. SAXI Onom. liter. Pars IV. p. 78. Nt.
CERON, Mein. des Hommes illytr. Toni. XVIII. p. 2o6-2osi.
PAQUOT, MM. litter. Tom. XVI. p. 233.-237.
DOES (JAKOB VAN DER), Konstichilder, wierdt te Am.
iteiciam geboren den 4 maart 1623i Zijti grootvader wa§_ Secretaris van genoeracie clad, en zijn vader Secretaris der Asfu.
ran-
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l'antieltatner. IDeze vroeg geftorven zijnde en weinig mid2elen
Ymi,atende, wierdt hij bij N. MOJAART befteld om de SchilLleikonst te leren. Na dat hij bij denzelven enige jaren Wait
geweest, tiok hij met zijn !rite jaar naar Frankrijk, en voorts
'ea; voet Inct gezelfchap naar Te Rome gekomen, antznoette 1-11j1p6edig verfttheidene landslieden, die hem den bentnaam van Tamboer gaven. Verfcheiden jaren bragt hij in daze
fiad door met ijverig, tekenen en fchilderen, oeffenende zig
-naar de beste voorbeelden, inzonderheid van BAAIBOOTS. Hij
Taakte bier egter geen grooten opgang, docrdien hij zig door
,kijne levenswijze niet wist beinind te maken , en doorgaans
fill en dreefgeestig was. In het vaLierland te rug gekeerd,
2ette hij zig in 's Hage newer, en hielit met z i nc; zuster huis,
ter tijd toe , dat zig met MARGRIET BOORFERS, een meisje dat:
veel geld bath, en ook een liefhebiler van de token- en fchil.
derkonst was, in het huwelijk verbond. Hij verwekte bij
linar vier zoons en ene dogter, waarna zij tot zijn grievende
nnerte, ten jare 1661 overleed; dit verlies trof hem zo iterk,
dat hij 'er ten enemalen lusteloos door wierdt, en zodanig
traag, dat hij het fchilderen ten ene:nalen agterliet, 't welk.
zijne familie hewoog, hem het Secretarislchap van Sloot6.'n, nabij
ifinfleidam , geleg,en, to bezorgen; onder het waarnenien van dit
beroup Miceli de lust tot fchilderen AVederOM in hem te ontvonken, en hij heeft zedert dier tijd vericheiden flukken ver.
vaardigi , die zijn weiverdienden lof, zo lang in wezen zijn,
eulien verkondigen. Hij huwde voor de twecdemaal met ene
j:ffer die veel geld hadt, doch die na hem even zoon gebaard.
,17.tt 11Pblef1 , fpoedig kwam te 11-erven ; hij zeiv betaalde de
laatfie tol aan de natuur den 17 november 1673 , onder anderen twee zoons nalatende, SIMoN en JAKo2 genaamd, waar
van bier beneden wordt,gefproken.
Onze Konftenaar fchilderde bevallig, in het verkiezen van
Lint en bruin was hij ongemeen, en de groepswijzc kppe.
der J)ieren verfiond hij wonder wel , en niemand
fchildeien van Sch2pen en Geiten, zr, in na.
Ileeft hem in
tekening ais wijze van ichildcren, °vertu/Fen. In
1-ieD
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bet Keizerip Kabinet te Weenen is een fluk van dozen
allerbevalligst is : het ver beeldt een
fchoon
ter, dat zeer
den
orntrek
van
Rome, flaande op den voorgrond,
rndig
zii
enige
rumen,
aan welker voet, ene flapen.
iltaePr
in
rec
ter ja
op
den
grond
zit.
Naast
haar {hat een jonge
de boerin
herder met twee tionden , en voor hare voeten een fchaap
DFSCAsPS, Vie des
en ene geit die haar jong zoogt.
MEcHEL,
Catal. des Tableaux
Peintres , p. 333. C. DE
de la Gallerie Imp. de Vienne. 1734. 8vo. p. 222. A. HOUI3RA.
KEN ., Schoulvb. II. D. bl. 1o5--1o8. J. C. WEYERMAN Levey
der Schilders , IL D. N. 189--193. Mon, $uu*r texicon,
1799. f. 203.
DOES (JAKOB VAN— DER), ronstrchilder, een zoon van
den bovenilaanden, halt tot leermeester KAREL DU jARD1N,
213n overieden vaders groten vriend en zijn gewezen voogcl,
daar hij zo lang bij bled tot dat KAREL de lust bekroop om Rome
voor zijn flood te bezoeken. Toen raakte JAKOB bij G. NETSCHER , en daar twee jaren vlijtig gewerkt hebbende, bij GER.
DE LURES te Amftelciam. Nadel hand bij zig zelven de konst
oeffenende, gaf hij proeven van zijnen groten geest en vernuft, loch was daarbij ongemeen driftig en haastig ; want
men vindt van hem verhaald, dat hij eens drie of vier weken
aan een ituk gefchilderd hebbende, en het diet naar zijn zin
konneride krijgen, een Ines nam en het aan .riemen freed.
Dit zeivde ontwerp ondernam hij andermaal; 't lukte hem,
en hij maakte 'er een geichenk van aan den Fleer DE GRAAF,
ZilDeri bloedverwant, die er zeer niede in zijn fchik was,
hem een paard benevens een ffijve goudbeurs veieerde, en
bezorgde, 1111 under het gevolg van den Ambasfadeur
HEEMSKERK daar P,71"US i eisde, alwaar hij zijn fortuin zou ge'mak hebben, was I ij niet ra cen jaar verbilif aldaar overteden. - A. HOUBRAKEN , Schowwwirg, III. D. bl. 327,
203.
328. Wigan. gunfttcr Y.xcicort. 1779.
DOES (JOHAN VAN DER), biter bekend onder den latijn.
fvu naam van JA;-.41J DOUZA. gevende FAANS DOUSA ad LUC'.
DU
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p. 251.

Oui-)1Nn., tot rcden van dcze navnc
vera2Liclii7,, 0111 dat de oz in ht latijn, dezelvde kiduk ult.
dinkt van de ne!eliandie.: oe ; was Heer van 1Voortwi.1,7
..K.q tewli:ike, en ccn ie y erig lid der Verbonden Ede:en; hij wierdc
geboren U.) cl z (It.M. 6 december 1545, uit het huwelijk van
Jon...AN vAN IE 1)o r,.s en Lszc.:1vs tweede huisvrouwe, ANNA
vAN
ine,le van e'en adeli:j k en oud Geflagt. Zijno
hem in 1550 door (c,41 dood ont)ukt zijnde, geraakte
hij ander de vocgdij van zijnen g,rootvad,;i. FRANS
VAN NYENRODE, die hem in den ou3erdorn van tiCn j,11011 naar
Lier in Erd.Lva zondt, clat hjL i e graien
, en vervolzc,T3
beizojt, en elnc!cijk
te tirs volLick, van waar
rrict ;cern overlaAm, in zc
ceboorteplaats te rug keerde. Her was ht dat eel) onficrEdijken naam verwicrf, en zijn aanzienIijk: Geilagt eero
aandeed. ITeldhaftigheid en geleerdheid , ftaatkunde en cerli.ikileid, bionhen eveneens in hem nit,' en men zou verlegcm
flaan met te willen bepalen , wair aan de voorrang
groot zijn heldenmoed ware, bleck overviceg, geduren.
de de gedugtc belegering der fta.1 Lcif7;, in 't jJar 1574,
fejcrt het i_;evelhebber :i chnr, hem, a iciaar, was cp?..)eilagen.
Toen gdf hi) ook bCWry/0.11 van ecili:1-xii. Geenc vleijendo
b.:I:AT:en, gceti S as
konden het hart van dezen Ne.
tot OritrOLIWe doen beTTcen. Dc IL-,t van LEICES..
tie ri
.7,R was nict in adat, cm hem :iftutielc:ken van de bevorde.
ringe der waie belangcn van zijn vaderland. Ztjn flaatkundig
met bepio'Zde getiowvheid, was oirzaak,
in 's Lands hagge:ij l -e oniftandig, l ieden en in de
dat
wtip genntichappen , gebruikt witn,!3; ook bekleedde
h . j. de .,r 4.nvi;;tige posten van Dijicgiaav van Rijaland,
teiines,er van Holland, lid van den Mogen Raad, Curator
en Bbi:oths.-2 1.ialis der Leif/life MaLlemie enz.
We a:re..% d..; Staten van Holland en Zec'and ten kite T572,
7A:11: fit

oix',ei lda--Id van tick' en y olk bij KoninginLe ELt.
te z,,..:ken, was vp.N DER Dons eon der Gezai ten

Na doode des Prin‘:en VAN OZAj2
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in julij of augustus van 't jaar 1584 , in alle ante;
hi) 24,
weten zijner vrouwe en vrienden, naar .Enge.
weten
xelvs
Zijn
oogmerk
was , gelijk men vermoedt, den weg te
/and.
tot
nadere
onderhandelingen
met de Koninginne
barren ,
terwijl anderen meer gezind waren, hulpe bij Frankrijk te zee.
ken; gelijk men deedt. Doch de handel met dat Rijk werde
afgebroken , en, toen befloten, de Opperheerfchappije en be.
fcherminge der Nederlanclen aan Koninginne ELIZABETH opte.
dragen. Dit gefchiedde, in 't jaar 1585, door een aantal
Gezanten uit de Nederlandfe Gewesten, onder welken de Heer
VAN NOORDWYK , wegens Holland , de eerfle was. Zedert zijn
hem meer andere onderhandelingen landswege toevertrouwd;
't Been aan HEINSIUs doet zeggen : Plurima & in Park; gesfit,
& pro eas legationes obivit nec ullius ere jecepius locutti
eft Batavia.
Den roem van geleerdheid kan niemand hem betwisten ;
tte Schriften zijn 'er fprekende bewijzen van. Hij was een
voortreffelijk Gefchiedenisfchrijver,, een groot Taalkundige, een
uitmuntend Digter ; ja hij wordt door JANUS GUILIELMIUS ,
Syll. Epic. Torn. I. p. 171. Pata unicus genoemd. De groot.
Mannen van dien tijd , rekenden het zig tot eere, brief.
wisfeling met hem te onderhouden ; zo als onder veelen , de
Kanfelier DE L' HOPITAL , FREDERIK MOREL de vader,, DoRAT, TURIN6BIUS RONSARD , LAMBINUS , PASSERAT &C. alle
Geleerden van den eerften rang, met wie hij gedurende zijr2
verblijf te Parijs , in Dennis was geraakt. Ook werden hem
van veelen de heerlijkile getuigenisfen gegeven. Sommigen
en daar onder de geleerde DU THOU, noemen hem den Hollandj-er. VARRO. Hij bezat een ftalen geheugen, en een uitgeiezen oirdeet , hadt daarbij genoegzaam alles gelezen, wat het
y ak der Gefchiedenis ten onderwe; pe hoeft , of enigzins met de
Belles Lettres verwant is. Hij verfiondt het grieks grondig, en
CATULLUS , TIBULLUS PROPERTIUS, JUVENALIS , HORATIUS en
verftheidene brokken van andere oude en hedendaagiche Digbj
ter;, bath hij zodanig in zijn geheugen geprent, dat bij
1VIEuRsius
geIe gelegenheden gebruik van wilt te Make
tuigt,
gaf
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tuLgt, dat DOUSA ogenblikIcelijk alle de vragen bnntwoo-dde,
die hem kosten gedaan worden , betrekkelijk de Griekfa
Latijnfe letterkunde, evenveel of die tot de oude of latela
gefchiedenis behoorden. Zijn zinfpreuk was: Dukes ante einnia
Den ouderdom van 19 jaren bereikt hebbende, huwde h1 in
jaar i 564 , met ELIZABETH VAN ZUYLEN VAN DER HAER , eene
iogter van THIERRY VAN ZUYLEN en van Josr.N.A VAN DRAKEN*
BURG welke hem 12 kinderen ter wereM bragt; namelijk Jo.
RAN , JOHANNA, ANNA, GEORG, STEVEN, FRANS, GARNIER,

en nog een jongeren zoon. Van
en DiRic, is reeds vrproken, en JoHAi maakC
bet onderwerp uit van het volgende Art. JOHANNA wierdc
den 16 januarij 1571 te Noordwijk geboren, en ftierf ongehuwd.
ANNA kwam in meij 1572 ter wereId, en huwde in 1661 aam
GASPAR VAN Eussum, Heer van Nijenoort, en Drost van K064.
verden en het landfchap Drenthe ; STEVEN geboren den 2 ja,
nuarij 1576, trouwde aan ANNA VAN Eussum, zuster van
GASPER , en won 'er drie zoons Nj, waar van de jongfte, Wm.
BOLD genaamd, het Geilagt voortplantte; vader geworden
ziinde van een anderen STEVEN, en grootvader van eenent
STEVEN, en van JOHAN VAN DER Duos, beide in 1685 1e;7-en..
de. GARNIER , den 13 auguStUS 1578 geboren, ftierf op zee)
10 1604 of 1605, zonder kinderen na te laten. JOSINA ge,
Boren den 2.9 feptetnber 1578, itierf te Leyden agt jaren oudt
21'1nde, jAxon, kwam den 29 meij 158o ter wereld , em
ftierf nabij het eiland St. Thomas , uit de indiFn te rug ke.
'tenths,. Doze jAxo3 was eon jeuglige deugeniet, waar
sijn vader dit afbeeldzel heeft nagelaten :
Parentibus infortunatis.
JANE pater, quce non JACOBUS fligrnata (proles
DegenT) ah! donnui liquit inulta tuce?
Dunn probris probra accurnulat , dum furta rapitiLs:
Nequiticque fuce nejcit habere motion.
pope, Elifa parens , fends tua vulnera, fergifs4
Vx tanti JANuM propipisie ,fult,
JOSTNA , JAN, DIRK , JAKOB

GEORG , FRANS
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v. DOES ondernam
Holiandfche Yaarboeken te
Toen
maakte
men
hem
in
x685,
Bewaarder en O pziener
fchrijven9
van 's Lands archiven ; en hij bedankte as toen voor het
pijkgraavfchap. Den 3 december 1591, benoemde men hem
tot lid van den Bogen Raad; en door de uitoefiening van de
bezigheden aan dat gewigtig ambt verknogt, verpligt zijnde
zijne woonitede in 's Hage te veq igen , gaf hij het aan hem
toevertrouwde opzigt van de Akademie-Bibliotheek te Leljden,.
aan zijnen zoon JOHAN over, vviens dood op den 21 decem.
ber 1596 , voorvallende, hem zo hartgrievend trof, dat hij
vier dagen agter cen doorbragt, zonder enig voedzel te genie.
tn. Zig tot het verrigten van enige zaken ten jaie 1604
naar Friesland begeven hebbende , wierdt hij 'er ziek; hij liet
zig terflond near Ngordwijk voeren,. hopende dat zijne geboortelucht heilzaam voor hem zijn; dcch zijne kwaal verergerde, en, La -e'..:ure,-ide en maand lang daar aan gefuk.
keld te hthben , ovelleed hij in dat zeivde jaar op den g
oktober , in den ol.:cierdom van bijna 59 jaren; zijn lighanni
wierdt naar 's Hoge gevoerd en aldaar begraven. Cura.
teureh van Leijdens Hogefchool, bevolen aan DANIEL HEIN.
SIUS de taak, em eene lijkrede over hem te doen; 't welk
insgelijks door PETRUS BERTIUS gefchiedde. JusTus LIPSIUS
die hem in Eleaor. l ib. L C. 5. Vera proles Mufarum, & alumnus
Grziarian noemt, maakte dit graffchlift op hem:

Dovs meus facet
Canciorenz

Tecum , ni DOUSA, jacere
111,-fas ingenue fateor.

De Hogefchool te Leijden, wasr over, w gezferl
hebben, de zorg hem aan i3ttrouwd was, zal aan VAN DEA
D IMS ten p H-en tide met dankbaarheid g,ecienkcn. Zijn voorbeeld wont, dat gegronde gclecrdheid den Staarlundien ten
fietaad flickt; en hem, boven andf;ren , in Nat fleit tot het
eldeden dci gewigtigrifi awbtcn, tot m:t van 't vadeiland.
Een ac ; ienswaardig afilammell:T; van den g,rotc..'n JA:sus
DousA, die nog in leVCil is, de Heel- GERLICIi JAN DoT VAN
van beidc de Noordw,ilken, Langeveld ,
Ders,
ft13
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fen , enz. liet den 3 oktober 1792, een pragtig en kostbaar
gedenkituk, in de kerk te Noordwijk aan den Rhijn , oprig.
ten, bijzonderlijk gefchikt ter eere van den onfterfelijken Jo.
TIAN VAN MR DOES, wrens beeldtenis, naar eene oirfpronglij.
ke fchilderije, in konflig mariner uitgehouwen op dit gedenkk
teken praalt. Het latijnfe opfchrift, door de kundigite hand
gefchreven en daar op uitgehouwen, te omilagtig om hier eene
plaats te beflaan , is te vinden in het IV. deel van de Hilt.
Tan liet Verbond der Edelen door den Hoogleraar TR WATER;
tit Welk werk van dezen geleerden en nauwkeurigen Gefchied.!
fchrijver ; wij ook een groat gedeelte van dit levensbe:igt ont.
teend hebben.
Een fraijen Gedenkpenning ter ziiner eere ge munt, vinde.
glen befchreven, en afgebeeld bij GER. 'VAN LOON, Bcfchr. der
Nederl. Hiftoriepenningen , 1. D. hi. 200. Daar gaan veele
Afbeeldzels van dezen groten Man op verfcheidene wijzen is
Arent uit, waar van 'Nor de besten worden gehouden, dieioor VISSCHER en HOUBRAKEN in 't koper zijn gerneden. Zie,
bier nu nog de optelling der Werken, die van hem door dun
druk zijn gemeen gemaakt:
z. Epigrammatum libri duo : Satyra duce : Elegorum law unus;
Syivarufn libri duo. Antv. 1569. in I 2M0.
2. Ar&ix in C. CRISP! SALLUSTII Fragmenta. In den druk
van dien Gefchiedfchrijver, uitgegeven door LODZW. CAa*ZION,
ointv. 1573. I2MO. It. 1579, 1583. &C. 1217/0.
3. Nova Poemata : Odarum libri tres : Satyrarum fiber sinus:
kigrammatum libellus : Hendecafyllabi: Satyro dux incertortim
suilorum: Hendecafyllabum Carmen in laudem Lugduni , nova
katavorutn Acadernix , confcriptum. His accesfit incertorum AuCtorum Poemation. Item HADRIANI juNII, Carminum Lugdunerill.
4im Sylva. Lugd. Bat. 1575.
4. In novam Q. HORATII FLACCI editlonem Commentatiolus.
dints. 1580. 16mo. Appendix fuccidanca ad eundem. lb. 1582.
3.6mo. It. cum Comment. & Enarrat. Commentatoris vaeris a
Pc. CRUQUI0 editi. Lugd. Bat. x611. 4to. In daze 1,1eire kit.
b:gidin 4
4 , itra4lt i;rota gelNrciheid door; 1ouz4 ,t04ft W op*
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heideringen in van verfcheidene Roomfe Oudheden, et yen,
betert bier en dear de hedemiaagfe Schrijvers, welke3.ovvaei:
deze onderwerpen gefiruikeld hebben; bij voorb. bi. 4
den 1. druk, deze woorden van lioannis, Lib. III. Od. 23„
bijgebragt hebbende:
Si Caul e placaris , E5 horna
Fruge Lard , avideque porca.
13ewijst hij door verfcheidene aanhalingen nit de onc-le
tchrijvers, dat zij aan hunne Huisgoden lammeren, veikens,
geiten enz. offerden ; en dat diensvolgens LANIBINUS ongelijk
beef , met te beweeren, dat men Been andere dan onbezieldo
vnderwerpen aan faun offerde.
5. Przcidanea pro Q. VALERIO CATULLO. Ante. r58z. i6mair
Verfcheidenemalen met de beide volgenden herdrukt. mem
o e de eertijds Prcecidanect laofbice , die offeranden , weike
'S daags te wren, wanneer 'er grove feesten flonden gevierd
te warden, wierden geofferd. Onze Schiijver verftaat waar.
fchijnlijk door Procidano proeven van krietieke aanmerkingen.
Dit beheizen ook inderdaad de werkjes, waar aan hij dien
iijtel gegeven !weft. Zijne aanmerkingen 213n geleerd en terlens oirdeelkundig,
6. Pracidaneet pro AULO AUTO TIBULt0. Antv. 1582. uSins.
7. Schediasma fuccidaneum , nu! ens ad TIBULLUM Precidaneis
eddendurn. Ejlisdern ad famil aretn grandam GERARDI FALKENBUP,Ort
EpViolatn responfio. GER. FALKENBURG1I Epigrammtet quxdarn
Croca, "Intl,. :582. 16I720 Het antwoold van FALKENDERO
bevat \fel beteringen en aanmerkingen over TIBULLUS en PRO..
PERTIUS.

Corfularis Pracidane.0
8. Pro Satyrifo PETRONII
libri tres. Lugd. Bat. 1583. in 1 27120. Verfcheidenemaleil
herdrukt.
9. Epodon ex purls .7ambis libri duo. Antv. Is84. 8vo.
Odarum Britannicarton liber,, ad Divan; ELTSABETHAM,
Sritanniarum , Francix Hibern :2que Rtginam. Et JANI DQUSS
a, Britannicorum Carminfon Sylva. Lugd. eat. 104. 4t9.
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I r. Elegiarum libri duo : Epigrammatum fiber onus, cum Jug..
Tx Lirsit aliorumque ad eumdem Carminibus. Lugd. Bat. 1586.
in 4to.

12. Centurionatus , five Plautinarum explanationum libri !v.;
in quibus pr.eter PLAUTUM , multa Veterum Scriptorum loca, Poitarum inprimis, corriguntur,, illuftrantur,, explicantur. Lugd. Bat.
1587. 16mo. 1600. 1602.
13. Epifloice Apologetics due: prima, de prolata ibina/iune
Suorum editione : fecunda , pro Pretore Nortvicano, Peregrinitatis
i1 Batavis reo, caufce diitionem compietlitur. Leid 1593. go.
14. Annales reruns, a prime's Hoilandie Comitibus per CCCXLVO
winos geflarum, in unurn metrics Hiflorie corpus, Libris K. re.
dal: a JANO DOUSA filio inchoati , & a JANo DOUSA pairs
recogniti , & perdueti ad annum CI3.C.XX. Item profa oratione.
Hap Conk. I599. 40. It.. Lugd. Bat. 1604. 4to. It. in pro•

fa, enkel onder dezen tijtel: De Hollandorum Republica &
rebus gels Commentarii HUGONXS GRonr, JANI Douse patris ,
JANI DOUSE file's. Lugd. Bat. 1617. in 4to.
15. Echo, five Lulus Imaginis jocofce , quibus titulus Halcedo.
oda. Alia quedats quorum indicem fequens pagina reprcefentabk.
amnia recent nunc pritnum edita. Hagce 1603. 4to.
z6. Po!mata pleraque feleeia; PETRUS SCRIVERIUS edidit. A.
tedunt JOSEPHI SCALIGER/, JUST/ LIPSII, aliorumque ad DOIJSADi
Carrnina. Lugd. Bat. 1609. 8vo.
17. Elegia ad HUGONEM GROTIUM, de Oppidis Hollandix ,
eorumque precipuis ingeniis. Lugd. Bat. 1619. 4to.
18. Poetry Satyrici minaret, de corrupto Reipublicce Statu:
SULPICIA , VALERIUS CATO & "Inanymus , de Lite. cum JANI

DOUSE, & GASPARIS BARTHIE Commentarils , MARC. .ZUER.
BOXHORNIUS recenfuit, &c. Lugd. Bat. 1632. z6mo. SULPIC1A
eene Romeinfe dame, de huisvrouwe van CALANUS, leefde
omtrent het einde van de eerfte eeuw, men heeft van Naar
ten latijns Digtituk tegens den Keizer DOMITIAAN, die de
Wijsgeeren uit Rome verbannen hadt. VALERIUS CATO was
ten Digter nit Narbonneesch Gallie herkomilig, die to Rome
iCkifen over de Spraakkorat gaf, alwaar by grotelijks behoef.
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onderciorn
omtrent 30 jaren voot..
tig in een grijze nde
geboorte van den Zijn auk , getijteit : Drce in Batta.
rum fiu,,itpn, is ce p hekci:chr:ft dat hij vervaardigde toen hij
zijri vadcliand en MinniliCS vtlie f... Men villa het dikwils
gedi ukt bij de Caitlif, .:::c3 van VIRGILIUS. KRISTOFF.EL ,ARNOLta
gaf hc.,t afzoncierhjk in 'r licit met geleeide Litleg-gingene
Eat. 1652. 16m). fLt fruk de Lite , ' t WC1k BOXdORN
vrkccrdciijk als een voortbrengzel der Oudieid heeft aange2.ien, is men aan vunwft van dcii KaliCCECI" M. DE L ' HOHTAL

19. Daar zijn drie Brieven van DOUSA in de EpijiGke ab ill,
ciaris Viiis feriptc, van GA1313EMA. Harl. 1664. I21nO. De
te:de eeraen zijn geiigt aan LAMB. VAN DER BURCH, Waariq
Lij over de oude Iloil anti? Gerchiedichrijvcrs handelt, hens
teirens bcdankende voor (tat hij 'er hem ecnigen heeft modege?..ecid; vooils loopt d twcede over de gerchiedenis van Sa.
s'oijen door VAN DER BuRcti f.mengefteld. De derCe, aan zjJ1 7.0011 JOHAN , hando:t over de mceijeiiAl,eden die hij he,lt
cndergaan, ter gelegenheid van het oveibreren eener
theek uit 's Huge naar de Akademie te Le2,*;2'n.
20. In de grote Verzameling van P. BURMAN, oer
tijtel van Sylloge Er,iliolarurn a Viris illujiribus fcriptarurn
Lugd. Bat. 3727. V. Vol. in 4to. ontirtoet men vier Brieyers
van DousA aan Lirs.lus g.,erchieven, benevens de antwoorden,
van dozen. Dee Bi:even zijn gedagtekend 1,1jcier, en Ut.
Feat in 1591. Zij he'',ben tot onderwerp 1t vertici, vari,
LIFSTUF , the de Akadenite van 141,je1; hadc verlaten enz.
21. Ook. zijn 'er BlieVen van DOUSA in 'CHO:VIE CRnNII
Irlif.oiicc in varies AtLtLores
JANI Douse, ABR. ORTE..eicceskunt Epii :yiz DAN
jaANi ROSINI,
Lit, CAR. S:GGNII, GUILIEL.
zno. in vcifcheiden4
haElenus
delen.
22. Nog heeft JAS D OUSA cc;: igc nagelatene Werkjeg
Ais mede de Ba%tan LUKAS FRIATIERS, in't ::tcht
tavia. van .1114. juNws, Lid 1304
112 40. ilij heeft
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de hand geleend tot de uitgaven der inicriptieri, door MARTINUs SMETIUS verzarneld. 1_,!!gd. Bat. 1588, in folio. Eindelijk, hadt hj gefchetst Preicianea in JUVENALEM eenige delen
Latijnfe Prierm gefchreven; en verzameld : Fragin2nta 07171irr
Yet ,;)ru'n Oratorttin , Po?,at Lun , 1-17,11oricortim. AlEunsn Athem. Biztava!, p. 88-91. FR. SWEERTII , At hen. Be.-! gicc ,
P . 379 7 33 0. Tor. MA GYRUS Eponyinoloz. in Voce. POPE
BLOUNT, Cenjura Auth. p. 824-826. MoRHom.2s, Po.,
kiVor. Tom. I. p. Io66. CRENII, Anin2a y . ?Niel. Part. V. p.
KRANTZIUS , ad CONIUN149--152. Part. IX. p. 120--125. G.
p. 229. SCA LIG 7.11 , in St
PCIVitt.
GIUM Sc. X
Fait. LL p. 465. Air,rcci.
Voce. Jo. FABR ICH , Hi ur
do]orznn
, p.I 7 3-177. FoPP,7.1%.:S 9 Bibi.
XENII,
Beg. p 5.0, 547. F. G. FREYTAG, .7";) a rn-i. I s h`Lrarius.,
Tom. III. p. 631--633. C'atal. Thbl, 13021 V.. Torn, L Vol. II.
p. 1309. P. A. CREVENME G;talogus, Vol. III. p. 307, 30a.
C. SAxt, Onorn. liter. Pars III. p. 446, 44-7. 653. NICERON,
MOM, des Hammes iliufir. Torn. XVIII. p. 195-203. BAIL ..
LET , YfLg. des S'avans. Torn. II. p. 1 .9r. Tom. IV. p.
MORERI Dit1111. ed. c'e a to.
143 . TOM.. V. p. 5!, 52.
Lett. D. p. 139. PAQUOT, 7n. Toin, p 2 05.
227. G. BRANDT ,1-1.11 der Reform. H. D. bI. 49 , j . W.
TE WATER, H ft. van 't i rerb,;nil der E eiz.?; U. D. bi. 33:4—
337-33.9.
337.111. D. IA. 510--5 1 3 . IV. D.

DOES (JOHAN VAN DER), (Mlle WWI van den voorgaati.
dzn, is geboren te Nourdw.jk of te 146ij den , den i6 januarij
1571. Zn vader droeg de grootfte zorg voor hcE wel
Ten van zijn opvoeding, en zulks gevoegd bij de fmaak welke
die jongeling voor het fludeeren hadt, bragt te wege, dat hij
wel dra ervaren wierdt in delatijnie, griekfe en heirceuv-fc
talen, ook in de mathefis , in de oudhalen en in hot Itoincin.
fe regt. Door middel van deze kundigheden en dun inv'oeci
Mien zijn vader hack verkregen, wierdt hij vroegtijdig aangefltild
tot Preceptor of Leermeester van FREDERIK HEN ', Y):1- K v an N2 s.
1414, bij wien hij twee jaren in 's Hage wLonde. Zijn %radar
5
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aldaar zljnde komen wonen, b ezorgde het
in het jaar
j a 7591
van Bibliothekalis der Hogelchool van Leijden ,
de bediening
zeiv tot lien tijd toe hadt vervuld. De jonge Dou.
die bit
die of in 1594 ten behoeve van PETRUS BER.rius.
awl&
SA
jrk bet ielvde jaar vertrok hij met zijne broeders GEORG en
STEVEN naar Duitsland, en ftond gereed om naar Holland te
rug te keren wanueer hij in het begin van april van 't jaar
j5 96, te Frankfort bij toeval FILIPS DU PUSS'S MORNAY den
zoon, ontinoette, die met diangredenen hem wilt te bewegen,
oin refs naar Polen in zijn gezelfchap te ondernemen;
2, 1.1 reisden door Boheinen, en kwamen op den 22ftell te Bresd
lauw, en voolts te Krakouw,, alwaar DOUSA zijn reisgezel ver•
liet, en zig teliantz7g aan boord van een fchip begaf, dat zeil•
vaardig naar Holland gereed lag. Hij kwain in zijn vaderland to
rug, aangedaan door een borstkwaal, die heal den 21 decem.
her van dat jaar in bet Graf rukte, nog Been 26 jaren bereikt
Iiebbende. Hij wierdt in den Haag begraven, met dit gar!
fcluift:
D. S.
3.

DOUSA JAN' FIL.

Hrc

CUR 9T QUI VIXIT ANN.
XXv. MENSES

XI. DIES W.

he- 13 reeds gezegd , dat zijn vader hem hartelijk betreur.
dood twee digtflukken vervaardigde onder dela
de , en cp
g el van Manes Doujiani. In een daar van zest hij:
anion genies
Per onme discipline ,
17a,catus in fa ad afira menfus efi v; am:
Bona-cite inentis cttigit Sacraria ,
S pra Vcorne ; qua levi =2,21
Buie labore coT7itere
Referre nusrpid idionata lit'c opus
Latina, Greca, Hebr2a, Tusca , Cana,
tile, nato ceu doini foren:,
Et zing /a ?
emrrare promtus , & loqui probe ,
Suopte mart: C.c; arse ciOtts OTIM:4 4

DOES. (JOHAN VAN DER)

299

INISTOFFEL COLERUS , Hoogleraar in de regten to Alto! f,
deedt zijne lofipraak, in eene redevoering, welke hij in die
Akadetnie uitfpiak. CASAUBONUS in Ep. 446. zegt: dat order
Lie jonge lieden welke zig aan het bee-frznen der fraije Letteren toewijdden , hij *er geenen kende, dien hij gelijk kost
len met JANUS DousA den zoon. Daar is van hem in druk :
I. Britannicorum Carininum Sylva. 1586. Zie het vorige Art.
tn. Ia.
2. Reruns Creleflium: in laudem Umbra Deciamatio, & car.
men : una cum aliquot Poematiis. Qisibus (data font CLAUDII
Porrrosr Orationes funebres ift obitus aliquot Animaliurn; interprets
GUILIELMO CANTERO Lugd. Bat. 1591. 127110.
PROPERTIUS. Zie het vorige
3. CATULLUS TIBULLUS,
14.rt. 12. 5.
4. Spicilegium in PETRONII .drbitri Satyricon. Lugd. Bat. I 594i
;21/20. en vervolgens verfcheidenemalen herdrukt.
5. Annales Hollandice. Zie het vorige Art. n. 14.
6. JANI DOUS/E filii Poemata, dim a Patre colle6a, Wine ab
edita. Lugd. Bat. 1607. 127n0. It. Edente GUILIELMO
RABO. Roterod. 1704. 8vo.
7. Daar zijn twee Latijnfe Brieven van JANus DOUSA den
soon in de EpOolre ab ill. & cl. viris van GABBEMA, p. 335,
34.0. De eene aan JANUS GRUTERUS, gedagtekend Frankfort
den 7 april 1596: de tweede aan DousA den vader, geagtekend Breslauw den 26 junij daar op volgende. Ook is 'er
cen aan DOMINIKUS BAUDIUS , uit Leijden gefchreven den 2
feptember 1591, in de Comment. Phitol. Hiftor. van CRE.
INIUS , Part. II. pag. 125, 126. Zeven aan JUSTUS LIPSIUS gezonden, en gedagtekend uit die zelvde clad; de eerfte van
26 meij 1591, en de laatite van 20 januarij 1592, in de Sy/loge Epift. van P. BURMAN. Tom. I. p. 226-235. DousA
fpreekt 'er in van zijne werken, en betuigt zijn leedwezen
dat LIPSIUS Leijden heeft verlaten. Twee anderen , zijn 'er
eindelijk van hem aan WILLEM CAMDEN, in de Brieven-vertameling van dezen laatften. Lend. 1691. 4to.
MEuxSIVXERTI/, withemo
Cu, Alia= Bata= page 151-153.
kth
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Beigicte, p. 579 , 3 79. Toe. MAGIRT , Eponyrnoloc
g EVivonce:
Ani
?E BLOUNT, Ce 1Lra relebr• Autha P. 875–S77.
plaol. Part. \'IH. p. 16-24. Part. IX. p. 125. VAL. N.
p 433. FOPPENS, Bib?. Belg. p. 547. cam
DREA s, Bib?.
Bibiloth: BuNAv. TOM. I. Vol. II. p. 1209. C. SAM, Ono,
, 12. NICERON, Mem. des HOMIZCS ithilire
liter. Pars 1V. r.
"Tom. XVIII. p. 203-2°6. limr,LET, :rug. des Silvans, Torn.
PAQUOT, Mein.
p. 'Ss. A. TE:SS ,p.
227-233.
S.
v.
Bata», Wier.
Tom.
ter.
P. 932.
DOES (SIMON VAN DER), IConstichilder, een noon van
IATCrYil VAN DFR Dors den ou(icn , wierdt geboren te Anageldans
in het jaur 1653 , en GTfldC zig ill delc‘,1vden trait van fchif.0
deren als 7:tin vaCr,-;r , dat is naar de mailier van NETSCHER, et
1),U zi]n
woonde in 1,n
'Yen cind,-.; can pot' to EICIT1C11 Ice ver hi) in flaat was op
cerst een wiji naar Fies".
c1on wiehen te di i"r Ten
, daar hj egter maat
land Worsen vervo!gens naar
doordien zine konst 'er geene opgang
eon jaar
verbleef daar eenigen tijd
to. l'oen ging hij naar Erin
tong vrvolgens naar Anoverp02, in Ni Telke beide fleden hij
pcf,w_raitten heelt gaichilderd, ten laat-flen f- gogt hij den
vestigcle aldaar ‘7, 1:;ne .Woonplaats. E.,;g
•
Den oud-.rdom van 36 jaien berL'Ikt hebbende, begaf 1,1)
717, in 't trro:clijk, doch meer lijne drif,en dan het geluk
k:vens raa,2ple rr endc, hu-,vdc bij een meisje dat een fchoon
deug1enb;:zat, en inzoliciarheid 7cer
tzrii ; k hadt, doch
au
v.-7s;
zdks ver4aIde zin even, en inaato,
VPrl
veikwis:.ende
da!, met weft: ecu vrt PP 69k khPdedc , cone duurzllne be.
Na dot deac htisplaag al.
1 10 :;FL:glieid inzljnez
gerced en ongeic ,-::(1 Lait doorebra, nam zij door den
dood affeheid van hem, een rneiiigce fchuLlen na:atende, za
dat STmoN zig in con droevige geaeldlle,d bz..vordt; zijne goe.
do vrienden liregen cl.f.--.- .f2rnis met zijn toefland en lic.,)zorgden

hcai door

1,1U11114;

voor.11).x,i.k, ou verbilji in her 6ra,sthuis g'ter
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de Hal in 's Hoge, doe) de levenswijze ilond hem her niet
aan , want na dat hij 'er twee of Brie jaren gelle-en halt,
Lep hij 'er nit, ging wcdcr naar Antwerpen, cl aar hij voor de
Xonstkopers alias teelbeulen, fchilderde, en denkelijk ook
in die ftad geaor y en is. ---- A. HOUBRAKEN, Sclionwburg,
III. D. bl. 326, 327. WEYF.RmitN, Leven der Schilders, III. Di
M. 166-168. ,‘.1tigan.
iolcon, 1779. 1 203.
DOEVEREN (GUALTHERUS VAN), riongleralr in do
Geneeskunde te Leipen, wierdt den 16 november 1730 te
Fi/ippine in bet toenmalh Staat-s-FLawic.ren, va-sier
ANTIIONY VAN DO, ,,vi,:REN, de post van InfpedA/r der DT.
ken en tefrens die van Direkteur der zeewerken bekleedde,
geboren. Hij oeffende zig van der jeugd of aan in de .7°,1atuur.
hunde, en in de onderfcheidene takken der Geneeskonst, zo
te Leijd,, n als te Parifs. Aan het eerstgemelde Hogefchool ont•
ving hij bier toe de lesfen van den vermaarden MussenEN.
DROEK , do beide ALBINUSSEN , GAuMus , VAN ROOVnN,
WINTER, de onmiddelijke opvolgers van BoERHAvr en itt:-.2c:I;
en te Parijs , die van NOLLET, FERR.EIN, ASTRUC, PETIT ea
LEVRET.

Ten jare 1753 naar zijn vaderland te rug gekeerd , vet.wic.),rf 11,j , op den 29 oktober, den grand van 1)oktor in da
Genecskun ._',e, hij de Univei fiteit to Leijden , bij welke gelegei. : leid hij e r ne lati]nle Verhandeling over de 1Vormen, die in
's igewanden voorkomen , openlijk verdedig,de en in 't
lint glf; We l k fink in 1764 in de franfe taal wierdt overrezet,

'er ook cella hoogduitfe vertaling van ,voor han.

#1..n iz.
Zig vervolgens aan de prnktijk dor Gonecskunde orerge.
vcnde, ilangd,; hij hie r in zeer 17,e1 Lkkig , en hirtrok we! urn,
p it hoofie van zijne fclirana_nheil en ongemene bekwaam.
heid, do aandagt van deskirmigen zo z::cr tet zi7„ dat die
van Gron is: Ten, in 't vol;end jaar , hem het rfonqleraarichap
in de Ontleed- en Heelkunde, aan de llogerclool aPaar, aanLo en; Welke post hij

don, II jt.inj van dat zelvde jaar
oitu-

DoEvE rtEN . CGUALTUERUS VAS)
onder het houden ever latijnre In
openlijk aanv5 ardde
de Impruclenti ratiocinlo ex objeryationibus
exile.
dings-Re ie :

rimentis Medicis.
In dezen post gedroeg VAN DOEVEREN zig met zo veel lofs,
en gaf van tijd tot tijd zulke verdere doorflaande blijken vart

zUtie Geneeskundige talenten, dat Curateuren van 's Landa
Hogelchool te Loijden, in den jare 1771, bij het overlijdea
van den Hooglcraar B. S. ALBINUS, hem tot gewoon Hoog.
leraar in de befchouwende en praktikale Geneeskonst, een
post wet eer door den onflerfelijken BOERHAVE met zo veel
proem bekleed , verkoren ; gelijk hij dan ook deze beroeping,
aannemende, op den 6 mei) van dat jaar, zijne intrede als
zodanig deedt, met ene Redevoering : de Recentiorum inventis
hodiernam Veteri praflantiorem reddentaus; waarin hij
een fraije fchets gegeven te hebben van de aToude Genees•
kunde, nevens hare verichillende flaten en voortgangen in
volgendetijden aanwees, hoe zeer de ontdekkingen der He.
volge
clendaagfen deze heilzarne konst in alle hare delen, toegelicht en volmaakt hebben. Zijnde deze Redevoering, ge.
lijk ook de vorigen , in gr. 4to. door den druk gemeen go.
maakt.
In het daar aan volgende jaar, wierdt hem door Lejjdens Re.
Bering, het Voorzitterfchap bij het Heel- en Vroedkundig
1e ie oNedragen.
Orgemeen gelukkig flaagde de Heer VAN DOEVEREN ill de
inEnting der Kirderpokies , van welke behandeling hij eert
greet voorftander was, en waar van hij, in verfcheidene zij.
rer Redevoeringen , met veel ophcfs, als een der fraijile oat.
dekkingen van de he,lendaagfe Geneeskunde fprak ; 't
cok den Neer JAKOB DE RHOER gelegenheid gaf, hem in 1771
enige latijnfe digtregels op te dragen : Pro felici Vario?arwn inflame inter GI oiiingauos ab ipfo 4rcripta & nztper ex. cathedra
Leydelfi laudata. Hij verrigte deze konstbewerking, onder
meet andeien, ook•aan de kinderen van den ni p s Erfitadhou.
(lex, wordende vervolgens tot Geneeeheer der jonge Prinsfert
benoemd, gelijk hij ook, na bet overlijden van den Heer
GAUe
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GAMIUS , diens opvolger , als Liffartz des Stadhouders zelven
wierdt.
Dan wel dra zag hij den loop van zijnen vooripoed geftuit,
door een onheil , dat hem al het zoet en aangenarne daar
van benarn. Eene tederbeminde Egtgenote ontviel hem door
den flood, en dompelde hem in eene droefheid , welke hem,
zedert bij mangel elver deeigenote van zijn geluk , geheel onverfehillig maakte, voor al wat uiterlijke eer, algeinene toejuiching en voorfpoed, hem verder kon opleveren. Slegts
weinig tijds, kon hij zijn overleden Huisvrouw betreuren, de
toevallen van jicht, waar aan hij dikwils onderhevig was,
vermenigvuidig den , na Naar dood , en plaatfien zig eindeli3k
in het hoofd; 't geen hem op den laatften dag des jaars 1783,
in den ouderdom van 53 jaren , aan eene beroerte deedt overlijden , nalatende drie zoons; ANTHONY JAKo3, die in het jaar
17 89, met veel roem tot Med. Doktor te Leijden wierdt gepromoveerd, alwaar hij zedert, de praktijk dier konst met lof
beOeffend; KORNELIS /EMILIUS, en JOHANNES ARNOLDUS.
De Hoogleraar VAN DOEVEREN droeg, gedurende zijn allezins nuttig Leven, een ongemeen vluggen en werkzamen geest
om in een zwak Eghaam, 't welk van zijne kindsheid af, door
een reeks van ongemakken , ondermijnd was geworden.
Lezat, bij ene grote mate van fchranderheid, eene juiste
iciaarheid van denkbeelden, welke men flegts zeldzaam ontInoet; Diet minder muntte hij uit in zijne nette en geregelde
inanier van werken.
Als Geneesheer hadt hij zo wel de acliting van 't algemeen,
als het vertrouwen van zijne Ambtgenotem; die hem, in gevallen
van ziekte, altijd te hulp riepen. De Hoogleraar BURMAN nit ene
heete koorts heraeld zijnde gedwende welke ziekte VAN Dor.VEREN hew als Artz bediende, fprak hem met doze woorden
toe, welke zedert dikwils van hem herhaald wierden Good

vivam, pod vigeatn, hoc, DOEVERENE, won est.
Onder zijne viienden, die velen waren, bekleedde de Hr.
LORRY een der eerile plaatzen ; waar toe eerie overeenkomsc
;o van Pala als fuiaak bijzondere aauleiding fcbijnt gegeven

DoEvE1E1\1. (GUALTHERtrs vAN)
; two aanhoudende en ongeinene vertronweiTio,
te hebben.
briefwisieling tusren deze beiden, leverde hies van W ilkens 'or;.
op

E:ea VAN DOEVEREN fchoon gaits nict verkwisteilde
17:1n aalt, fpaarde egt.-J ge,:n geld ten bel-k g.Lve der weten.
fcEim_en en konfien. Zijne Boekelij was taiaj k cu uitgezcgt,
en zijne verzamelirg van Delf110-Zen en Anatonaffe pra.
paraten , welhe thans cen vooinaam gedceite uitmaal:t van het
Kabinet aan de Univcifiteit te Leljcim, lokte de nieuwsg:e.
kenv

righeid der Reizigers.
Vericheiclene uit- en inlandfe Geleerde Maatichappij'en had.
den hem van CO tot tijd het lidmaatIchap biydezelven opge.,
dragen; geli:j k die van Haarlem in 1766; van Rotterdam in
1771; het Genootfchap van Vlisfingen in 1773 ; dat der Nau,
tuurondorzoekeren te Berlijn , in 1776; de Koni»glijke Maat.
fchappij der Geneeskunde te Parijs in 1777 ; de Maatichapiij
van Landbouw te Aqrtelkm in 1777; het Utreclits Piov:ntiaal
GenooLlchap in 1779 ; en, de G-neeskun,:tige Maatfchappij
te Edinburg in 1780.
Belialven de boven reeds gemelde Akademilt. Verhandelin.
gen en Redevoeringen , zijn ook nog de volgende well;en van
den Heer VAN DOEVEREN door den druk gemeen gemaakt, als:
I. Serino Andernicus de erroribus 3'ie4icorzon, fia utilitate non
carentibvs. 2. Sermo Acaa'emicus de Sa;u.t.q s rO1iilgan0M772
is ev urbis naturali 1f1orfa derivand:s ; beiJen ter ge:egenhe:d
von Let nederleggen van den post ais ReLtor te Gron,ipgen,
ule:prohon, en aldaar ill 1762 en 1770 in 4t0. zi]ne,e de laatae door den Heel' MATTrHs VON GLENS, thans
Ido(Elelaur te Ut; r71, in Let nederdoits yeta,:i1/4. 1., en ten jaie
1771 te G;o7ii;vp,cz in 8 VO. gedllikt. 3. Specimen Olferivi,onunt
odeadelnicarz,iM 7 a,: 1110 .2::r;,-, rion ipTtor::2771,

1,-,,-;4-L Bat.
artem o'ifire`ic 7an:-;;-a-c:pLe jCla”t!um. Gro72.
-FORT ,
j:
ECHARD
SANDI
Carl;
1765. in 4to. 4. Ep,Lhe, ad
T
hz.:tee
1770 ,
Grnirg,..?
ir!,,
ft-lid Jhcco fit
morific.
inTiflis
Acc4.
,bro. Primo, iii2ece tie co,,:;! C
uitgeLeipzig
tionicos. Lugd. Bat. 1775. Zt.de,-t. op LLaiw tc
Le.
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geveh door 3. 01. TRAUGOTT SCHLEGEL, 1786. in 8 0. S.
Sermo Academfrus , de remed!o Morbo, five de ru gs qua ii
bus a Reinediis fanandi ca7ya acll;ibitis fapenumero accickre Yu.
lent. Lugd. Bat. 1779. 40.
Wijders vindt men van hem in de Verhandelingen van de
Roll. Maatichappij te Haarlem, eene, over de ware Kindcrpolejes , die meer dan eennsalen den zelvden Mensch aantasten ; al3
mede in het I. Deel der Verhand. van de Maatichappif der Proef..
ondervinclelijke Wijsgeerte , te Rotterdam, een Vertoog over de:
Nieuwe =der vaii het doorfleken der Maas, ine proeven bores.
tigd.
Allen, die dc 1_,efe,n van den 14r. v DoEvERED1 mogtert
bijwonen , of die zijne fchriften gelezen hebben; hadden wet
gewenst, dat hij nog meer Werken in 't licht gegeven hadde;
dan zijn zeggen was : „ Hij die de plaats van BORRHAVE be„, kleedt, moet ongemeen ftreng wezen met opzigt tot ho
„ geen bij uitgeeft, en boven ales over zig zelven de wa3c
„ houden.” Eloge de feu Mr. G. VAN DOEVEREN, dans
l'Hifloire de la Societe Royale de Medecine a Paris, des Anne'er
1732 & 1783. Hall. Maatfchappif der Wetenfchappen to Haarlem, XII. Deel, bl. 139 enz. Alg. Kon.st- en Letterbede,
D. b1.3,4.
DOFFN (NMLAAS), een Nederiands Schilder, van wiets
penceel men eon uitmuntend Pourtrait van de Keizerin MAZIA THERESIA op der Staten.kamer te Prusfei pleeg te zien.
---- Voyage de Descamps. $uniticr texicOn. 1779.
f. 203.
DOGFN (MATHYS), een niet onberoemd Bataafs Veld.
bouwmeester; heeft in druk uitgegeven l' Art des FortificaJ. F. Forms, Bib'.
Cons. avec fig. Amfi. I 658. in folio.
p. 873.
DOKKUM (HERMANUS vAN) , lit zeer aanzienlijke
alders in cc Friefe flad van dien ram geboren, was een
/man, die zig van del jeugd af aan, met groten EOM in alle
be.
z AL.

So6

DOXIM•
M(JOHANNES VAN)

befchaafde wetenfchappen, en ook in de godgeleerdheid, 06
fende; waar toe de natuur, als zijnde hij zeer welrprekend,
male het hare grotelijks toebragt. Eerst Priester te Leeway..
den zijnde, werdt hij naderhand tot Opperpastoor van St, vim:
aangefteld; in welke waardigheid hij zig, met alien roem
lof, gedroeg. Gedurende zijn leven, in het jaar 1514, wet..
den eenige van zijne fchrifteni gedrukt, onder anderen eene
Verfitaring otler be XVII cage Pfainien. Met den XVIIIden
bezig zijnde, begonden hem zijne verftandige vermogens te
begeven , en kort daarop volgde zijn dood. SuFFR. PE
T': I , de Script6rib. Frifice ult. edit. p. 117, 118. F0PPENS,
Bibl. Beig. p. 474. PAQUOT, Mem. litter. Tom. XV. p. 1702
171.

DOKKUM (JOHANNES VAN), een ander Schrijver, ult
een aanzienlij1 geflagt gefproten te omtrent 't laatst
van de XVIde eeuw ; voivoerde zijne letteroefFeningen te
Keulen verkreeg 'er de Doktorale waardigheid in beide de
regten , en onderwees 'er langen tijd met roem die wetenichap,
Reizer KAREL DE V. maakte hem in 't jaar 153o Raadsheer in
de Keizerlijke Kamer die hij kort te voren te Spiers hadt opge.
rigt. Intusfen wierdt hij door WILLEM, Hertog van Kleve,
aangezogt, om een van zijn Raden te zijn. VAN DOKKUM
Dam de aanbieding van lien Vorst aan; egter onder voorwaarde , dat hij te Keulen zou kunnen blijven wonen, alwaar
liever in de verkering met geleerde lieden zijn leven wildc
flijten, dan dagelijks met Hovelingen om te gaan. VAN Doy,
Num, een groot viiend van Bucrio, den oom van den beroem.
den VIGLIUS, geweest zijnde, huisvestte deze laatfie eenigen
tijd bij hem in 't jaar 1534. Voor 't overage bewees hij belangiijke dienften aan zijn vaderland , waar van de beflierders
hem dikwerf raadpleegden in moeijelijke zaken, inzonderheid
zedert dat Friesland de mete kahnte des vredes genoot, na door
gedurige oorlogen deerlijk beroerd te zijn geweest. Hij ilierf
in 1540 aan eene beimettelijke ,ziekte, ongemeen betreurd
door alle die genen welke hem gekend en met hem verkeerd
bad.

DOLENDO. DOME% DOMSELAA11.
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Hij heeft eenige regtsge1eerde Wertjes gefchreven,
niet weet waar gebleven zijn. &JUR. ?ETU*
p. 1 38-14o. PA QuoT, Mem. litter. p. 171, I 72.
die

men

DOLENDO (BARTEL), een Plaatinlider, te Leijden V.;
Loren in 1580. Hij werkte naar B. SPRANGER en anderef
rdeesters. Ook gaf hij lesCen in de Tekenkonst, hebbende der
beroemde GERARD Dou, zijn eerfte onderwijs in die wetenBASAN, Dieticni.
fchap van hem ten jare 1620 genoten.
SCuniticr tcylon,
des Graveurs, Paris. 1767. 3. Vol. 8vo.
204.

t

DOLENDO (ZACHARIAS), broeder van BARTEL ook
ten konflig Plaatfnijder, van Haarlem geboortig, die veel fa
't koper heeft gefneden naar CAVARRAGIO, SPRANGER, A..
BLOEMARP en anderen, was een Leerling van JAgos
GEM. Groten lust betoonde hij voor de konst, en gaf alto
hoop om eon ervaren Meester daarin te worden , was zijne
levenslamp niet zo vroegtijdig uitgeblust geworden , hebbendet
hij op een vrolijke partij door te veel fpringen onder het dans..
fen , of onmatig drinken, zig inwendig de long bezeerd,
waarop een zware bloedfpuwing volgde, die na geen midde.
len willende luisteren, hem binnen koat in 't graf rukte.,
BASAN, Diet. &c. MANDER , Leven tier Schilders,
D. IA. 172, 173. (tn. $ttniticr Vxicort/ f. 204.
DOMER (N.) , een Landfchapfehilder, in Holland geboJ
'ten. Van dezen Konflenaar ontmoet men in de Kabinetteti
der lieihebbers, zeer fraije met de pen getekende flukken,
rneestal franfe fteden ten onderwerp hebbende. Mini;
Sittuilta i!epiconi f. 204.
DOMSELAAR (TOBIAS VAN), Schrijver van het 40titli
torfbc fu-Ocriatib boo; be Wapenen be 0 tioning# ban 3ranho
't welk hij ingelast heeft in zijne Befchrijving der clad
4mfle1dm, welk hij ten jare 1665, in een dik fluk in 4to.,

Licht deedt zien, en dat met grown baast famengefteld en
Va
go'

Sot

DomSELAAR. (TOBIAS

VA20

gedrukt is; 't Welk onder anderen is ake nemen, tilt heti
jemaal toe, herhaald begin der bladzijden van 't werk,
die eder rst van r tot 282, dan van t tot 312, en eindelk van
I tot 446 lopen : waar uit blijkt, dat tot dit Boek, ten min.,
flen drie drukpersfen, op eenen tijd gebruikt zijn. De in.
'loud err verdeling van 't werk, toont ook , dat men 'er zeer
Inede gehaast heeft. Het beflaat uit VI Boeken. Het eerfle,
vervat eene befchrijving van oud Amfielland , door ARM
ONTANUS, reeds te voren, opgefteld, en in 't licht gege.
ven. In het tweede, vindt men de Hiftorie der Heren van
Amfiel tot op het jaar 1323, door DOMSELAAR zelven opge.,
fled, en ook reeds te voren gedrukt. In het derde, worth go.
handeld van de gelegenheid, opkotnst en verfcheiden vergrotinw
gen der itad, tot op het jaar 1665. Het is in drie afdelingen onderfcheiden. De eerile, die de clad tot op het jaar
I48 2 vertoont, is door DOMSLLAAR famengefteld; de tweed
die hare gedaante en vergroting, tot op 't jaar 1535, aanwijst, door IZAAK COMM ILLYN; en de derde, waarin de befchrijving der vergrotingen, tot op 't jaar 1665, gevolgd words,
wederom door DOMSELAAR. In het vierde Boek, vindt men
eene befchrijving van de Dude en nieuwe Gebouwen der fad,
door IZAAK COMMELYN. Het vilfde, behelst eene befchrijving
der Regeeringe , die bijna geheellijk uit DAPPER ontleend is,
hebbende DOMSELAAR alleen , daar bij eenige Keuren en ge.
leerde Mannen gevoegd. En in het zesde en laatfte, words=
de Hiftorie, die in het tweede Boek afgebroken was, door
DOMSELAAR, tot op het jaar 1665, grotendeels woordelijk
DAPPER en voorts meest uit AITZEIVIA vervolgd. IZAAK COM.
ZAELYN hadt, tot de befchrijving der oude Gebouwen, eenig
gebruik gemaakt van Wooster- en' andere fchriften, die bij de
Godshuizen, en voornamentlijk zo 't fchijnt, in 't Nieuwezijds-Huiszitten-Huis , waar van hij Regent was , bewaard
werden. Doch 't blijkt nergens, dat hij of DOMSELAAR toe.
gang tot de bads Registers gehadt hebben. Dit ftuk nu van
DOMSELAAR, ftrekte tot bails van de Befchrijving van
clan) , vervolgens in ' t jaar 16942 (IOW NUM COIVAIF.LIN
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in twee Delen in folio in 't licht gegeven.
Befchr. van Ate. I. St. Voorr. bl. XXVL-XXX.

WAGER.,

DONCK (ADRIAAN VAN DER), heeft ultgegeven eene
WercW4bing ban Piet1113 ileberfanb alwaar hij toen zelv nog
was, ten tweedenmaal gedrukt te Anfieldatn , 1656. in 4to.
DONELLUS (HUIG) of DONEAU, geboren te Chalons -fur.
Saone, alwaar hij in 1527 het eerfte wereldslicht zag, is gefproten uit een aanzienlijk geflagt, hebbende zijn vader Yen.
fcheidene bedieningen zo in bet krijgs- als ilaatswezen bekleed.
Hum wierdt vroegtijdig naar het kollegie gezonden , en hij
begost zijne letterkundige oeffeningen met ongemenen vlijt;
maar in handen van een meester vervallen zijnde , die hem
op zekeren tijd flrengelijk fnishandelde, vatte hij zodanigen weerzin tegen het leeren op, dat noch bedreigingen,
noch liefkozingen in ftaat waren , hem te bewegen om weer
mar fchool te gaan. zijn vader trof egter door een zonder'
ling middel, het doel om hem tot den letterarbeid te rug te
brengen. Want een verkenshoeder langs zijn deur gaande,
riep hij dien , en vroeg hem, of hij geen knegt nodig was,
doordien hij een zoon bath die niet leeren wilde, en welken
hij hem wel tot dat einde wilde geven. De jonge DONEL.
Lus , welke dagt dat het ernst was, wierdt zodanig verfchrikt
over het voorflel van zijnen vader, dat hij hem te voet viel,
om vergiffenis badt, en beloofde dat hij zig voortaan met al.
len ijver aan de ftudie zou toewijden. Na zijn eerften letterloop te Tourron valvoerd te hebben , ging hij naar Touloufe om
i'er in de regten te ftuderen, onder Jon. CORASIUS en ARNOUD
FERRIER, die 'er met zulk een ongemenen roem die wetenfchap leeraarden, dat zij tot 4000 Studenten hadden, die
hunne lesfen hoorden. Intusfen fchepte DONELLUS geen beliagen in hunne Ieerwijze, verliet, in 1551, Touloiili , en toog
naar Bourges , alwaar hij EGUINARn BARON en FRANS DVARENUS
tot Meesters hadt, van welken beide hij de vriendfchap won;
bovenal betoonde hem de laatstgenoemde eene bijzondere
toegencgenheid , en bevordel:de hem tot Dolctor den 47 julij
V 4 1,
V3
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ran het ze1vde jaar. De geleerde Redenvoering die hij
i d deedt, ontmoet men in de werken van Do.
deze geiegenhe
De
clads
Regering, en de beroemde MicnIL L, DE
IsTELLUS•
olonTAL waren zodanig in 'nun fchik met den nieuwen ook,
tor , dat zij hem terflond van eenen leerfloel in de regten aan
dit Hogefchool voorzagen. DONELLUS onderwees die wetenfchap van dat tijdvak of aan met zijn beide lvieesters, en hadt
behalven die nog HOTOMANNUS en CujAeius tot ambtgenoten.
Doordien hij de leer van CALVYN aankleefde, hadt het wei.
xiig geicheeld, of hij zou in 1572 mode een flagtoffer van de
roede der St. Bartels nagt geworden zijn; clan eenige hoogZditfe jongelingen die zijne discipels waren, gaven hem een
deed van hun maakzel, en geleidden hem buiten de fad, be.
floten hebbende, om hem tegens wie hem ook mogte aan
xanden te verdedigen; doch het kwam 'er niet toe; hij ge,
raakte veilig uit de klauwen der woede, en kwam te Lijons van
waar hij naar Geneve toog. Na een vrij fang verblijf in deze
fiad, beriep hem FREDERI1 DE Keurvorst van den Paltz te
ileidelberg , alwaar hij gedurende eenige jaren als eerile
Iloogleraar in de regten , die wetenfchap leeraarde. Deez'
Vorst die een ijverig aanhanger van CALVYNS leer was, in
3 576 geflorven zijnde, wierdt door zijn zoon LODEWYIC
DE IV. opgevolgd, die zo clerk aan de Augsburgfe Confesfie
was verkleefd, dat hij volrekt wilde dat die door de Profess.
foren van dit Hogefchool zou gevolgd worden. Hij verleende
egter aan DONELLUS die 'er toen Rektor van was, de vriTheicl.
om 'er te blijven; maar deze aanvaardde Bever de voordelige
aanbiedingen die hem namens de Beftierders van de nieuw op.
gerigte Hogefchool te Leijden gedaan wierden, en hij begat*
'er zig met zijn huisgezin in 1579 naar toe, alwaar hij met
eerie Hoogleraarplaats in de Regten wierdt voorzien, die hi)
met grate toejuiching vervulde. In 1583 bood men hem, da
2elvde waardiglieid te Altorf aan; doch zijn inkomen te
den vermeerderd zijnde, verkoos hij aldaar re blijven. Dan,
onvcorzigtig genoeg, zijnde van in 1587 de partij van LEYCES,
openiijk aa* te kieven, en onder Levig voaageden
gen.

DONELLUS. MUG)
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gendc , van de Schrijver eves eerrovenden rchotrchrifts te zijn
tegens de algemene Staten en de Magiftraat van Leijden, et)
daarbij van Prins Mamas kwaad gefproken te hebben ,
wierdt hij niet alleen van zijn post verlaten , maar hij kreeg
teffens bevel oin het land te ruimen, en zijn bediende EVERT
BLANKAART overtuigd zijnde oproerige gefchriften verfpreid to
hebben, wierdt uit de ifad gejaagd. DONELLUS begaf zig toen
naar Duitsland, alwaar hij niet lang ambteloos leefde , want
de Regering van Nuremberg benoemde hem op zeer voordeiige voorwaarden tot Hoogleraar in de regten te Altorf. Deze
Akademie, die in x 576 geftigt was , geraakte wel dra door
hem in groot aanzien en roem : dan hij wierdt verhinderd om
'er al het nut aan toe te brengen dat hij wel gewenst hack,
doordien de dood hem op den 4 meij 1591 in het graf rukte, in het 64fte jaar zijnes levens. Hij wierdt in de kerk te
Altorf begraven, met dit graffchrift op den been die hem be.
dekte, gebeiteld:
1-117oo. DONELLUS. Ifeduus. nulli. juriscolfultorum. noilr%
feculi. fecundus. in Calliis. initio. mox. inde. civili. bello. fits.
grante. fecedere. coaOus. Heidelbergth. deinde. Lugduni Batavorum. denique. Altorphii. magna. cum. omnium. admiratio.
rze. et. concurfu. exterorum. jura. facundo. ore. docuit. Deo.
et. horninibus. ceque. cants. fenio. tandem. con feElus. vita. et.
molefliarum. fatur. pie. ac. placide. animam. Creatori. reddidit.
anno. repar. fal. hum. M.D.XCI. menfe. Maio. cetatis. flue.
mono. LXIII. cui. bene. merito. de. Academia. Altorfina. Schalarchte. perennis. memorice. erga. H. M. P. C.
Men vindt het pourtrait van DONELLUS in de ilthence Bata.
Ste van MEURSIUS, en een gedenkpenning ter zijner eere geCagen , in het Mufeum Manuchellianum. Tom. I. Tab. XCV.
F. 423. Hij was getrouwt in 1573, en zijn vrouw overleef41e hem zonder kinderen na te laten.
Doordien DONELLUS zig ongemeen bekwaam zo wel in de
fraije letteren als Regtsgeleerdheid hadt gemaakt , loste hij de
01,2,5 1chaen vail die netelige wetenfchap op met veel geieerdheld
V 4.
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eene befchaafde wijze , en deedt in alle zijne wer,
held eft' op
ken bet nuttige bij het aangename gepaard gaan, het vvelk inzonderhsid g?Cchikt was, om den leeslust op to wekken en.
gaande te houden. Voornamelijk lei hij zig ook toe om leder,
onderwerp op eenen leeritelligen trant te onderwijzen , en
alle regtskundige onderwerpen tot eene horst te brengen.
Voofal houdt men in grote waarde het geen hij over de Tesunenten er uiterite wilien heft gefehreven. Hij bath zulk
cen geltikkig en italen geheugen, dat men wil dat hij het
gantfe lizhaam van Romeinfe wetten, onder den tijtel van.
Corpus 7uris bekend, van buiten kost., Eerie zaak die mem
hem te regt als eene vlak aantijgde , die zijne overige
muntende hoedanigheden grotelijks taandan , was, de laageijverzugt die bij tegens CUJACIUS bath opgevat, van welken
kundigen man hij nimmer dan met veragting fprak.
De werk2n van DONELLUS, welke gezamentiijk tusfen de
jaren 1762 tot 1770 in XI Delen in folio zijn in het Licht gee
geven , en door de bezorging van BARTEL FRANS PELLEGRINI
,Regtsgelmde te te Napels zijn t;edrukt, beftaan nit de
volgende:
I. In titulum da Ufuris in Pandedis , fj fepentern Connnenta.
r;us, ordine Pao capita yuris compleElens: in Tit. Pandedarwn de
acocylonibus
17.furis E Nautico frnore: de Fruflibus causfa,
nunc
tecens
auffus
It.
recognitu,s.
4to.
de Mora. Paris 1556.
Ejusdem
in
tres
libros
PandeNrurn,
MICFI. HOSPITALEM.
vicsringen , virefitnum primunz, & YiCefi71111111 feClathi7,13, Commentarii , ad RENATU CRISPINUI1 , in Britannia minore Senatorein.
Lvgd. 1558. 4to. De Tijiels in alt tweede werk verhancteld
Hypothecis , de "Edilitio,
en opgehelderd, zijn : de Pignoribus
duplce Stipulatione, de Probationibus„;
edido, de Evitliorlibus
de fide infirumentorum, de reflibus. De opdragt aan
Di L' HoPITAL, toen ter tijd Prelident van de Rekenkamer, is
Ecciagtei,end den i januarij /556; en die aan REINIER
van den i junij 1558.
;2. 4d legem jusTawail de &wails quce pr& co pod interefi
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Froferuntur , five , de eo quod interefl , fiber. Paris 1556. in 4th.
Verfcheidenemalen herdrukt zo in 4to. als 8vo.
3. Commentarius ad Tit. Digeflorum de Rebus dubiis. Biturig.
1571. 8vo. It. Antv. 1584. 8vo.
Transadionibuis.
4. Commentarius ad Tit. Codicis de Pais
Biturig. 1572. 8vo. Meermalen herdrukt.
5. ZACHARIJE FURSTNERI, Defenfio pro jufto innocente tot
onillium animorum fanguine in Gallia effufo advesfus MONTLUCII
calumnias. 1573. 8vo. De berugte JAN DE MoNTLuc, Bisfchop
in 't licht gegeven : Defeibrio
van Valence , halt dit zelvde jaar
(zedert
HENDRIK DE III.) adyerfus
Duce
Andium
pro illuftrisfinso
calumnias quorundam. in 8vo. Zijn toeleg in dit fluk was , OM
de gruwelijke moorderijen van St. Bartels nagt to verontfchul.
digen. Tot wederlegging nu hier van , gaf DONELLUS het
bovenitaande ftuk in druk. Cupcius flelde hem tegens :
Prafcriptio pro MONTLUCIO, Epifcopo Valentino , adverfus libelluni
editum fub fall° nomine ZACHARLIE FURSTNERI. Ann'. 1574. 8vo.
Zonder naam van Schrijver.
6. Commentarius ad Tit. Digeflorum de Paefcriptis perbis,
in fauns adionibus. Heidelb. 1574. 8vo. Meer dan eens herdrukt.
7. Commentarius ad Tit. Inflitutionum de Adianibus. Antv.1581.
B ye. Veelmalen naderhand uitgegeven.
8. Commentarii ad Titulos Digeflorum ... de Rebus creditis,
Si certum petatur,, &j de CondiElione. De yurejurando. De in
litem '7urando. De CondiElione triticaria. De Ea quod certo loco
dare oportet. Antv. 1582. folio. Opgedragen aan Prins WILLEM DEN I. door een brief van den r julij 1581.
9. Commentarii ad Codicis JUSTINIANEI panes Pas , quas fequens
pagina indicabit. Lugd. Bat. 1587. folio. Opgedragen aan de
Regeering van Nuremberg door een brief nit Leijden gelchreven
den 2 januarij 1587. Deze Verklaring loopt over de Tijtels
van het II. boek van het Codex: de Edendo , de in y-us vocando ,
de Pais, de Transactionibiss. De verklaring over deze beide
laatflen hadden reeds het licht gezien; zie N'. 4., maar zij
is bier verbeterd en vermeerderd de Prcelcriptis verbis et in
V5
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Leges Cod. L. filium, queen, famil. ereifc.,
fatten actionibus.
rese. vend., L. precious ,
imp. et alits Subjt. -duth.
L.. II.
Hat et Ruth. ex causfa , de lib prat. vel exher. , L. earn quani
de fidelconz., L. fi unquam de revoc. don., ad lib. VIII. Codicis.
10. Conzmentariorum 7otris Civilis libri XXVIII , in quibus yus
CiviL univerfum fingulari artificio fitque doctrina explicatur, Scipio
GENTILIS yi recerfitit, edidit, poileriores etion libros fupplevit.
Franc(f. 1595. in folio. Verfebeidenemalen naderhand her.
drukt. Men vindt in deze Verzameling eene nette en leer.
&Inge verklaring van het gehele Burger- en Leenregt. Do.
NELLUS haalt geene uitleggingen van anderen aan; maar hij
vescgt in de zijnen, de wetten, waarop hij zijne verklaringen
grondt. BEYER zegt, dat aan hem been werk over het RaA
siteinfe Regt bekend is, waar aan hij boven dit tie voorkeur
Stan g,even; en dat 't geen het meest heeft toegebragt om de
fartitiones van VINNIUS in achting te brengen, enkel moet
toegelchreven worden , )dat hij y ea gebruik van DONELLUS
heeft gemaakt. OswALD HILLIGER , Hoogleraar in de regten
'J ria, in 1619 geflorven, heeft uitgegeven : DONELLUS
te Fe
ertucleatus , five Con2mentarii DONELLI in Compendium redacti , fit
Tenon nucleuin contineant. Acce.iferunt notata, quibus feorfiin par•
tam, quo DONELLO oinbfa jitpplentur partim aliorum idea cum
alas vel diverfitm fentientium rationes expenduntur etc-. genz 1611.
Ato. Lugd 1619. folio. It. Anti,. 1642. folio. Deze ver.
korter brengt bier een gantien drom aanhalingen te berde
van hedendaagie Regtsgeleerden, die door DONELLUS met
opzet nit zijne ophelderingen verbannen waren.
de Verborum obligatiouL.
11. Coa2mentarius ad Tit. Dig of
bus. Francof. 1599. foiio.
12. HUGON. DONELLI 7urisco71. Opufcula polluma; et alio-.
ruin qucedam. Er Biblio*ca SCIP. GENTILT S Turisc. Hanov.
I2MO. Hier in ontmoet men de verklaiingen van DoNELLus over de 34, 35 en 36fte Tijtels, des Eiden Boeks van
bet Codex, en over de 9-2olie en 38ite Tfi tels van het Vide
Boa als merle over de wet GALLUS , Digi ejt. de Liber. et
oft hual. twee Raadgevingen, vier Blieven van den zelvden,
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hem zijn gerchreven door ALBERT GENT/.
)1,1S MICHIEL DE elloprrAt , en PIETER DU FAUR : twee Brieyen van eenen Regtsgeleerden to Bourges aan een Vorst : eerie
Redevoering van CujAcius over een Doktoraat : die van DIU.
PENUS over de promotie van DoNELLus: de Lijkrede over de.,
Zen uitgefproken door SCIPIO GENTILIS : verfcheidene Lijkzan-,
en drie Welke

aan

gen over den dood van DONELLUS.
13. Commentarii abfolutisfimi ad IL III. IV. VI. et 17111. Li.
Bros Codicis JUSTINIANEI , Tit. V. Lib. XIX. de Profcript. verbis,
et Tit. Lib. XXV. Digest. de Verberum obl igationibus ; maxims
fere ex parte posthuini , minima vivo patre natl. COBO SCHEGa
RIO , JAC. SCHEG KIT nepote , Profesfore Academie Tubingenfis,
4uditore DONELLI attentisfimo , primum in 2funz yurisprudentia
Studioforum publicati, nunc vero correcti et emaculati excuji. Cum
Indice duplici , uno antique , altero novc editioni congruente. Fran.
SCIP. GENTILIS Orat. in obituin etc.
cof. 1622. folio.
MEURSII , Athena Batavce, p. 131-133. BEYER , 4uctorum Tu.
pag. 110--I 16. CONRINGIUS , &ec. X
rid. notit. Specifn.
CUM notis KRANTZII. p. 166. TOB. MAGIR. Epynoinol. Voce.
MORHOFIUS, Polyhift. Tom. II. p. 584. PETR. BURM,1NNUS Maan
jor, ad Syllogen. Epistol. Tom. I. p. 35 & 4 5, 46. in Not,is.
Jo. SALOM. BRUNQUELLT Histor. fur. Part. III. j. 17 , is.
Cate. Bibl. BUNAV. Tom. I. Vol. II. p. 1208. ANTON. TER.
RASSON Hftor. yurisprud. Pars IV. p. 468, 469. CAROL, SEBAST. ZEIDLER, Pit. Profesforum 7uris Acad. Altorfince. Norimb.
177o. 4to. p. 63--1o4. C. SAxI, Onom. liter. Pars III. p. 34y,
s50. NICERON , Mem. des Homes illufir. Tom. XXX. p. 359—
367. P. BAYLE , Didion. TOM. II. p. 304 , 305. PAQUOT, Mew.
jitter. Tom. III. p. 42-52. PAPILLON , Bibliotheque des Autheurs
de Bourgogne. Torn. I. p. 18o--183. G. BRANDT, Hist. der
Reform. I. D. bl. 558. 739, 74o. P. C. HoorT, Ned. Hist.
bi. 1151. WAG., Pad. Hist. VIII. D. bl. 217.
DONGELBERG (HENDRIK KAREL VAN), was afkomftig van het doorlugtig geflagt van dien naam, 't Welk van de
Eraliandig Hertogen afftamt; dootdien JOHAN DE H, Hertog
van

DONGELVA 61' (fIrNDRIK KAREL vim)
dc heerlijkheid van Dongelberg tell jare r3o1
van Braband
MIEUWE, bastaard van JOHAN DEN I, Her.
(chonk aan joHAN
welke alit MARGRIET , vrouwe van Paniele,
Brabancl,
van
tog
adder andere kinderen eenen zoon LODEWYK naliet, die de
eerfte was welke den naam van DONGELBERG heeft aangenos.
men ; wiens kleinzoon LODEIVYK zonder kinderen in 't jaaar
1470 komende te overlijden, aan zijn zusters zoon JOHAN VA]
AIALAYSE. die heerlijkheid bij uiterilen wilie verfprak : de.
Zes erfdogter FRANCOISE met WILLEM VAN ARGENTEAU in dea
egt verbonden zijnde, bragt die ten huwelijk aan Kaaren man;
Welk geflagt ze tot den jare 1659 is verbleven.
HENDRIK KAREL VAN DO NGELBERG, die den .18 augustus
7593 te Brusfel wierdt geboren , was de zoon van HENDR/It,
VAN DONGELBERG, die in het tijd y ak van 1590 tot 1624 ,,
elfmalen Burgemeester van Brusfel is geweest, en van ADRIA*
IVA , dogter van ADRIAAN BORLUUT Ridder, neer van Zil.
lebeke. Hij leide zig van zijne jeugd of aan, toe op de beoefre.
Bing der regten , en den tijtel van Licentiaat in die weten.
fchap bekornen hebbende, wierdt hij ten jare 1625 Schepen
te Brusfel. Ten vijfdemale in het jaar 1691 tot die zelval
waardigheid verkoren zijnde, wierdt hij, voor dat zijn tijd was
verftreken, aangefteld tot Raadsheer in den Hogenraad van Bro.
,band, en wierdt als Schepen vervangen door zijn neef JAKOD
FH? VAN DONGELBERG, Hoer van Scavenberge en van Broek,
zoon van FILIP VAN DONGELBERG en van QUENTINA DE BOR.
LUUT. Deze kogt in 1659 het landgoed Dongelberg van Wu..
J.EM UI.RIK D 'ARGENTEAU , en verkreeg van FIA.IPS DEN IV is
1662 den tijtel van Baron.
In 1651 bekwam onze DONGELBERG de baronnije van Rever, eene der oudilen van Waahs-Braband, , en den tijtel van
Baron Mier plaatze wierdt op hem den 2 feptember 1657,®
door opene brieven van FILM DEN IV. bevestigd. Ruim twee
jaien later ontdeeclt hij zig van zijn ambt ais Raadsheer, met
voornemen, om zijn overige dagen op het kasteel te Reves in
iil rust te gaan doorbrengen, dan de dood verijdelde (14
Antwerp, en hij i ierf te Brusjil den r a april 1669, in den Oa!
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1erdom van 66 jaren; zijn ftoffelijk overblijfzel we rdt in 't
midden van 'het koor der kerk te Reyes begraven. Zie bier
'het graffchrift, dat hij voor zig zelven halt vervaardie,
't welk PAQUOT betuigt, door zijn eigen hand gefchreven, ge.
zien te hebben, uitgezonderd de dagtekeningen die 'er nader'
hand zijn bijgevoegd:
1-1Emucus CAROLUS Dr, DONGELBERGE, Brabantuna
Poiteritas preeclara Ducunt, prin2ique JOANNiS
Depofitis mundi phaleris, dam graad ior etas
_Einem in/tare monet , Pitamque rod unieu forma
Tranquiltam Vistas : Revenfi vixit in arce ,
Speetanti fimilis merit ttflum e littore , tandem
Texit , quem coluit, liberritna terra Baronem,
ifgrorum celebrem fpatiis, meritisque: fed horzmi
Tanta perit , data funt ipfis quoque fate fepukris.
Caudia Pint anima c.reefuntli sterna precemur.
yettillaque connubio de Berlo JOANNA MARIA,
Ilaronum fanguis, binas quee protulit orbi
.Disfimili Sexu proles , in pace quiescat.
IVatus ille i8. /Iva 1593. °bill' 30. itpri! .no. 1660,
yinparii 1629. Obiit 6 °Hob. Ao. 1683.
Sze fua cuique dies, Decretaque tonpora yitx.
DONGELB-ERd was

'yen)

zeer ervaren in de wapenkonst of het Bla.
pen, in de geflagtreg,isters, en in de gefchiedenis van zijn
derland. Hij tradt voor de eerftemaal in den egt met Jo.
IiANNA VAN STEELANT waar bij hij Been kinderen verwekte;
vervolgens huwde hij voor de tweedemaal met JOHANNA MA.
RIA, Baroresfe van Berlo, die hem een noon baarde, FRANS
HENDRIK genaamd, Marquis van Reyes, die maar : eerie dog.
ter naliet, ALBEATINA JOHANNA JOSEPHA FRANCISCA gel-Malik,
Welke Kanunnikes van d' Andennes is geweest. Hij was eon
brooder van FRANS VAN DONGRLBERG Regtsgeleerden, Heer
van Herlaer en van Zillebeke; doze laatite is ook ,viermalen
Burgemeester van Brusfel geweest; toen hij ten jare r64
flied, was hij voor de negendemaal Schepen van genoemdo
had, VALERIUS ANDREAS beeft misgetast, met te =Eel],
c4,

Z i a DONGELBERG• (HENDRIK KAREL viuNT)
dat hij Raadsheer in den Hogenraad van Braband is geweest/
nimmer heeft hij die post bekleed, ook flaat hij gantzelijk den
bal mis , met hem Schrijver van het volgende werk te ma,.
ken:
Prclium Woeringanum JOANNIS I. Lotharingice , Brabantke DM.
cis, E S. Imp. Marchionis : quo , mernorabili parts viaoria annc
Dni. 1288. die V. 7unii , Ducatus Linzburgi ad Brabantiam accesfio ceternum Inwilit obfirmata. BMX. 1641. folio. De Schrijver van dit verhaal, op zig zelve nuttig voor de gefchiedenis
van Braband, en nog zo veel te nuttiger door het gene do
Vertaler 'er heeft bijgevoegd, is JAN VAN HEELU , dien wij ter
zijner plaatze zullen gedenken. HENDRIK KAREL VAN DON.
GELBERG , heeft het in 't latijn vertolkt. Zuiks blijkt, inge•
volge het getuigenis van PAQUOT , uit eene aantekening,
door zijn eigen hand op een Exemplaar gefchreven, 't well
toebehoort aan den Hr. VAN LANGENDONCK , voormaals Raad.
penfionaris der flail Leuven : Ipfe qui lac imprimi permifi , dedi
Izanc perinislionem wino cetatis niece 48. Dit is van de zelvde
hand als het bovenflaande Graffchrift, en een menigte andere
aantekeningen bij dit werk gevoegd, ten einde tot opheldering
daar van te verilrekken, of wel de Geflagtregisters die ler bijgevoegd zijn aantevullen. Dit gefchiedverhaal bevat: 1. Een
Opdragt aan de Staten van Braband door ERYCIUS PUTEANUS ,
Welke 'er door onzen Schrijver toe was verzogt. 2. Een Be.
rigt van den zelvden , aan den Lezer. 3. Eene Voorrede
van den Vertaler, waar van het clot een geflagtrekenkundige
tafel van de Hertogen van Braband bevat, die ongemeen nauwkeurig is. 4. Eenige Vaerfen op Hertog JAN DEN I. &c.
5. Als dan volgt het Preelium nringanurn, zijnde een digtfluk
van i600 zesvoetige regeis, waar van de flip volkomen 'gelijk is aan die van het opgegevene Graffchrift. 6. Vel fchetdene historife en geflagtrekenkundige waarnemingen , die niet
alleen een groot licht over het werk zelve verfpreiden, maar
ook verfcheidene andere onderwerpen van de Nederlandfe gem
fchiedenis ophelderen, en in% bijzonder over den oirfprong der
Noornaamfle Brabandie Geflagten ; ook zijn bier de Charters
en
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tn andere bevestigende flukken bijgevoegd. 7. Twee Brie.
y en van DONGELBERG aan ERYC. PUTEANLTS, benevens de ant.
woorden van den laatflen, die zig met de bevordering der
Taitgave van dit werk hadt belast.
prod. Heroica. p. 323. FOPPENS, Bib!. Belg. p. 291. BUTKENS,
Troph. d Brab. ed. de 1724. Tom. IL p. 462, 463. Theatre de
la Nob!. de Brab. p. 48. 131, 132. G. V. Loox , Arederi.
riep. IL D. bl. 309. LELYVELD aant. agter HUYDEC. Proeve
-van Taal- en Dichtkunde , I. a bl. 491.
DONIA (SYDS of SIXTUS), was voorouderlijk uit het
hells van HARINXMA , en uit eene dogter van dat van DONIA.
De naam en 't geflagt van DONIA zijn zeer oud. De Griete.

nij van Doniawerfial in het kwartier der Zevenwouden in Fries.
land is, daar waarfchijnlijk van benoemd. SIXTUS was een zoom
van KEMPO DONIA, en gaf in de Staatsvergadering;n ten jare
I 566, blijken van vrijheidliefde; doch wierdt door ALVA,
twee jaren later gedagvaard naar Antwerpen , om zig te ko.
then verantwoorden. Toen fchijnt hij gebannen te zijn, en
zich nevens zijne vrouwe JOUCK STENTERA, met de woon naar
Bremen begeven te hebben, waar hij geflorven en begraven io,
Zijn zoon KF_MPO ftorf in het jaar 1593, en wierdt te
rozldum begraven. Hij fchijnt zg een geruimen tijd buiten zijn
vaderland opgehouden te hebben : want zijne vrouw MAMA.
IET GERDRANDA overleet in Embderland ten jare i581. Eene
doter van SIXTUS was getrouwd met SIBRAND DONIA op Hinne.
ma-State te yelfum ; waar uit KEMPO DONIA Grietman van
Lemwarderadeel , die oohs een der eerie Curateuren van Fries..
lands Hogeichool, ten _late 1585 te Franeker gelligt, geweest tT.
Hij was de vader van FRANS DONIA, een' voornamen Staatsman , die, wegens Friesland gevolmagtigd was tot de vredehandelinge te Munjier, en buitengewoon afgevaardigd tot de grog
te Vergadering in 't jaar 1651, welke hij zoude geopend hebben , ware hij niet eenige dagen te voren in 's [loge geflorven. Van eenen KEMPO DONIA, onderfcheiden van den bier
gemelden, vindt men bij Liu/anus, Memorien, Li. Bock,
bl.

D ONEER. (JAN) (METER)
77, ag,getek end , dat hij, in 't jaar 1611, door de Prig
gezonden werdt, om te waarfchouwer tegen
en naar flolland
de onderneming van VORSTIUS.
In de XVde eeuwe, toen Friesland inzonderheid zo hey*
door partijfchappen geteisterd wierdt; nam een HOTSE DOM',
zijne toevlugt naar Braband; van deze was ten jare 1710 nog
een afitammeling te Leuven , genaamd FREDERIK ANTHONY
DONIA , Heer van Redingen. Ook waten 'er in den jare 178r
re Mechelen nog DONIA ' S in leven, waarfchijnlijk uit Friesfd
voorouders , en uit dit geflagt herkomilig, doch in een be.
krompen toeftand, volgens berigt van den Heere M. BETTE.
M A , uit die clad aan den Heere E. M. VAN BURMANIA gezonden. In Friesland is dit Geflagt voor fang uitgeitorven.
WINSEMIUS , I. p. 72, 73. 114. E. L. V RIEMOET A.
then. Frf p. XXIX--XXXI. WINSEM. Cronique van Friesi. bl.
792. G. V. LOON, Nederl. Ilifloriep. II. D. bl. 289. WAG,,,
Vad. Hifi. XI. D. bl. 405. W. J. TE WATER, Hitt. van 't Verkond, IL D. bl. 337, 338. III. D. bl.. 513.

f

DONKER (JAN), Konstrchilder, geboren te Gouda in de
XVIde eeuwe, zoude waarfchijnlijk een groat Konftenaat zijn
geworden , ware het niet dat de dood hem in het bloeijen van
zijne lentejaren hadt weggerukt. Het ftuk dat hij gefchilderd
heeft, waar op de Regenten van het Tugthuis te Gouda itaan
afgebeeld, is nog in wezen, en ilrekt tent getuige van zijnen
fmaak en ontluikende bekwaamheid. DESCAMPS , Vie des
Feintres , Tom. H. p. 152. A. HetnRAEEN, Schouwburg II. D.
93. affgetn. Sunilier Wicou. f.

205.

DONKER (PIETER), Xonstichilder , die merle to Gouda
bet eerfle levenslicht zag, was een voile neef van JAN.
heeft tot zijn Leermeester gehadt den vermaarden Konstfchil.
der JAKOB JORDAADIS te Jntwerpen. Die brave man bragt
hem zo ver in de konst, dat hij op zijne eigen Helen ging
dii.jven naar Frankfort, om ten jare 1658 de krooning van
Keizer LEOPOLD bij te wonen, en aldaar fchilderde hij eenige
fit/liken. In 't volgencle jaar reisde hij naar Frankrijk, en van
daar

van
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daar cinder het gevolg van den Hertog van CREQuI Haa
ne, daar hij met iiverig tekenen en fchilderen zijn tijd heeft
doorgebragt. Na verloop van zeven jaren kwam hij in zija
vaderftad te rug, en flielf in 1668, zijnde als toe. n op 't best
j leven . --- De bovenitaanden en WEYERMAN
zijn
Leven der Schilders , II. D. bl. I 7 . WALVIS, Befclir. pan Gou.
cla , bl. 336.
DOOREGEEST (ENGEL ARENTZOON) , nit Noordhol.
land van afkomst, wierdt geboren omtrent 't midden van de
XVIIdd eeuw. Met eene fnelle vlugt de lage fcholen doorlopen zijnde, oeffende hij zig in de godgeleeldheid,en wierdt
Predikant onder de Mennoniten te Rijp of Rijpwetering , een
vermakelijke en aanzienlijke buurt in de heerlijkheid van
Alkemade gelegen. Hij heeft uitgemunt door zijnen ijver in
bet verdedigen van zijne geloofsleer. Uit zijne fchriften wordt
men ontwaar, dat zijne gevoelens met dien tak der Doopsgezinde leer overeenflemden, welke zig door den naam van Wa.
terlanders van de overigen van die gezindheid plegen te onderfcheiden. Hij is op hat vroegst in 17o5 geflorven , na de
uitoeffening van het Leraarsambt gedinende can lane reeka
van jaren met ongemene flitflg te 1-iebben waargenomen.
De boeken welke van hem het licht zien, befiaan nit de vol.
genden
Oabcrla34;in13e in bc nrip'telfjitc fart/ nil be Zeipbeni,
fm bcr z)oopc;inben. ?W. 1692. 12rno. De Scbrijver
tragt 'er in de leerftu-kken van zijne gezindheid op de f'chrirt
en de reden te vestigen. Zijn bock kan beichouwd worden
als eon verkorte loop van Doopsgez- inde Godgeleerdheid;
bet is verdeeld in XXI hoofditukken, waar van het lite handelt : over de kennis van God door de ervaring en door de
openbaring. II. Van'de Kanonijke en ApokrijPe boeken; over
bet ge7a;. , de duidelijkheid enz. der H. Schriftuur; en van
de Overleveringe en de Geloofsbelijdenisfen. III. Van de God.
delijke eigenfchappen , en van de DrieCenheid. IV. Van de
fchepping, de Enuten, den iVIens, van zijnen vat, en over
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de Goddeigke Voorzienigheid. V. Van de Erfzonde, die de
beweerd dat geen eigentlijke zonde is , ten welken
aanziene hij zig van 't gewoone gevoelen der Doopsgezinden
verwijdert. VI. Over 's iVienfen verlosfing, en over de
vleeswording en de eigenfchappen van den God-Mens.
bei.kijst hij tegens eenigen van zijnen aanhang, dat het GoddeIijke Woord niet, eigentlijk gefproken, in een zigtbare en
fterffelijk Mens is veranclerd geworden. Vervolgens fpreekt hij
over de genoegdoening van JESUS CHRISTUS. VII. Van de algemene Genade , die hij als een ontegenfprekelijke waarheid
zoekt to bepalen. VIII. Over de werkzaamheden van den
Heiland, als Profeet als Priester en als Koning. IX. Van
het regtveerdigmakend Geloof. X. Over het Berouw, het
welk hij ten dele doet beflaan in de belijdenis van zonden,
egter zonder verpligting om die aan Priesters to biegten , die
volgens hem geen het minfte gezag daaromtrent kunnen nitoeffenen. XL Over de Regtveerdigmaking alleen eigen aan
de ware gelovigen en berouwhebbenden : hij onderfcheidt die
van de Heiligmaking. XII. Van cue Berk, over welk onderwerp hij inzonderheid het leerftelzel van JuRIEu volgt; de Onverdraagzaamheid is eene der hoofdzaken, die hem 't meest
in de Roomfe-Kerk fluit. XIII. Over de Kerk-Leraren. XIV.
Over de Sacramenten , waaromtrent weinig van CALVYN' S lere verfchilt ; en hij beweerdt, dat de Vcetwasfing die
bij foinmige Dcopsgezinden in gebruik is, geenzins tot de
Sacramenten behoort. XV. Over den Doop, bet geliefkoos•
de onderwerp der Mennoniten. XVI. Van het Avondmaal,
waaromtrent hij genoegzaam gevoelt als de Gereformeercien.
XVII. Over den Kerkban, waar over hij zo geltieng niet denkt
als de meesten van zijnen aanhang. XVIII. Van de Ovelheid
de Schriiver wit , dat men die moat eeren en gehoorzamen ,
en dat men zonder onregtvaardigheid zig daar toe kan laten
gebruiken. XIX. Van het Eeivveren ; doze laat hij in geen
geval hoegenaaind toe. XX. Van de Gebe.den hij wil dat
Dien die Diet dan aan God . en aan levenden moet doen,
en gctnzils aan Engel en ;awl aan geitorven
X.I.
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XXI. Over hot laatite Oirdeol , en de algemeene Opitanding.
aan bol Par FRED. SPAN11111/1"U8, pl efcgo/ Dm:
2.
1?. (30ZI3cicertijcib en tier t?illorie tot If cljbai; than in tie.
lecre bcr Doop§getjnbe nabcr nitricicib I en babcbicb I en ban
befrüttibtingn Befttiliert imp; Diencnbe tot nut,
imooP ep bet (€7.,!actaat / mann : Pifforifcli en eiebtrfarti
Ecgictcr bve nitcciccs.enfte Dericbilien ban . bcn
'anvil. I(93. in 121110. Doze Brief hadt een gunflig uitwerk..
zel. De Leifrife Hoogieraar liet uit een tweeden druk van zijno
Verhandeling, een gedeelte der dwalingen agterwege, die
man de Doopsgezinden hadt toegefchreven.
amit 167 9 . in 12'.1/0. POSJAGER
3.
=de Docpsgezind Lcraar in de Rijp, was deelgenoot in do
famenflelling van dit werk , 't welk een foort van Handboek
is , ten gebruike der Matrofen en andere zeevarenden
inzonderl-eid van die welke ter Flaring- en Walvisvangst uit.gaan. Mcn vindt 'er eenige Predikatin en Gebeden itf, be.
nevens cen kortc Gerchiedenis van Holland, waarin wijdlopig
van den Rip gefproken wordt, als mede over den aart, inborst, de zeden, den Godsdlenst en handel der Zeelieden van
die landareek.
4. al la:1: ?icf 1311 bcn Pr. FRED. SPAMIEM76, mama,
il.111 HERMANUS SCHYN. :1111Ci. 1700. 121110. DOOREGEEST be.
ijvert zig hier in om hoe langs hoe nicer zijn tegenftrever te
wederleggeh : en laat niets agterwege, om het ieerftelzel van
zi3nen aanhang betrekkelijk den Kinderdoop, hot eedzweeren,
den oorlog, over de pligt,:m van de Overheen', te verdedii-;en.
c !etre bcr ,Mcnnoniten terbebigt tQen J. Nrcour a
5.
Clacruw. ;11,r,?,11. 17c4. ntne. De Schrijver tragt hierin de zijT ym to regtveerdigen , inzonderheid ten aanzien van de leerauLkeli der Drie6eniglief.1, die der Voorwetendheid en Ttegtvaaidigheict van God, over do beide natuuren van JESUS
CHRE,TUS , over de Genoegdoening en over de onfterfelijkheld.
der ,Ziele. De Doopsgezinden achten grotelijks . Lilt en alle
andere werken van DOGREGEEST.
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gen§ bat derto. Peer HENRICUS SCHEVENHUIZEN. Deze Schrij.
ver zijnde een discipel van SPANHEIM, hadt eene ve rhande.
Zing in *t licht gegeven , waarin hij de leer der Doops gezinden onderzoekt, verzeld van ongunitige aanmerkingen over
derzelver Geloofsbelijdenis. DOOREGEEST gait hem hier over
mannelijk , egter met gepaste beicheidenheid, te keer, en ver.
dedigt de zelvdc leerftukken als hier boven tegens VAN
GROUW met bijvoeging van die, over 's Menfen vrijen wit,
over deszelvs val, over de algemene Genade, over de Regtveerdigmaking, en over den Doop der bejaarden.
HERM. SCHYN, Iliflor. Mennonit. p. 3o4--318. PAQUOT , Mem.
sitter. Tom. X. p. 298--303.

DOORESLAAR (IZAAK), zoon van N. DOORESLAAR Pre.
dikant te Enkhuizen , oeffende zig in zijne jeugd in de regten,
en bekwam de waard-igheid van Doktor in die wetenfchap.
iij was Hoogleraar in de Geichiedkunde te Cambridge , gedu.
rende het tijdvak dat de onenigheden tusi-en Koning KAREL DEN
J. en zijn Parlement op 't hevigst begonden te woelen. Hij
begreep toen met meerder voordeel zig aan de praktijk to
kunnen overgeven, en vestigde ten dien einde zijnewoonplaats
te Louden. Intriguant van aart zijnde, wist hij zig in de gunst
van het Parlement te dringen , dat van oirdeel was, dat hij,
een geboren Hollander zijnde, meer ingang bii het regeerings.
beftier aldaar zou vinden , dan STRINLAND, die kort te voren
opontboden was, doch naderhand terug gezonden werdt. Doo.
RSLAAR vertrok dan in de hoedanigheid van Refident ten jare 1640 naar 's Rage, en zijne credentialen werden, den
3- julij gelezen en aar.genomen; doch BOSWEL , die van wegens
den Koning verNijf in den Haag bait, wist te bewerken,
dat hem door de Staten geen gehoor werdt verleend. Ten ein•
de het Parlement egter niet geheel voor 't hoofd te floten ,
boodt men hem aan Komm'.sfaiisfen te benoemen , om daar
inede to handelen ;
DOORESLAAR floeg dit glad ar, waar op
tem gehoor wieIdt verl=ad i (loch door de Staten niet naar
Ze‘
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lenoegen beantwoord zijnde, verliet hij 's Ilage, en toog we.
der naar Londen, alwaar hij als een der Fiskalen tegens den
1Coning wierd gebruikt. In 't begin van meij des jaars 1649,
kwam hij andermaal herwaards als Refident ; dan hij was
naar korte dagen in 's Ilage geweest, toes hij op den z2den
van genoemde maand , des avonds in de herberg de Witte
Zivaan, met goed gezelfchap aan een tafel zittende, 'er vijf
vermomde karels zagtjes aan de deur klopten , en een hoop
vijn eisten. Een van hun binnen zijnde, drongen de anderen merle door, bliezen in het voorhuis de kaarfen uit , waar
na zij zig in het vertrek begaven daar DOORESLAAR met zijn
gezelfchap zat. Twee derzelver , bragten eenen , genaamd
BLANKENSTEIN, eerst eerie zware wonde toe, waar aan hg
kort daarna flied; doch gewaar geworden *de, dat zij den
regten man niet getroffen hadden, gingen zij op DOORESLAAR
los , bragten hem een houw in het hoofd toe, en vervolgens
een (leek dwars door het hart, zo dat hij flood ter aarde viel.
Het Hof beloofde uit last der Staten van Holland, woo guldens aan elk, die de moorders zou aanwijzen; doch zij werden nimmer agterhaald. Naderhand verflondt men, dat de
moord, door zekeren WHITFORD, begaan was. Ondertusfen
vain het Parlement zeer kwalijk , dat men geen fcherp onderzoek naar de moorders deeds. Doch de Nederlandfe Gezant
joAcmmi te Londen wees, fchriftelijk, aan, wat 'er van der
Staten zijde, verrigt ware, om de daders te ontdekken; waar
in het Parlement genoegen fcheen te nemen. LUDLOWS,
Memoirs, Vol. I. p. 251. 269. THURLOES Papers, Vol. V. p.
'315. Vol. VIII. p. 348. 429. RAPIN THOYRAS, d'zinglet.
Tom. IX. p. 9..22. AITZEMA, Zaken van St. en Oorl. III. D.
N. 365--376. WAG. , Vad. Ilift. XII. D. bI. 9. 36. WAG.,
Bejar. van Anita V. St. bl. 67.
DOORSCHOT (HENDRIK) , Konstfchilder , geboren in
's Hage , was een leerling van KONSTANTYN NETSCHER. Hij
fchilderde vrij goede ilukken; doch doordien hij weinig de
konst oeirende, ontmoet men zeldzaam van ziju werk.
Leven 4er Schilders, IV, D. bl. .i.
-WEI
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DOORT (EVERIIARD), Korstfchilder , eeii Arederia,ider
rte heeft ten jare 1614 te Pavia gewerkt, alwaar
van ge boo
St. Steven en Pieters kerken, verfcheidene
de
men in
door
zijn penfeel gcfchilderd, piee te zien.
aukken
.Uffgem. gutiftfer Zgicon. 1779. f. 206.
7,

DOORT (PIETER VAN DER) , een Hollarids Piaatinijder,
di aardige zeeflukjes in 't kope heeft geincden, naar de tebeningen van Gitoxu.t((fseras ,94411 -ktcr. Eqicon. 17791
f. '206.
DOR? (AREND VAN) , Ridder, p eer van Teen ,fth q , Maasdam en Aliddelharnas , gefproten . nit een oud adelijk Hollands
gellagt, waar van men de Genealogien bwver.
ijvaAwNveLgEcErcUhUrieEdNe:
FERWERDA en anderen vindt , i g in c'e Ned
nisfen zeer bekend. In 't jaar 156r , werdt hi) benevens
HAINI2s,TEEL door den grown Raad van Mechelen aangefteld tot
bezorger des bocdels van den Markgrave MAXIMILIAAN VAN'
BouncoNDIE waar van hi.), ten jare . 1569 rekening deeds®
Gedurende die boedelreddinge, zal hi) zig nicest in Zeeland
opgehouden hebben; en bier door verhinderd geweest zijn,
cii)enlijk voor de vrijheid nittekomen. Dat hij bier anders wel
toe gezind bleek toen hij, in 't jaar 1568, aan Prins
WILLEM DEN I. Iooco guldens opichoot; in vergoeding van
welken, de Staten van Holland hem, naderhand, 144 morgert
lands, nit de Geestelijke goederen onder Leiderdorp liggende,
Lebben opgedragen. Tot war; einde zijno geheime briefwisfell= g met den Prins fbekte, is Diet duister; want zo dra de
vriTheid, in 't jaar 1572, opdaag2e, was hij een der eerilen
en ijveriiten , die 's Prinfen voornemens onderfleGnde. He1.
denmoed ontbrak hem niet, doch zijne ondernemingen
ten hem fonatijcis, of waien, ten mi,iffel, onbeflendig in een
gelukkig gevolg. filj wist zig meester van de fleutels der read
MecLelen te maker); en opende de poorten voor 's Prinfen yolk.
Dan hij moest die find fpoeiig verlaten , na dat bet oritzet,
van Bergen in Horgouiren miste. Even weinig kon de verovering van Dendermonde baten; welke Rad 14, den 6 4.
ten
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tember 1572 ingenome n heeft. Niet beftendiger was zijn
geluk te Tholen ; want fchoon hij zig dapperlijk gedroeg, werdt
hij door de Spaanfen genoodzaakt, die clad wederom te verlaten. Hij werdt, in 't jaar 1574, tot Bevelhebber van Zierik•
zee aangefteld, en ondertekende, in die hoedanigheid, de
voorwaarden der overgave van Middelburg. Ten jare 1575
werdt hij benevens vijf andere Heren gelast om eene nieuwe
Ordonnantie op 't ftuk der Regeringe van Holland en Zeeland
op te ftellen; die, federt, ter Staatsvergaderinge werdt goed.
gekeurd. In het zelvde jaar wierdt hij gcmagtigd tot het bij.
wonen der Vredehandelin ge te Breda. Vat later zondt heni
de Prins naar Utrecht, en Gent; om, in de eerfle clad, de ge.
rezen beroerte op de gevoegelijkfte wijze te itillen; en het
ontflag van AARSCHOT, en anderen, te Gent gevangen genemen, te bevorderen. In de jaren 1578, en 1579, bekleedde
hij de plaatfe van Eerflen Edele van Zeeland , voor den Graav
van Buuren, op een lastbrief van Prins WILLEM ; doch hij
deedt vrijwilligen affland van deze waardigheid. Na dien
tijd, vindt men van VAN DORP nergens eenig gewag , tot op
het jaar 1584; wanneer hij, door de Staten van Holland, benoemd werdt als een der Gezanten naar Frankrijk , om den
Koning de befcherminge en heerfchappije der Nederlanden opte.
dragen. Van daar teruggekeerd zijnde , zonder iet wezenlijks
te hebben konnen verrigten, fchijnt , naderhand, buiten
bewind van Staatszaken gehouden te zijn. Ten jare 1594,
geraakte hij in groter moeilijkheid; want men befchuldigde
hem , dat hij fommige Staattgeheimen ontdekt, en zig aan
Landverraad fchuldig gemaakt hadde. Hi) werdt eerst in zijn
Buis verzekerd, daarna, op de voorpoorte van den Haag overgebragt, en naderhand, kreeg hij zijn huis tot eene gevange.
nits, en Nyierdt eindelijk onder borgtogt ontilagen, doordien het
eerlang bleek, dat men niets van gewigt tegens hem halt. In
zijn hogen ouderdom, fchijnt hij wederom in grotere achting
gekomen te zijn; want bij gelegenheid van zijn gerchil mat
JOIIAN KELLEN, als voogd over de wezen van Jonker War .:At
RoovER, wist hkj te bewerken, dat de algemene Staten
X4
der
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den 6 november z599,, den Raad van Flaanderen oprigtten,
die te middelbuxg zitting 'Loll houden.
ARE ND VAN DORP is tweemalen gehuwd geweest; zijn eerfle
vrouvve was KORNELIA VAN ABBENBROEK, dogter van BomEN
yAN ABBENBROEK en vat-1 NATALIA VAN GEERSDYK, daar
een zoon en twee dogters bij verwekte. Voor de tweedeinaal
huwde hij aan JOSYNE VAN WEIBURG, die hem vier zoons heeft
gebaard. Ilij flierf den it augustus 160o, in den ouderdoin
van, 72 jaien en ligt in 's Hage in de Kioosterkerk begraven.
fui temporis , pag. 302. Nobiliaire
S. VAN ISSELT,
des Pays-has. Tom. I. p. 13. S. v. LEEUWEN, Bat.:29.
bl. 936. WAG., vad.
w. a bi. 267. 388. VII. D.
I 6. 29. 79. 179, VIII. D. 1)1. 54--56. 6 4 . 404-406. 459,
Van 't Verb. IL D. bl. 338--345.
W. TE WATER,
DOU (GIIRARD), Konstfchilder, is uit Fliesland herkotriftig, loch geboren te Leijcien op den 7 april 1613. I-11j was
tie zoon van DOME JANSZOON , een Glazernaker van zi:In
bags, en zijn moeder was MARRYTJE JAM genaamd. De ouders in hun Joigen een ongemene drift tot de Schilderkonst
befpeutende, heiteedden hem negen jaren oud zijnde bij BARTEL
DOLENDO, eon Piaatfnijder, ten einde de begin-zelen der Tekenkonst te leren , en na verloop van anderhalf jaar hierna
bij den konfligen Glasichilder PIETER KO:WENHORN, op datJail die zelvde konst mogt leren, oil y ze ilaarna in zijnen winkel te oefEmen. Ruim twee jaren bleef hij bij dezen PIETER-,
weiken rid hij zo nuttig befleedde, *it hij aantrictkelijke vorderingen hadt gemaakt, zo dat de oude Dou hem in zijn Winkel bij hem nam, en tot glazemaken en glasfchildeen gebruikte, waar door hij hem groot lloordeel. aanbragt. Dan ziende
dat hi) zo orlbeflaist, en zonder de minfce vreze, in het klim.
/nen was, zo in het flellen van nieuwe als ftoppen van oude
glazen, was hij telkens in groote vrees dat den jongeling een
ongeluk mogt o\erkomen; zuiks hij beffoot, ' egter niet zonder
zijue fchade, van hem de Schilderkonst te laten leren, ,en be.
eedde heal nu 15 jam oud zijnde, den 14 februarij 1628
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bill den Coen reeds vermaarden REMBRANT VAN RIM, bij wie
hij omtrent drie jaren verbleef, en in dat tijdvak zulke
mere vorderingen maakte, dat men aan die voorfpoedige beginzelen wel zien konde, dat 'er inzonderheid in 't klein en
uitvoerige iets groots van hem te wagten Mond.
Veelen hebben zig verwonderd dat nit het fchool van REM
RANT zulk een eel konstpenfeel is ontloken , doch aan de
zodanigen is het onbekend, dat REMBRANT in zijn besten tijd
keurig en uitvoerig gefchilderd heeft, zo als wij tot zijne levenfchets gevorderd zijnde , door verfcheidene ftalen zullen
aantonen.
Dou fchilderde alles met de grootfie lijdzaamheid en geduld
naar 't lel,Ten, door een met draden ruitswijze befpannen raam;
een behuip voor die zig het uit de vuist tekenen , niet vertrouwen; doch egter een ezelsbrug, die , om dat men zig
daar aan door traagheid van veel te tekenen gewende, reeds
voor lang bij een ieder is verbannen; ja zelvs wraakte de
Schilder HOOGSTRATEN 't gebruik van den pasfer, uitgezonderd
alleen in gevallen daar het noodwendig was, als bij voorbeeld
ten aanzien van gebouwen , zeggende : „ men moest het cog
„ tot pasfen gewennen."
JoAcrJrM SANDRART, verhaalt in zijne Zeutge T. icabetnic. 'oer
Octu- Zifb- unb qtaffer$-Xtui6t/ „ dat hij met PIE TER VAN
„ LAAR anders BAMBOOTS, GERARD Dou eons ging bezoeken,
,, die hen wel ontving , en vertoonde, 't geene hij van zijne
„ konstwerken zo ten halven als ten vollen in gereedheid hadt,
„ 't welk zij prezen, en inzonderheid zijn geduld in 't bewer„ ken van een bezernftok; daarop hij antwoorde, dat hij nog
wel drie dagen werk hadde eer die voltooid zoude zijn. In
lien tijd hadt hij gefchilderd het Pourtrait van den konst.
„ minnenden Here &MING, zittende als voor of in zijn kab1.
„ net, daar nevens aan, zijn vrouw, en zijner vrouwen
,, moeder die haar een boek overreikte, 't welk zo verwon.
„ derlijk uitvoerig gefchilderd was, ' dat men het alles nauw'
„ lijks met de oogen konde zien, (waarom Don oak al van
,, zijn ://ofie jaar of vergrootglazen gebruikte), doch hij was
X5
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„ niet zeer geitikkig in de gelijkenis der wezens: engetnebi.,
„ de Imisvromr van dea Heer SPIERING verklaarde, dat
voor de ane hand die op den leunfloel ruste, vijf clam
„ hadt gezeten. Dit benain den menfen de lust om z i g van
hem t( Wen ultichilderen; W2,2.1'0111 hij ook wel meest eigen
s, ordonnantien getna2kt hc.left, daar hij veel ftil leven in te
„ pas bragt; en 't leren 't welk hij daar nevens gebruikte,
„ voor bun geduld in 't Tang zit= rijkalijk betaalde.
,,rnekTc SPIERING gaf hem loco guldens jaariijks en dan nog
„ een ruim gefilenk voor ieder Konstilukje. Hij maakte zij.
„ ne pnicelen zelv', wreef zijn verwen op glas, en bewaar„ de dz.s zelven met veel zorg voor ftof.”
't Is bijna ongelooflij%, als wij acht geven op de uittoerig.
heiJ zriner penicelvoortbrangzelen, dat een man zo veel in
zijn levenstijd kan nitkverken ; 't welk ten onbetwistbaren
birike xicifIrekt, dat hij met eon marl -Lige vlijt zijn tijd moet
in acht genomen hebben; en wat de uitvoering zijner konst,
1:etrcft, die roemt zelv"t vernuft van haar b's2werker: colt
vindt men geen penfeeivrugt die zulk ene algernene goedkeurende bewondering wegdraagt : waarom dezelve ook tot
pronkftukken van alle beroeinde konstkabinetten tot een hogen prijs wordt opgekogt. Voor een van zijn beste konstwerken wordt gehouden dat gene, 't welk door Bewindhebberan van de Oustincye illaatfr1appz7 van den Schiller zelven
\vier& gel;ogt voor 4000 guldens, en aan KAREL DEN IL, teen
hij van bier mar Engeland overflak OM de Kloon to aanvaar.
den, ten geichenke ga-,even. Andeien wilien , dat do Staten
van Holland dit Konst!lnje aan getnelden Koning ten _fare
L553, als hij in :i n ri;k was ;?-j ekomen, vet eerden; zij had.
den bet voor eerie groote fin/ gelds .-;ekog nit het berugte kablnet van den Hoer nit BIE, des Schildcrs groten Alecenas.
in bet zelve flondt verbeeld een Vrowtie met hoar Kindje op de
flit flukje is nader, en een fneide dot- met lie
i-a , d door Koning WILLEm nit vervoerd en op
'r Lao gep!aatst; van wao.r het, zu tnj bciigt is, door den
liaacihm Stadhouder WILLEI1I DEN V., zijn fchoon kabinet in
"S

you. (GERARD)
Nage is toegevoegd, zo dat het than; zeer waarfchijnlijk to
Parijs huisvest. Het grootfle der konstwerken van Doti houdt
men voor dat gene, 't welk bij openbare veiling uit het kabinet van JAKOB VAN HOER den 12 april 1719 te AnifieIticm
voor 6000 guldens wierdt verkogt. Hierin worden verbee:d
twee Ka,nervertrekken. In het voorfte, dat een konjtig grjela l•
derd tapift tot een Voorliangzel heeft , vertoont zig een Vroziwtfe
slat een Kindje de borst geeft , daar nevens een wieg en ander
teenwerk , een tafel met een tapijte kleedje , en op dezclve een
ferlijk verguld lampet, een koperen perk-kroon en niecr ander
Ten. In het tweede vertrek doet zig eon Barbiers frig;kel zien,
een Boer die van de huig wordt geligt, daar een oud Besje bij jiaat
te hztilen, met nog meer andere beck/:les. De twee opfiaande
deuren vertonen aan de eene zij een Studeentaxer en daarin
een oud Man die bij kaarslicht de pen verfnifdt ; aan den anderen
leant ziet men een Schrift.- en Rekenfchool met Kinderen aan perfcheiden tafels , die overkonflig door Yerfcheiden kaarsfen, en een
lantaarn befchenen worden. 't Een en ander, en elk in 't bijzonder, is zo natuurlijk, kragtig, treffend en uitvoerig geichilderd, dat men 'er zig geene verbeelding van kan dialer, De
buitenkant der deuren, die dit konstteereel fluiten, is verwonderlijk fchoon befchilderd, met de beeltenisfen van der?). a.
Konflen, in 't grauw door COME. Een flak dat dit beichrevene in uitvoerigheid en konst evenaatt, is zijne Vermaarde
Kratsmkamer,, welke den 3r julij 1771 op de verkoping van
GERRET BRAAMCAMP ten prijze van 14100 guldens voor retering van de Rusfifche Monarchin door den Makelaar B. Tina.
IVIAN is gekogt; doch met meer andere heeriijke flukken voor
het kabinet van die Vorftin beftemd , bij den overtogt door
de zeegolven is verflonden. De Kwakzaher door onzen Schilder met geen minder kragt van verbeelding en uitvoerigheid
vervaardigd, en 't welk geen geringen luister aan het over.
beerlijk Kabinet van den Keurvorst van den Paltz te Dusfeldorp pleeg bij to zetten , verdient in eene zelvde reije met de
'beide voorgaanden te pronken. Ook ontmoet men in de Kei.
ze:lijk-Koninglijke Gallerij te /Yemen, twee ongemeen Icon (lige
fink.
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ftukken van he ns; waar van bet eene verbeeld, een in den barsi
gewonden Krfigsman, die op eenige floelen bij een bed geplaatst op
24in rug ligt. Zijne bedrukte en weenende huisvrouw onderfleund
hem on agteren terwij1 een oud Chirztrgijn, zijne wonde met een
werktuig onderzoekt. Het tweede, verbeeld een Geneesizeer aan een
.venfiertaam de pis in een glas bevat van een zieke befebouwend e ,
can ;bra regtehand fiaat eene lchreijende elide vrouw,, met ongeduld
wagten !e, rat l'017,721S de Do;tor over den zleken zal vellen enz.
Nog iel:ent inn ondez de puikilakken van Dou zijne pen.
feel voortbrengzelen , de volgenden: i. Eene bevallige Prow in
en nis , bij BRAAMCAMP verkogt voor 4010 guldens. 2, De
Trompe.!',. fneeler , op dezelvde verkoping voor i 20 guld. 3. Een,
V rourtje ziftende in een ?,eu ken, wortelen te fchrapen , nevens een
Tongetj c met een Muizevalletje in de hand, en zeer veel bilwer k,
ten jab 1733 in de verkoping van ADRIAAN BONT in ' S Hage
verkogt voor 2065 guld. 4. Een oud Mannetje op een foci zit.
tende , die door een Chirurgijn met een kaars in de hand in de keel
gezien words, en een oud wiff daar bij flaande met een lantaarn ii
de hand, op de zelvde verkoping voor mato guld. 5. Een
fehoon Meisje, rustende met haar eene arm op een koperen emmertje
enz, voor Imo guld. 6. Het Schoolmeestertje rat vijf Beeldjes
ea feel bijwerk ; in de verkoping te Amfteldam van 2-6 julij
1713, voor 1 c30 guld. 7. Bet Wiegje met vijf onvergelkelijka
Beeldjes en verder bijwerk , den 13 meij 1716 te Amiteidam ver.
kogt voor 1310 guld. 8. Bet zo beroemde Krzlideniers Winkeltie , op de zelvde verkoping voor 1200 guld. 9. Een old
Bey sje met een Raring en larhgende yongen, dcn IT april 1719,
1o. Een C1;irurgijn die een Meisje
te Raterdon, voor 1430
een Land trekt , voor 1130 guld. Eon Meisje met velerlelje
fort van groente, voor 1:50 guld. 12. Bet Tantrekkertje hi)
de kaars, den 12 met" 1734 te Amiteldam voor 1005 guldens.
13. Een Vrouwtje die Vis fchraapt en een 7on,n)-e met een Haas ,
den 12 april 1731, in ' S large voor 1290 guld. 14. Een.
haspelend Vrouvje , den 26 april 1742 te ./iFnfleidant voor 465
gold. 15. Een Mannetje bij de lamp tekenende, den 9 junij
17 45 in 's Rage, voor 405 guide 16. Een biddend itionnikje,
dcn
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den 9 junij te Rotterdam, voor 265 guide 17. Een ozric Vrouw
fchillende een appel , den 6 november 1749 te AnzfieWain, voor
200 guld. 18. Een Meisie 7nelk gietende in een ichotel , den
19 augustus 1750 in 's Hage voor 1710 guld. 19. Een Meisje dat pap eet, zittende bij 't vuur; voor 400 guld. 2o. Een
vide Vrouiv die 7net. een Kat fpeelt, voor 415 guld., benevens
een groot aarital aalere overheerlijke flukjes, waar mede men
deze lijst zou kunnen vergroten.
Het is te verwonderen , dat Dou zijn vernuft niet op groot•
(er belpiegelingen is gevallen, en zig niet heeft toegeleid tot
bet verbeelden van waardiger en prijsfelijker onderwerpen;
'clan men gist dat de oirzaak, waarom hij altijd op 'c verbeelden- van kleinigheden is blijven han4en, daar in beftaat, dat
,b ij zig zo ftipt aan 't volgen van 't leven gewend halt, dat hij
,niets buiton het zelve wilde of konde doen, agtervolgens het
voorbeeld van MICHAEL ANGELO CARAVAGGIO ; daar de genet'
welke zig tot allerhande hiflorife verbeeldingen in laten, bij
wijlen in vele dingen naar hun vast denkbeeld inoeten te werk
gaan ; of wel , dat zijn geest tot die hoogte niet haft kcnnen
doordringen, en dus in opzigt van de verkiezingen zijner on.
derwerpen zig in de laagte heeft gehouden. Wat hier ook
van mag zijn , zeker is het egter, dat hij door zijne fchilder.
wijze de wereld ten wonder ftrekt, en van alle Konstoefremars moet geprezen worden, boven alle welke in zijn tijd zig
op uitvoerig fchilderen hebben toegelegd; doordien hij met het
penfeel meer heeft getekend, en getoetst, als anderen die met
verzagten en verdrijven hun Joel zogtcn te bereiken. Waar.
orn zijn penfeelvrugt een grote kragt heeft, zelv' van verre
gezien; daar in tegendeel de penfeelwerken, op een andere
wijze behandeld, als in een nevel' verdwijnen. Ook zijn
'er verfcheidene van zijne Schilderilukken in Plaat gebragt
door SARRABAT , VAN MEURS, VERKOLJE , SURUGUE en WILLu,
welke bij de liefhebbers van kostbare Prenten, hoog gefehat
worden.
GERARD Dou is gellorven ten fare 168o in het 6711e jaar
ifijnes oudexdoms, gezegend bet sere en met veelvuldige fcliatten,
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m wel bij voeren.
re
ten, daar zijne erfgenaen
C. SAxr ,
ten
vies
des
Peintres,
DESCAMPS,
Pars
IV.
p.
548.
Onom. liter.
Tom. 1-1. p. 216. C. DE MECIIEL, Catal. des Tableaux de lot
Gallerie Imp. & Royale de Vienne, pag. 215. 221. ARN. Hou.
BBAKEN Schouwburg , II. D. bl. 17. J. C. WEYERMAN, Leven
der Schilders, II. D. bi. 113-120. G. HoET, N,-zamliffst van
Schilderijen, D. M. 80. 203. 220. 367, 368. 388. 411. 4251
II. D. bl. 16. 17°. 196. 291. Notitie der Sc7ailderijen van G.
ERAAAICAMP bl. 9. Levensbefchrijv. van voorn. Mannen, IL D,
'N. 285--290. =Nu. $unfiRt q;icon 1 1779. f. 208.
DOU (JAN PIETERSZOON) , Landmeter to Leijden;
wierdt ten jare 1623 op vermoeden dat hij medepligtiig was,
aan den beraamden moord van Prins MAURITS, gevat en n
tenis gebragt, loch onfchuldig bevonden zijnde, na enige dagen zittens, onder borgtogt ontflagen. Van hem is door den
druk gemeen gcmaakt : 1,7„ahtijit tier Xanbmettriongt/ in
too, 2. Cbcr to VI cage Tiecticti ban EUCLIDES mct
ten. MDR. 1702. in 8bo. Zijnde dit behalven verfcheidene
vorigen, de laatile druk. — WAG., Vad. Hilt. X. D. bl.
464. ABKOUDE en ARRENBERG, Naamregisier, hi. 117.
DOU (SIMON vAN), Konstichilder, vindt ik niets anders
over, dan dat hij een Laaij en konflig ftuk heeft gefchilderd,
G.
een veldCiag tusfen de Turken en Spanjaards.
I.
D.
hi.
171.
Sch::Iderijen,
yam
IloaT ,
DOUDYNS (WILLEM), Konstailder, is op den 1aat•
lien dug van 't jaar 1633 in 's Hage geboren. Zijn varier was
Burgemeester en Kelionel van de Schutterije deter Hofplaatze;
en zijn ecrIle ondeccwijzcr in de konst, was ALEXANDER PETIT.
Al zeer vroez, beicroDp hem de reislust, en hij tool naar
Rome, ten einde ziine voorttezetten naar de a i oudfle en
naar de uitgelezendfle iiedendaagfe modellen, 't geen hem zo
wel beviei, dat hij aldaar it jarcn doorbragt, dagelijks bet
antieke Beeldwerk van oud Rome en de beste Schilderitukken
4ftekenen de en fchilderencle, Naar door hij zig die heerlijkis
tram:
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heeft eigen gemaakt, die hem nft_Yterliand zo
trant
vernv...ard in zijn geboorteplaats heeft G.:Lrende
zijn verblijf te Rumen wierdt hem den bentnaam van DIOMEDES
gege V en.
Dees ultmuntende Hiftoriefehilder was van tijdeltike goe.
dcren in eerie ruime mate voorzien , waar van onder anderen
tot bewijs ftiekt, dat hij twee pragtige huizen op het
of, aan de noordzijcie, heeft doen bouwen; de voorgevel
van hot eerie was gefierd met twee levensgroote Beelden in
misfen, zijnde het een, een FIERKULE S , het antler eon FLORA.
In dit huis liet hij ook een grote Schilderzaal vervaardig,en;
hoofdzakelijk om daar in con heel groot ftuk voor den Vorst
van Oostfriesland te vervaardigen; verbeeldende dit Schilderij,
de Offerhande van IPHIGENIA.
De Konstfchilder J. VAN' Goor. getuigt, dat hi) van hun ,
die dit weergaloos Konsttaiereel gezien hebben , dikmaals met
de uiterfte verwondering daar van heeft h gren fprelien, zo
wel wegens de heerrikheid van de ordonnantie, als wee:-;s
de zuivere en kragtige rnanier van fchilderen , 7:Linde yolk).
men in den frnaak van PAULUS VERONEES, zo wel tcn aanzien
van het naakt, als van de zi]de-, laken- en andere floffen der
kledcien; de behandcling cler hleuren was edel en verrulaend
voor het gezigt; zijnde ook van de zelvde waardij de drie thik.
in de Vierfchaar van 't Haugfe Stadhuis, waar in hij de
bekende gerchiedenis van SALomb's eerfie iegt heeft i.,,,2fchli
cierd. In het eeistgemelde gioots en verheven Konstftuk , is
de perfoonsverheeldinge en de gemoetsbeweginge van droolticid zo wel in de lighanmsgebaarden, als wezenstrekken, ongemeen naIl en natuurlijk uitgedrukt./ Het is rijk van Beefden en andere bijiieraden , en ftrekt tot eon overtuiganci
wijs, dat DOUDYNS eon der grootfte. -en vernuftigfte Meesters
van zijnen tijd geweest is.
In bijzondere huizen ziet men weini4 van zijn koast; want
hij fchilderde niet voor geringen prijs , ork bt:hcefk; Iij zu1ks
niet om den brode to doen ; dan met clot al, was 1,13 bij uit-
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flek naarilig, en van eon ordentajk en deftig ged lag.
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Ilij is een van de eerflen , of wel de voornaainflen geweest;
die t en jare 1661, het Konstgenootfchap, en d 'Akadenile tot
upboaw van de Sc'nilderkonst in 's Hage hielp opregten; en
?nen dna ziji;en naarn als Hoofdman daar van, reeds geboekt
in 1662 ; hcbbende hij naderhand ook nog verfeheidene
len , Deken en Beftferder daarNan geweest; ook moedigde
de Schilderjeugd niet weinig aan, met zelven fomtijds de te.
kenpen in handen tc nemen en met hun te werken.
Ilij heeft veel Leerlingen in de konst gehadt, onder web;
ken uitgernunt hebben AUGUSTYN en MATHIS TERWESTEN,
hoewel al de Meesters van dien tijd veel Leerlingen harden
ja tocn meer in eene flad, als nu in alle de Hollandfe fteden
zamen genomen.
Nimmer heeft DOUDYNS zig in het huwelijk begeven , en
in zijn laatffe dagen was hij zeer gekweld met de jigt, egter
fchilderde htj om de tijd te korten als het maar enigzins mogelijk was. MS heat alle zijne tijdclijke goederen aan een of
twee neven naargelaten, en Jlierf tot groot verlies van de
konst, in den ouderdom van 67 jaren, in 't jaar 1697.
, Vie des Peintres, Torn. II. p. 434. A. 1-TOUBRAKEN,
ChOliWbUrg II. D. b1. 234. J. C. WEYERMAN , Leven der Schil.
tiers, If. D. bl. 276. J. v. Gooe, Nieuwe Schourburg I. D. bi.
S:evit:en. 1779. f. 208.
sz.
DOUMA, is de naarn van een oud en aanzienlijk Friesch
(efiagt, 't weik men oak DOUWM.A en DOUWEAIA gefchreven
vindt, en dat veele grote Mannen heeft opgeleverd, die zig
in do aanzienlijkile ilanden zo van den tabbaard als degen
beroemd gemaakt hebben, daarbij zig manmoedig in 't ver.
dedigen van 's Lands viijheid hebben gedragen.
In 't begin der onlusten van de Schieringers en Nretkopers,
ja reeds fang te voren, was dit Geflagt in grote pragt en aanzien te Langwcer en TriljrZi712 waar zij hunne flitifen of kastee,
len handen. Eenc JANKE DOUMA was merle in lien twist gemengd ; nog cell' andere van gelijken naarn , meer bekend
dan deze , ftierf in de gevangenisfe te i'avoorden ten jare
1530,
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1%30, na dat 121) een Kort begrip der zaken in Frieiland voor.
gevallen , hadt geichreven , en waar van bier beneden nader. Ten tijde der onlusten , mike aanleidinge gavel tot
het Verbond der Edekn , waren eenige takken van dit talrijk
Geflagt op hunne aanzienlijke landhuizen te Hallum, Britzum,
Huifuin en elders gezeten. Twee daar van, DOUwE genaamd,
leefden omtrent dezen tijd , de eon zoon van eenen Er°, die
overleden is in 't jaar 1516, hadt in huwelijk ANNA ALBAbA,
naderhand gehuwd met HARING GUNS; de ander, behorende
tot 'den tak , bijgenaamd OINEMA, was getrouwd met Jet.
JONGAMA, en deze is waarfehijne lij k dezelvde, die, in 't jaar
x566, vrijmoedelijk op de Staatsvergaderingen fprak, door
den Stadhouder AREMBERG tot Gijzelaar gevorderd werdt;
Wien ALVA naar Antwerpen, ter verantwoordine daagde. Zie
Fry., pag. 68. 73. 80. r14.
WINSEMIUS,
mede
tot bet Verbond der Edelen bthorehde,
EPO OOUMA ,
was de fchoonzoon van GEMME VAN EURMANIA , en bloedver4
want van EDO ABBEMA , of ABBINGA, die mede onder de Bond.;
genoten voorkomen. /ijn vaier was COSSE DouvrA. en iilher
inoeder WIGS ABBINGA . vari overleden in 't jaar
1597. Hi) was gehuwd aan SAECK BURMANIA . , dogter vat'
gees kinder=
GEMME, en van Jot= HAERDA, ilit Welk
heeft.
Zijne
vrijheidlietde
deeds
hem
vrijmoedelijlc
verwekt
op de Staatsvergaderingen fpreken„ en .zijce gezindheid rondelijk aan AREMBERG openbaren; doch ALVA vondt 'er redeti
In OM hem te bannen. WINSEM. Ut fupr. p. 72, 73.83. Its.
Wanneer de ti.jd gunftiger widrdt, keerde hij te rug ntar zija
vaderland; bevotdcrde de Utrechtfe Unie , enoverleedt op At.
tinga State, in 't jaar 1602. Hij ligt te . Huifum begraven-, ea
op de gratzerk aldaar it) de Iterk, pletg men vOor de ova.
penitorthing Van 1793 Of 106 te dezen i6o2 flierf de Edo.
le Erntreste yr. Ito VAN DOUMA bud- Go jaar. In i6o7,
Edele Eerbare Yagrouiv SAECK VAN 131.7PAVIADITA ziin 'WY. Nog

pleeg, op dezelvde plaatze , tegen den mutd, een -bout=
gedenkfluk te hangen , waar op gefchilderd flonden de wapens
van DOUMA, BuszAria, IVIARTENA, Asaraut, OxsuiA, H.
*ISA
VIII.DREG,,

boumA.
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IrAIRDA en HERIVEY : waar
regei eri

boven

men

deze latijnfe

las :

Editus in lucem nudus fum, nudus abibo
Quid frustra fudo , funera nuda videns?

n 't middera itonden de woorden van Jos, Kap. XIX. vs.;
25-27, volgens de oude Nederiandfe overzettinge. Daar on.
der vondt men deze regelen:
pier, tuft tut 4r5obegi Wel ban fijn pelgrimage
ontumunen fuel fiterelt0 bataelge
bergaen en Weber cipr;en
NW Len gram ;aI
4150 t alter Ot met tort te loben -en My r?'

EPO VAN DOUMA

Beneden las men : An° I6o2 op Sint vans dash, is geflori,er,
7onker Ero VAN DOUMA out 60 jaer. Hij wordt zees geroeiridi
wegens zijne hoge geboorte, goedheid , en ijver voor den
Christelijken godsdienst door GELLIUS &Imam's, in Frffi4
iVokilis , pag. 59., in deze bewoordingen:
lluc EPIUS Dotmii titulis infignis avorum,
Perveteris flirpis lumen .honorque
Cujus ineft aninio facilis bonitatis imago,
Zelus &Irina nee minor ipfe
Dum tua condecorant Hufum fragrantia runt,
DoElrinam Chrifti Douvema flemma colat.
Eenen ERASMUS DOUMA, die een broeder is geweest Vat
FRANS en IDZARD DOUMA, bier volgende, was eerst Kapi
Lein, daarna Grietman van Doniawerflal , tot den 7 maai
758o, wanner T1ETE WALTES HETTINGA benoemd werdt
om de plaatze van den gevangenen en van zijn' dienst opge
fchorten DOUMA te vervullen. Wijders is hij bekend door zijr
verfehijnen in de vergaderinge der Staten van Friesland, er
opootbod Haar Antwerpen door den Landvoozd ALVA
WINSEM. ut fupr. p. 68. 72, 73. 114.
FOPPE en IDZARD, brooders van ERASMUS, zoom van JAN
be
tfjZ tot Lanz-weer, met dezelvde liefde voor de vrijheid
zield
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21e1d, vervielen , daarom, in den hat van ;ALIA; die Thhoon
te gees , run aanfchreef, dat zij zig, Aysiverpen zou-.
den komen verantwoorden. Fop ftorf ongehawd ., in 't jaar
I 592 ; en IDZARD getrouwd met :HELENA ZUNAU, 'overleedC
in 't jaar 1577. De eerfle ligt begraven te Leemorion; de andere te Britzum. — J. W. TE WATER ,
4,44 JVtirbond
ICI Edelen, II. D. bl. 346-35o. _III. D. bl. 462.
DOUMA. (JANKE of JANCK0), tot bovenitaande Geflagt behorende, en zig fchrij.vende van Oldeboorn , was een
Man van groot beleid , eertijds een zuil der Safe Vorften,
daarbij magtig van goed en aanhang; dan bemerkende, dat
de handelingen van den Sax verre afweken van de beloften -en
den eed bij 't aanvaarden van 't Erf-Gouverneurfchap gedaan,
en zig .meestal door de inblazingen van ligtvaardige Ratter',
Officieren , .dat veelal vreemdelingen waren', het leiden
en beftieren,-verzogt van den Ilertog ten jare r5x5, voor ,eenigen tijd verlof om zig buiten 's Lands te begeven, voorgevende dat hij om aan zekere christelijke geioften-te voldoen,
:mar Rome v ilde reizen , ten einde den Pans te begroeten en
de heerlijkheid dier ftad te bezigtigen. Hier toe verlof van
den Hertog bakomen hebbende , .tong hij terflond op weg,
verzeld van SIKKO GALAMA wiens vader te Franeker —op Siam.detna-huis onthalsd was , en GA11130 SCHELTEMA namen
hunnen weg over Holland, en reisden voorts pair Br-abatul,
alwaar zij verilonden dat KAREL DE I, Hertog van 'Gelre-,,grote toebeieidzelen ten oorjoge rnaakte, ten einde :Friesland
aan den Hertog van Saven te ontweldigen ; zij begaven bier
op terflond tram- den Gelderfen Graav, en beloofden *hem alto
p ulp en bijfland , ten cinde z'On voornemen, 't welk to dier
tijd volkomen met hunne inzigten itrookte, te begunftigen.
Dit zelvde jaar ontmoeten wij reeds jAvazr DOUMA weder
in Friesland, doch als een openbaren stand van de Saxer:,
hebbende openlijk de belangens van den Hertog van Gelder
omhelsd. Benevens Jew JouwsMA, trok hij aan 't hoofd va
400

naar 't Barrahuis, tusfvx iLeeuwarden en Mr.
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vovivIA. (JANKE of JANCK0)
n alwaar hij om de uitvallen

ftroperijen der
dui geIege,
Leeuwarders te beletten , zig met zijn bijhebbend legertje
neerfloeg. Dan de Leeu'warders door verfpieders van de toe.
dragt der zaken kennis gekregen hebbende, toefden niet lang
maar kwamen wet dra met 1500 krijgsknegten hem aanvallen;
zo dat JANKE DOUMA met zijn bijhebbend yolk genoodzaakt
wierdt naar Wirdum te wijken, en aldaar zijn toevlugt nay,
op Unia-State , na dat wel so van zijne huislieden door de
Saxers waren doodgeflagen. Zij verbleven op Unia-State ter
tijd toe, dat de Woudlieden, uit een talrijke bende beftaan•
de, hun kwamen ontzetten, en de Saxife krijgsknegten nood.
zaakten , naar Leeuwarden te vlugten. Dan DOUMA wel ziende,
dat hij het op den duur tegens de Saxers niet zou kunnkenva lin
iit:
houden, week ten Lande nit , daar hij niet weder in
voor dat de Gelderfen meester van Friesland waren. Doch
toen ten jare 1519, de Hertog van Gelder het masker afligtte,
en door zijne Gezanten op den Landdag te Sneek deedt vorderen, dat men hem zonder eenige bepaling tot Erfheer van
Friesland moest aannemen, en aan hem even als aan den Her.
tog van Saxen was gerchied, penningen moest verfchaffen, ten
einde de fteden en de heerlijkheid der landen behoorlijk mede
te kunnen onderhouden, ontzette zulks zodanig JANKE Dot].
Jouw JouwsMA en Sumo GALAMA , als zijnde de voor=mite begunfligers der Geldeffe partij geweest, dat zij in 't
openbaar betuigden, zulks nimmer te zul1en gedogen; ja dat
zij liever hun leven wilden verliezen of in handen van hunne
vijanden vervallen, dan eene zaak toeteftemmen, die lijnregt
tegens de privilegien van den Lande aandruiste , en geen
andere uitkomst voorfpelde, dan op nieuw het juk van fla-,
vernije op de fchouders der ingezetenen te drukken. Doch
ziende dat alles te vergeefs was , namen zij met grammen
moede affcheid van den Kanfelier, en keerden naar Groningen
to rug, alwaar zij ter tijd toe toefden , dat zij van daar door
plakaten en mandament van den Gelderfen Overlie, verdreven
wierden. Dit nu was de beloning voor die vaderlandfe Maanen
wel4w alles hadden opgeQfFerd otn hunne 1aarden en altaren
van
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van het flaaffe Jur der tijrannie te bevrijcien, die zo lange
tot bereiking daar. van, van de eene had tot de andere had.
den moeten zwerven, ter tijd toe, dat zij verguisd en vertreden , tot wanhoop vervoerd, ten laatften de ongebondene en
moordzieke Gelderfen afvielen, en remis benevens kwijechelding van Koning KAREL verkregen. Die brieven van vergif.
fenis ten voordele van JANKE DOUMA JUW JUWSMA en JAN.
ICE OENEMA, wierden op den Landdag te Harlingen openlijk
voorgelezen. Doch met dit verdrag alleen niet te vrede zijnde , tragtte DOUMA geheel Friesland den Keizer to onderwerpen ; maar,, zijn voornemen door afgunst en bijzonder eigenbelang gedwarsboomd ziende, befloot hij om met JUWSMA in
perfoon naar de Gouvernante MARGAREET tot Brusfel te gaan;
dit gefchiedde, en hij deeds Naar een oniftandig verhaal van
den toenmaligen ftaat van Friesland, en den voorilag , op Welk
eene wijze men voor geheel dit gewest met den Keizer konde
verdragen , inzonderheid aandringende op het behoud der
.'riesfe vrijheid , en wel hoofdzakelijk in het bedienen der
Geestelijke ambten en het benomen der Geestelijke perfonen.
GEORG SCHENK, Vrijheer van Toutenburg , die te voren Drost
van Vollenhove was geweest, en ten jare 1521 door Keizer
HARM. DEN V, in plaatze van WILHELM VAN ROGGENDO&FF,
tot Stadhouder van Friesland was aangefteld, wierdt door DotiMA en de zijneR van malverfatien en grove mishan.delingen

befchuldigd doch deze of onfchuldig zijnde, of ten Hove
ineerder vrienden hebbende , wierdt van zijne befehuldiging vrkjgefproken , en JANKE als zijn voornaamfte aanklager, te Mechelen gevangen genomen, en naar Vilvoorden vervoerd, alwaar hij na een agtjarige gevangenis in het jaar x53o is over.
Wen. Hij was een man van ongemeen veel veriland, daarbij dapper -en vol cooed, die goed en blaed \for het be.
fchermen der vrijheid veil hadt, en het deerlijk lot waar in
zijn vaderland gedompeld was, hartgrondig betreurde; ook ge.
tragt heeft, het zelve van het juk der flavernij te verlosfen,
don op het einde zelv' het flagtoffer van zijne vrijheidlieven.
de pogingen is VMVICIlt
Y 3

tioumit. 7ANICE Of JANCItO)
In he not y e, genoemde Vilvoorden, toen ter tijd gehoude*
vrior een inoordkuil en allerakefin kerker , heeft Doum4
Gefchiedeniyen van Friesland, van het eerfte begin of tot aan
one dagen, buiten hulp van boeken uit het geen zijn ge,
hbugen hem opleverde van 't' g p en hij te voren gelezen halt,
bij gafteld; maar met vele verdigtzelen , voor zo veel en
ver g e het den oirfprong en de herkomst der Friefen en derzelver
=am betreft, vermengd : en voor te eenzijdig bij fommigen
géhouden, daar hij de Beijcore , Sax. fe Gelderfe en Bourgondife
beheei finge befchrijft. Het origineele Handfchrift van deze
Kronijk" of GePiedeni fen is voor circa 30 jaren wel bewaard
in een kist gevonden op Goslig4-State te Hallum, tom ter tijd
bewoond doer den Generaal Majoor Duco MARTEDIA VAN
EURNIANIA , die het aan zijn fchoonvader fchonk, wijlen den
cud Raadsheer EDUARD MARIUS VAN BURMANTA te over be.
Rend, door zijne grote kunde in het vak der Geichiedenisfea
van ons vaderland; van dezen is het gekomen op den Heer
COERT LAM3ERTUS VAN BEYMA door wiens guest, ik een
nauwkeurig Archrift van dit zeldzame werk bezitte. Sup.
, en
PRIMA PETRI , IZAAK PO'NTANUS in zijne
zijn Verhaal van Leeuwarden, hebben een
S. A. GABBLMA
gebruik van deze Kronijk gemaakt. Hot criginele
netjes en compres gefchreven, bevat 247 bladzijcien in folio.
Ter einde onze Lezers een denkbeeld van den fchrijftrant dozes ongelukkigen Friesfen Edelmans te geven zo laten wij de
eerfle en laatfte periode van zijn werk bier letterlijk volgen:
In be name4.:75obt; amen, Pijr anbcbct cnbe bcoint cm
clettic trartWicn baar in bat becrcpcn cube thocriiiaart Wog/
bacr contraucrfic/ biglcopie of to partije tbcn alien funbe/
onijitucn enbe bpprganben 0/ cube that ficf) bacr inne Ixectuctt
tefth / big; bp brim ijitibiden NO to / cube me lumen ban
IricOlanb bat ich Amer to fcbliftb fiat jcb na mijn bocillanb
[bat Icpbcr cicijn 1,41 ban 't gent / bat Eck tbanber tpbm bact
air getcren cube eeirjoert !Air / cube in inijn nicinorie bntbab
den bebbc / 'bur moet ich m jd5Ot bctcrt] bp bit pad male
f3cbeipcn I anvicen ich rp bit 00 mita§ ocnc boctlicu nccP
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&burp bebben ma6/ beer bm Ilene ich bit tot tolrectie ban be
gam be radio bet ban ich boen hentenigre bga ggen cnbe
Wean. Na deze Prologue , begint DOUNIA zijne gefchiedeni§ , met
een verhaal van de Schepping, waar op hij den vat der Enge•
len laat volgen, daar hij onder anderen ran zegt: enbe cen
groct gad ber divicien bebben LUCIFER abberert/ cube in fin
aiterboefte thine cube 'tenon& confentert. MICHA61. be wta
cbangel met be groctfie part ban be Ongclen ftanbigb blew
hien/ bj Doer (Csobt Acepper cube Qere/ cube bebben Luct.
FER met Rine abberenten cnbe compficen gbcjacebt/ geb3ogpm
cube gefiaten bit be boegen Qemer W ent by b e Wertic / LIP befen
ie bur cornett/ tontrouertie/ bigcopie partie cube tirOt in
be f^ ernei/ beer be mober af geb3efl ig/ nibicbcit. Na dat
hij du g , kortelijk de Bijbelgefchiedenisfen heeft doorgelopen,
en vervolgens de oude zo Griekfe als Romeinfe Hiftorien,
met oogmerk om to betogen, dat twist en tweefpalt altoos de
menfen heeft bezield , en de oirfprong der rampen is geweest, die ten ondergang van veele Rijken en Maatfchappijen
heeft verftrekt; handelt hi) breedvoeriger,, over de beroerten
die van den beginne af ons Land hebben geteisterd : eindelijk
tot het waare doel van zijn werk avergaande, befchrijft hij
wat 'er in zijnen leeftijd in Friesland, en bekorter, wat 'er in
de naburige Provintien is voorgevallen. Hij befluit zijn werk;
met deze betuiging: 1i ill ^advaer / bat alie Rethoper§ ban
'tauten / bacr men of henniffe mogben bebben boer fcNiftben
often anber§j be bebben aftijbt Doer lethent reguicat bat fe niet
to fcbelben mogüen therm / cube Doer bat fe to beet al= cube
from Imeren / Debben re tot menonge ppm grate fcaben motets
tilben / ban tueffoleneracie often „Plum bat ich etch gberwor.
ten ben/ cnbe ' ,ncme Doer be almodenbe Oabt in tbo tugbei
off eenjrtenfcbc niogljt fterben bonbcrt burent boeben / bat foto
bcn ich beet cube bngel4ch icber tniUcn boon/ ban bat ich be
raft b3efen folbe cbtioc0 gebacn to bebben/ bat ich Wet folben
mogben boa affe be liDereit behant tnefen / ate folbe afro affe
,rctropc0 een' fcijanbe luefen/ cube there boci beta bngcboereni

bat bij mj &Nen there/ bat bp mine abucrfanten
&ban
4
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„ideas quid to jubeas dun tnagnus Wert:.
ftepicias quern defpicias dum ledere queris,
t caveas ne forte ruas dum flare vtderis,
Tat varias fortuna vials, non ergo mired:.
SUFFRID. PETRUS, de Script. Frifice, Dec. IX. cap. VIM
p. x20. IJOYNCK VAN PAPENDRECHT, Not. ad vitam VIGLII AB
ATTTA p. 61. FOPPENS, Bibl. p. 552. MATTI!" Sylloge
EPO. p. 253. 259. P. WIlVSEMIUS Clironique van Friesland , bl.
454. SCHOTAN., Friefche Hill. IA. 561. 563. 6o8. 611 617.
GUTBERLETH , Voorrede vow: GABDEMA Ferh. van Leeuwarden.
TR WATER , Verb. der Edel. II. D. bt. 346. in de aant. SCHWART.
ZENBERG, Charterboek van Friesland, IL D. Voorr. bi. 74 en*
Tegensw. flaat van Friesland, III. D. bl. 476
.4 , tensare 1656
DOUVEN (JOHAN FRANS), Konsalhlide8r2
geboren te Roermonde, in het hertogdom van Gelder; hadt tot
Leermeesters GABRIEL LAMBERTIN en KRISTOFFEL PUYTLINCR:
op zijn eigen vierken drijvende,- oeffende hij zig naar de bes.
te ftukken van de voornaamite Meesters, daar hij inzonderheid goede gelegenheid toe kreeg, door zijn beroep aan 't
Keurvorftelijke Hof van Dasfeldorp , daar hij zig 28 jaren onto
Weld , en aldaar veel fchoone Beeldtenisfen en ook eenige
Bloetnflukken heeft vervaardigd. Ook volgde hij den Keur.
vorst naar Weenen, en fchildercte alda!r de Keizerlijke families
en veele Rijksgroten en Hovelingen. Hij flierf ten jare 1727,
in het 7 ifte jaar zijnes ouderdoms. Deze Konftenaar bentden roem , van welgelijkende en keurige Poutraitten te fchilde.
ren ; ook heeft hij de eer gehadt drie Keizers, drie Keizerin•
nen, vijf Kontngen , zeven Kontnennen en verfchefden Vors.
ten en Vorsinnen naar het l'even te beelden , en hij flaag4
de geluldig in alle zijne oridernemingen, mar door hi) ook
Teel geld bij een zamelde.
Zijn zoon FRANS BARTEL , geboren te Dusfeldorp in bet jaar
x688, genoot op bege.ren der Keurvorst van den Paltz het
ondertvijs van den akin verrraarden Ridder VAN DER WERIP,
n wierdt door het veritandig heftier van zijnen grown Nees.
tar, die alle mooglijke v1V aan hem befteeddg, een romp..
waara
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waardig Konftenaar, wiens penfeelvoortbrengze is onder de
liefhebbers in hoge waarde wordt gehouden. - A. Hou.
DRAKEN, Schouwburg III. D. bl. 348. J. C. WP.YERMAN Leven
der Schilders , III. D. IA. 182. J. v. Goo/4, Nieuwe Schouwb.
II. D. bl. 136. etftgem. Runftfer Lexicon. 1779 . f. 203.
DOUZA (JANUS), zie DOES (JOHAN VAN DER).
DRAKENBORCH , is de naam van een edel en aanzienlijk
Geflagt in bet Stigt en de clad Utrecht; waarfchijnlijk zijnea
naam ontlenende , deels van de Ridder Hofftede Drakenburch
gelegen in de parochie van Baarn , Welke vermeld wordt in
een' brief van Bisfchop FREDERIK VAN BLANKENHEIM, van den
7 april 148 0 , ja zelvs reeds in den jare 1340 als Riddermatig
bekend was. Zij ligt een vierde van een uur bezuiden de kerk
van Eames binnendijks , en wordt ook wei Drakenflein genoemd:
'.eels, van eene Hofftede, of huis Drakenburg in de ftad Ut.
recht op de Oude Gragt, vermeld in eenen Brief van den jare
2365.
Uit dit Geflagt 2ljn ons voorgekomen. KORNELTS VAN
DRAKENBORCH, Itaad te Utrecht, in 1450, 1459 en 1461. --....
2. EERST Of ERNST VAN DRAKENBORCH ; Schepen te Utrecht,
van 1450 tot 1475. -- 3. FREDERIK VAN DRAKENBORCII,
de eerfte ; Schepen te Utrecht, in 1346; Schout in 1350. •-...
4. FREDERIK VAN DRAKENBORCH, de tweede, Schout en Schepen te Utrecht van 1383 tot 1431; Maarfchalk van Eemland,
in 139o. ----- 5. FREDERIK VAN DRAKENBORCH , de jonge,
of de derde; Schepen te Utrecht, van 14.15 tiot 1439.
6. FREDERIK VAN DRAKENBORCH, de vierde; Schepen en Raad
te Utrecht , van 1441 tot 1474. - 7. JAN VAN DRAKEN.
BORCH , de tweede; Kanunnik ten Dorn te Utrecht 1478.
Ut.
9. WERNER VAN DRAKENBORCH, Schout en Schepen
Dit een en ander wordt bewerecht in 1364 tot 1377.
zen door ANTH. MATTHEUS, cje Fundationib. Ecclef. Dedic. p.

5. Analect. Tom. I. p. 498. ed. in 4to., of Tom II. p. 13y.
ed. in 8w. en Torn. V. p. 375. ed. in 4to. of Tom. IX. p.
322. edit. in 8vo. Dedic. Anon. de Reb. naject. p. 7.; de Nop. 896.; de sure Gladii, p. 291. K. BURMAN, Utr.
7aarb.
15
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yaarb. I, II, en Ride Deel op veele plaatzen.
overri: Ged,ilefi. I. D. Bewijsfi. bl. 280. Utr. Plakaatb. I.
D. bl. Io69, en III. D. bl. no, II I. 120.
hi. 2 0
125 . 1 53- 1 5 6 , 1 57. 214. 245. Tez.ensw. flaat der Ver.,
XII. D.
271.
NederlInden,
en.
DRANENBORCII (ARNOLD VAN) , zeer waarfchijniijkuit bovenitaande Geflagt gefproten, is gcweest Hoogleraar in
de geichiedenis welfplekendheid te Utrecht, in welke ftad
hij geboren wierdt den I januarij 1684. Zne ouders waren
EVERT DRAKENBORCH Advokaat en Secretaris van het DOM.
ICapittel en SUSANNA DE BANE , die elf kinderen bij elkanderel1 hebben geteeld. ARNOLDS voornaanifle Leennee:.-ters
waten, de beroemde JOH. GEORG GRIEVIUS en PIETER BURMAN.
Ondcr voorziiting des laatften verdedigde hij, den 4 junii
I704, sere geleerde Verhandeling , door hem zelven opge.
1121ct : de Pr6electo Uris , naderhand herdrukt te Frankfort aan
(1.1,-11 Oder, 1752. 8vo.; en in den Thefaurus Disfert. yurid. van
OELRICHS Vol. IL T. II. Hij leide zig , vervolgens, op de
rt-gtsgeleerhcid uit onder VAN EcK te Ui,recLt ; en te Leljden , onder GFRH, NOODT , daar hij tevens JAC. PERIZONIUS en JAe.
GRolcovtus hoorde. Hij werdt Doktor in de Regten in 't jaar
170 7, met cue 'Verhandeling de Officio Prafectorum Prcetorio,
001: herdillkt in OELRICHS Thefautus Disfertat. Vol. H. T. II.
Hierna, hicip hij, met den Advokaat, naderhand Griller des
1--Tors van Utrecht , JOAN VAN DE WATER, den ITOOgkfl'aar
PHTER BURMAN, in het vervacrdigen van de uitgaaf van PE
q'tONILIS gelijk de Uitgcver erkent in de Vooriede , p. 22.
en, in gezelichap van den zelvden Hoogleraar, deceit hij Ccre reis naar Frankrijk , en, als deze naar Leilden verroepen
wierdt , volgde onze DRAKENBORCH hem op, te gelijk met den
lloogleraar Du1ER,in het jaar 1716, doende zijn Intree-Recie;
Utilitate et Fruffu, qui ex humanioribus disciplinis in on17:e gen'L: Hoininan et Doctrinarum redundent. Ms aftredend Redor
, heeft hij, in 1722, Celle Redevoerin
nc.
u.s ec de vraag : Unde fiat ut fiudia humaniora tai-;,:re
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gligantur ? en , bij heeft in 1736 , het eel* eeuwfeest der UP

reclitfe Akademie gevierd, in de Domkerk, met eene Oratio Panegyrica in natalern freularem Academia Trajeaince. Twee %Tomer.
felijke Godgeleerden heeft hij in Lijkredenen geprezen , name.
lijk FRANcIsCUS BURMAN, den Z0013, in 1719, en ILEaoN-vmus
SimoNs VAN ALPHEN, in 1743. Ook heeft hij in 1747 , den
Stadhouder WILLEM KAREL HENDR/K. FRiso , met eene plegti.
ge Redevoering, te Utrecht begroet.
Van onzes DRAKENBORCHS kundigheid , geleerdheid ,
naaraigheid, nauwkeurigheid, zullen de fchone Uitgavcn van
SILIUS ITALICUS, in 1717 in 4to., en van Livius, in VII
Deelen in 4to., van het jaar 1738 tot 1746, fteeds blijvende
waarborgen zijne Van zijne Griekfe kennis, getuigen zij•
ne korte aanmerkingen , na zijnen dood, bij den druk van
THOMAS MAGISTER in I757 in 8vo. uitgegeven , gevoegd; van
zijne kunde in de Vaderlandfe Gerchiedenis , ftrekt ten bewij.
ze, een klein, loch bondig Boekje , getijteld : Breves PO-lanes , quibus Hifloria Foederati Belgii illustratur,, gedrukt te Utrecht 1737, in 8vo. -zonder naam des Opfteliers. Eijzonder
hadt hij zig toegelegd op de Geflagtrekening der edele Stigtfc
Familien, waar van KASPAR BURMAN getuigenis draagt, DE
HADRIAN° VI. p. 3. en elders ; en, op de Gerchiedenis van
Utrecht, waar van niet alleen zijne Origines Trajectina of openlijke Voorlezing over den oirfprong der Stad Utrecht, die
wet waardig was, gedrukt te worden , maar ook de Lijst ear
Proosten en Dekenen van de riff Kapittelen , te Utrecht, door hem
opgemaakt, Overvloedig bewijs opleveren. Deze Lijst is eerst
in x729, uitgegeven in het I. Deel van het Utrechts PlakaatBoek , bl. 239-261., maar naderhand, zeer vermeerderd,
in het jaar 1744 , geplaatst in het Aanlzangzel op de Kerkelijke
Ouclheden van Nederlan4 ; en is daarbij gevoegd een geleerde
Latijnfe Brief aan den Aartsbisfchop van Mechelen, C. P.
HOYNCIC VAN PAPENDRECHT.

Onze Hoogleraar is getrouwd geweest met KATHARINA VAN
en heeft, bij dezelve, eenen zoon en di ie dogteren geteeld, dock -welke alien Jong geftorven zijn. Hij zelv
over-

DE WALL,
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overleed den r6 januarri 1748, en werdt naar verdienst,
prezen, in eene plegtige Lijkrede, door zijnen vriend en wet_
fpreken d_en Ambtgenoot, JOHANNES OOSTERDYK SCIIACHT,
Hoogleraar in de Geneeskunde. ----- Jo. OOSTERIiyx
Sou ACHT , Oratio Funebr. &c. Biblioh. Bremenfis , Clasf. III,
Tam I. p. i65. lg. C. SAxr, Onom. liter. Pars VI. p. 73.
en in Actis Liter. Societ. Rheno-Traject. T. II. p. 227. Nouv.
Dict. Hiflorique, T. II. p. 541. VAN DE WATER, Voorrede van
11 ,-t Utrechts Plakaatboek I. D. bl. 29. III. D. bl. 493. Te,1611SW. flaat der Vereen. Nederlanden , XI. D. bl. 312. Ma
Oct. tirepa/ V. ZO. f. 65--73. SCHMERSAHL, 3utieria6f.
riot von juneNcritob. Octert. II. Zang / f. 507. JOCIIER 000
ItOtca Zaicvn I II. ZO„ f, 210.
DRAK.ENBURG (N.), Konstfchilder, vindt ik niet an.
der3 van gemeld, dan dat 'er op de verkoping van MR. JA,
NOB VAN DER DUSSEN Bailjuw en Dijkwaav ran Amfiellazuf
op den I april 1752 te Amiteldam, een fink door hem gefchilderd is verkogt voor 22 guldens. Het verbeeldde eel),
GZR, EOZT, Naaml. van
Boere Kraam-maaltijd.
D. bl. 313.
derijen,
DREBBEL (KORNELIS JAKOBSZOON), wierdt geboo
ren te Alkmaar in Noordholland in 1572. Hij behoorde tot
een deftige Familie, en hadt een brooder die wegens Holland
lid van de vergadering der algemene Staten in 's Hage was.
Gedurende zijne kindle jaren huisvestte hij- eenigen tijd bij den
beroemden HUBERT GOLTZIUS die in 1583 ftorf, en waar van
hij zedert de zuster ten huwelijk nam. Nog jong zijnde lei
hij zig met ijver toe op de Wijsbegeerte en Mathelis, en
rnaakte fnelle voortgangen in de kundigheid van die weten.
*chappen, Orntrent het jaar 16;74 toog hij met zijn vrouw
naar Engeland, en wierdt 'er ongemeen vriendelijk ontvan•
gen door Koning JAKOB DEN I., die hem zelvs met gefehenken vereerde. Eenigen tijd daarna beriep hem Keizer Rua.
DOLE' aan zijn Hof te Praag , en gaf hem een aanzienlijke
ekLe. FERDINAND DE II, ten Tare 1619 aan het rijksbewind
Pig
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eraatt zijnde, verkoos hem tot Leermeester bij zijn Vorilew
lijken zoon, en DREBBEL nam deze aan hem opgelegde taak-,
tot zo veel genoegen van den Keizer waar, dat die hem nit
erkenEenis, den tijtel van zijn Raad gaf: maar deze vooripoed
van DREBBEL duurde fleets een zeer korten tijd; want Praag
in dit zelvde jaar door FREDERIK DEN V, Keurvorst van den
Paltz veroverd wierden verfcheiden' Raden van den
Keizer gegrepen en ter flood gebragt. DREBBEL die benevens
de anderen was gevangen gezet, geraakte 'er heels huids af,
egter met 'verlies van alle zijne goederen , doch wierdt op
Hong Mog. als van Koning JAKOB , op vrije
verzoek zo van hub
voeten gefteld , en aan den laatstgenoemden toegezonden.
Deze Vorst ontving den Wijsgeer zeer minzaam , en gaf heal
nieuwe blijken van zijne gunst en toegenegenheid, die heal
ook van zijnen kant een glazen Spheer of Moot fchonk, waarin
Wien verzekerd vindt, dat hij door middel der vier Hoofdflof.fen , de altoasdurende Beweging , die zedert dat ARCHIMEDES
zo koen re Si:ramie door een Krijgsman wierdt vermoor,i,
onbekend was gebleven, voortbragt. Gedurende het tijdvak
'fan 24 uren kost- men 'er in beichouwen, al wat 'er in een
gants jaar op de aarde gel y.‘.1trt, en 'er op alle de jaren, alle
de (lager), en op alle ftonden , den loop der Zon, (lien der
Maan, dien der Sterren en Planeten , in waarneinen ; door
bet zelvde middel kost men ook een begrip worm ;n , wat koude is; waar nit de oirzaak van de eerfle beweging ont1aat, hom
danig die den Hemel, Sterren, de Maan, de Zee en de Aar,
de doer bewegen; welke de oirzaak is van Ebbe en Vioed;
die des Donders, van het Weerlicht, van den Regen en van de
Winden, en ho:datig. alle de dingen groeijen en veimenigvuldigen, Behalven deze Globe, vervaardigde hij, zegt men,
een Schip , 't welk verfcheidene jaren aan den over van de
Teems is to zien geweest, in 't welk men onder water kori
roeijen , van Westinunfler al' tot aan Greenwich toe, 't welk
Brie men van malkanderen ligt, ja zelvs op een vii] ver•
deren afftand, en men kost 'er in zien en lezen zonder bep ulp van lamp noch kaarslicht. Ook wilt DREBBEL door be.
buip
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p ulp van zekere werktuigcn , de Regen, deb Donder en de
Bl i xeni ftraien, even natuurlijk te vertonen, als of die do
uitsverEzelen van den Danipkring geweest waren. Door an.
dere werktuigcn , bootfte hij de koude van den winter na; ei
men verzekert, dat hij op verzoek van den Koning de proef
daar van heeft genomen in de grote zaal van Westmunfler,
waarin die Konstkoude zo bovenmatig fnerpende was, dat
men die nict konde verdure!). Hij droogde op een fpoedige
wijze waterpoelen en putten uit; hij bragt midden in den win.
ter uit, eijeren , Eendekuikens en die van Hoenders te voorfchijn , zonder die te hebben laten broeden; hij vertoonde al.
lerleij verbeeldingen van Schilderflukkein
m dLizovnadnere. ed: ; sr izei
wezenlijks voor handen was. Door
tc ea zij.
ner uitvinding, trok hij het licit van een kaars aan 't einde
van een vertrek geplaatst, tot aan te tegenoverzijde, dat zulk9
eerie flikkering voortbragt, dat men 'er met gemak bij koste
lezen. Hij verflond de konst om een fpiegel to maken, die ge.
heel vlak was , en zevenvoudig het onderwerp te rug kaatfte,
dat men 'er voor hield. Behalven dit alles, vervaardigde hi
allerleije mufikale Inftrumenten , die aanhoudend fpeelden.
In ecn woord, al wat met mogelijkheid vervaardigi kan wor.
den , om gedurende een bepaalden tijd werkzaam te blijven,
het zij door een dalend gewigt , fpringveeren , lopend water
of y our , was hij van denkbeeld dat door de kennis van het
primuin Mobile of eerfte bewegings-oirzaak , tot altoosdurend.
heid konde gebragt worden; in zijn boekje over de Eleinenten,
rneermalen gedrukt, geeft hij bier van een omilandig berigt.
Bet flaande water deedt hij tot de hcogte van Too en weer
voeten kiimmen. Behalven nog veele andere zeldzaambeden
Beep hij Brillen , waar door men bij nags konde zien. Men
fchrijft ook aan DREnBEL de uitvinding der Verrekijkers toe,
als merle het geheim om Scharlakenrood te verwen.
Deze beroemde Wijsgeer ftorf te Londen in het jaar 1634,
na den ouderdom van 62 jften bereikt te hebben. Hij heeft
twee Verhandelingen geichreven, die cerst in het nederduits
wierden uitgegeven, en naderhand in het latijn gedrukt zijn
wider den tijtel van:

(KORNELIS WCOBSZOON) nsT
TazEtatus duo, I. chlti natura Elementorum; ponzodo vent! , pits, ful7ura , tonitrua e c its producantur , & quiT:us
quonGflo -ea
tflibus. H. De Qiinteyintia, ejus- viribus; ,ujiz,
an
irnaliblis
extrahrt;,:a.
ex fhineralibus, metallis, veg,etabitibus ,
MORSII.
Accedit ejusdam DREBELII Episcum JOACHIMI
rola ad fapientisfimum Britannia Moizarcham JA CORM , de perpetul
inventioze. PETRUS LAt3REm3Ertows 4 viletgico idionate
171 Latinunz vertit. Hamb. 1621. 12mo. Naderhand meermalen
Ierdrukt, en merle in het flans, hoogauas en italiaans ver.
taald.
Men vindt IX* aari bet not van -cen werkje, bevattende
twee Brieven door Paus CLEIrENS gefenreven , en to Lundell
ten jare°1687 in 8vo. gedrukt, het fragment eenes Briefs van.
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266.
Dirk ,
Graven van
Holland.
•
•
255,
Diiklen (Filip), Konstfchilder.
. 270.
Dirkien (Willem), Konstfchilder.
.
27o.
Dirutius (Remigius), Bisfchop van Leeuwarden. 27 r .
Dishoek (Jakob van), Me
dallje-Stempel
271.
Divmus (Pieter), Geichiedfchrifver.
271.
•
Dodonzus (Rem'oert),Iloogleraar in de Geneeskunde
te Leijden.
•
2.71.
Don (Pieterszoon), Boazdrukker te Agajleldatn. 279.
Does
Z4

O't3

itEGI

Bladz.
Does (van der) , Oud
aonzienlijk Geflagt in Hol280.
6
.
laid.
•
Does (Anthony), Plaatfnij281.
.
dfr.
Does (Dirk van der) , Lid
van de Utrechtfe .Ridder•
281.
•
•
slchap.
Does (Filip van der) ,
4 283e
.
Konstfchilder.
Does (Frans van der),
Kanunnik van de Hoofd283.
kerk te Utrecht.
Does (Georg van der) ,
groot Letteroe enaar.
284.
Does (Jakob van der) ,
. 286.
.
Konstfchilder.
Does (Jakob van der) ,
. . 288.
Konstichilder.
Does (Johan van der) ,
VoornaamStaatsman en ge
288.
leerd Schrijver.
Does (Johan van der) ,
tie 20013 Leermeester
van Prins Fi ederik Hen297.
drik van Nasfau.
Does (Simon van der),
. 300.
•
Konsaich;ficier.
Poevei en (Gualtherus v.),
Hoogleraar in de Genees-,
Ontleed- C75 IleeiRwide te
301.
Leijden.
•
Doffn (Niklaas), KonstfchUder.
305.
•
rogen (Mathys), Bataafs
Velbouviineester.
•
305.
okkum (tiermanus van) ,
Opierpal or an c:4; Vutus
te Le,uwarden.
805
Dokkum (Johannes van) ,
306.
Regtsgeleerde.

5

E

Bladz,
Dolendo (Bartel), Plant.
fnijder.
34/.
•
•
Dolendo (Zacharias) , Floatfnijder.
307.
•
•
Donner (N.), Konstfcliilaer.
3074
Domielaar (Tobias van),
Gefchiecfchrifver.
307.
Donck (Adriaan), Gefehiedfchrijver.
. 3004
DOnel lug (Huig) , Hoogleroar in de Regten , eerst

te Leijden, vervolgens to
Altorf.
•
309.
•
Dongelberg (Hendrik Karel van), Raadsheer in
den Hogenraad van Bra.
315.
band.
Donia (Syds of Sixtus),
Voornaam Friesch Edel319.
man.
Donker (Jan), Konstfchil•
der.
320.
Donker (Pieter), Konstfchil320.
.
der.
•
Dooregeest (Engel Arent.
zoon) , Mennonite Leraar
321.
in de Rijp.
•
Dooreslaar (Tzaak) , Engelfe Gezant in 's Ha34.
•
ge.
•
Door ichot (1-lendrik),Konst325.
4,
hilder.
Konst
Doort (Everhard) ,
826.
fchilder.
•
Doort (Pieter van der) ,
326$
PiaatIn ;jder.
Dorf (Arend van), Voornaam Staatsman. 2 6.
Don

E GI STEIL

35r

Bladz.
Donaa (Janus), tie Does
Don (Gerard), Eonstichil(Johan van der).
der.
.
.
•
3 27•
Drakenborch, een aantienDon (Jan Pieterszoon),
lijk Geflogt in het Stigt
Landineter te Leijden.
334.
en de Stad Utrecht.
345.
Von (Simon van), 1ConstDrakenborch
(Arnold van),
fehilder.
.
334.
Hoogleraar in de Gefchienoudyns (Willem), Konstdenis en Welfprekentilleid
fchilAr.
•
•
334.
te Utrecht.
•
347.1
Douma, Oud en aanzienlijk
Drakenburg
(N.),
Konst336.
Geflagt in Friesland,
•
•
348.
Dounna (Janke of Jancko),
IDrebbel (Kornelis jalcobs&kir, Fries, van een groot
zoon), beroondiViskundi
teleid.
•
339.
ge.
•
•
•
348,
Douven (Johan Frans),
Konstfchilder.

•

345.

BERIGT vooR DEN BINDER,
De PLAATEN to- plaatzen in het VIII. DEM.
I. rourtrait van PETRUS CUPUS. . . Bladz. 140.
- JOOST DAMHOUDER. -

2O2,

III. --- DAVID JORIS. . . . .........

222.

IV. DIRE DE VI, Graav van Holland, fmeekt
-.
.
.
•
den Bisichop ax.

2 6g.

II.

V. Pourtra:t van REMB. DODO:NEU& . - 2 72k

