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Inleiding
Dit Repertorium geeft een overzicht van wat er op het gebied van de bestudering en beschrijving van
het verleden in het Nederland van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw tot stand is gebracht
en verschenen. De opzet verschilt van eerder gepubliceerde inventarisaties, die hierna zullen worden
besproken.
Een eerste aanzet om in Nederland tot een overzicht van de bestaande geschiedschrijving te komen
is afkomstig van de in 1622 in Leiden benoemde en in 1631 in Amsterdam aangestelde hoogleraar
in de geschiedenis en welsprekendheid Gerardus Joannes Vossius. Vossius vervaardigde de werken
De historicis Graecis (1623) en De historicis Latinis (1627), waarbij hij gebruik maakte van reeds
eerder uitgekomen overzichten, die hij aanvulde met eigen kennis. Naar goed humanistische gewoonte
legde hij de klassieke auteurs en hun historische werken in een systematisch overzicht vast. Zijn
indeling is deels chronologisch en, waar datering ontbrak, alfabetisch naar auteur. Indien mogelijk
voorzag hij elk lemma van een commentaar. Vossius hield niet op bij het einde van de oudheid maar
kwam uiteindelijk dicht bij zijn eigen eeuw uit. Want in het eerste deel behandelde hij ook de
Byzantijnse auteurs tot vlak na de val van Constantinopel in 1453 en in het tweede boek over de
Latijnse auteurs besteedde hij veel aandacht aan de geschiedschrijving uit de middeleeuwen en besprak
hij de belangrijkste auteurs uit de renaissance, die tot het midden van de zestiende eeuw hadden
geleefd. Bovendien gaf hij in dit werk, veel meer dan in het boek over de in het Grieks schrijvende
auteurs, een schema, waaruit bleek hoe de geschiedschrijving zich naar zijn mening in stadia had
ontwikkeld. Het levert weliswaar geen nieuwe benadering van de geschiedschrijving op, maar het
resultaat is wel ontzagwekkend door de tentoongespreide eruditie en encyclopedische kennis over de
schrijvers, wier werken Vossius vaak in manuscript geraadpleegd had. Maar geschiedschrijvers uit
de Lage Landen kwamen alleen hier en daar bij de behandeling van de Latijnse schrijvers aan de orde.
De Katwijkse predikant Adrianus Pars besprak daarentegen in zijn Index Batavicus of naamrol van
de Batavise en Hollandse schrijvers. Van Julius Cesar af, tot dese tijden toe uit 1701 meer dan
driehonderd schrijvers die, zoals hij het uitdrukte, ‘alleen ... van Batavien, Holland, of Nederland
Gedenkschriften nagelaten hebben’. Het boek bestaat uit een thematisch gerangschikte opsomming
van werken die de Nederlandse geschiedenis of onderdelen daarvan behandelen. Aan zijn indeling
in negen hoofdstukken is duidelijk af te lezen wat volgens de geleerde theoloog tot de
geschiedschrijving behoorde. Eerst komen de werken over de algemene geschiedenis van het land,
daarna de stads- en dorpsbeschrijvingen, de geschriften over de ‘Batavise of Hollandse edele en
doorlugtige huisen’ en die over handvesten, voorrechten en keuren. Vervolgens al hetgene dat er over
godsdiensten en kerkelijke zaken van de Republiek is geschreven (hieronder rekende Pars ook de
uitgaven van belijdenissen, catechismen en martelaarsboeken), daarna komen de boeken over de
oorlogvoering en als zevende hoofdstuk de werken over ‘taal en spraak’. Tenslotte het onderdeel over
munten en penningen en dat over drukkunst, scholen en bibliotheken. Hij bestrijkt dus een zeer
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uitgestrekt terrein dat hij, af en toe de opsomming onderbrekend, enigszins probeert in te delen door
nader in te gaan op bepaalde vraagstukken. Zich beroepend op het voorbeeld van Vossius voegde
Pars nog een ‘Appendix’ toe, waarin hij de hem tijdens het schrijven toegezonden gegevens verwerkte.
Pars beperkte zich niet altijd tot Noord-Nederlandse auteurs, ook bijvoorbeeld Guido Bentivoglio,
William Temple en Aubertus Miraeus vonden een plaats in zijn Index. Nadrukkelijk stelde hij geen
onderscheid naar godsdienst te willen maken. Hoewel zijn gegevens vaak onvolledig zijn, komt hij
soms toch tot wel omschreven oordelen.
De achttiende-eeuwse tendens om gegevens op alle gebieden van het menselijke handelen opiniërend
in dictionaires en encyclopediën samen te brengen (waarvan Pars' Index een vroeg voorbeeld is) had
ook zijn uitwerking op de voortgang van de inventarisatie van geschiedschrijvers. Waren reeds in de
zeventiende eeuw diverse geschiedschrijvers in verzamelwerken over letterkundigen opgenomen, nu
gebeurde dat weer, maar op veel groter schaal. De biografische woordenboeken en andere naslagwerken
bevatten altijd wel trefwoorden over vooraanstaande beoefenaars van de geschiedenis. Het reusachtige
Onomasticon literarium (1775-1803) van Chr. Saxe was op dit gebied het volledigst. Het zou echter
nog tot de negentiende eeuw duren voordat er sinds Pars door mr. Samuel de Wind opnieuw een
geslaagde poging werd ondernomen om de Nederlandse geschiedschrijvers afzonderlijk te catalogiseren
en te beschrijven.
De Wind was na zijn rechtenstudie in Leiden werkzaam bij de Middelburgse rechtbank. Zijn werk
daar liet hem kennelijk genoeg tijd om zich aan zijn studie te blijven wijden. Na zijn door de
Maatschappij der Nederlandsche Letteren in 1825 met goud bekroonde Verhandeling ter beantwoording
van de vraag: welken dienst en ondienst heeft de dichtkunde, van de oudste tijden af tot op onzen tijd,
aan de geschiedkunde gedaan; bepaaldelijk met opzigt tot de Grieksche, Romeinsche en Nederlandsche
geschiedenis? volgde een hele reeks publikaties over het verleden met een voorkeur voor
rechtshistorische en vooral voor historiografische onderwerpen. Het belangrijkste werk van De Wind
is zijn Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers; of oordeelkundig overzigt der inlandsche
geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor zover dezelve
zijn uitgegeven. Het boek verscheen tussen 1831 en 1835, het bestaat uit vijf ‘stukken’ en het bevat
een chronologisch opgezet overzicht van auteurs met een bespreking van hun werk vanaf 970. In het
‘Voorberigt’ van de Bibliotheek staan enkele mededelingen over de ontstaansgeschiedenis. De Wind
schreef hoe de vereniging van Nederland en België voor velen een aansporing had betekend om de
geschiedenis en de ontwikkeling van kunst en wetenschap in beide delen van het nieuwe koninkrijk
met elkaar in verband te brengen. ‘Zelfs de vaderlijke zorg des konings strekte zich door eene
regtstreeksche uitnodiging hier toe uit’, namelijk om een geschiedenis van het hele gebied te schrijven.
Maar de eigenlijke aanzet voor zijn onderzoek kwam, aldus De Wind, van de Maatschappij, die in
1824 een prijsvraag voor een ‘Oordeelkundig overzigt der inlandsche geschiedschrijvers van het
Koningrijk der Nederlanden’ had uitgeschre-
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ven. Zelf was hij er niet in geslaagd de gewenste verhandeling op tijd te voltooien, maar toen bleek
dat bij de Maatschappij geen enkel antwoord was binnengekomen, had hij de arbeid hervat.
Op twee onderdelen moet De Winds in mei 1831 geschreven inleiding nader worden bekeken. Ten
eerste bleek hij ondanks zijn realistische woorden over het aantal te behandelen geschiedschrijvers
nog te optimistisch geweest te zijn over het tempo van verschijnen. Want het vierde ‘stuk’ van het
eerste deel dat in 1833 uitkwam bracht zijn verhaal pas tot 1648. Daarom plaatste De Wind in het
vijfde ‘stuk’ (uit 1835) een aanhangsel van 31 bladzijden met de ‘Naamlijst der Nederlandsche
geschiedschrijvers’ tot 1815, die in deel II zouden worden behandeld. De Wind heeft echter dit vervolg
niet meer kunnen gereed maken. Ten tweede valt op dat De Wind bij de uitwerking van zijn
oorspronkelijk plan onaangenaam is verrast door de tijdsomstandigheden en in het bijzonder door de
afscheiding van België. Zo verzette hij zich tegen diegenen die hem geadviseerd hadden de Belgische
geschiedschrijvers nu maar te laten vallen. Volgens De Wind zou dat onjuist zijn gezien de innige
verstrengeling van de lotgevallen van beide landen en wegens het feit dat ook in later eeuwen in het
Zuiden de geschiedenis van het Noorden werd bestudeerd. Tot en met de ‘Naamlijst’ heeft De Wind
dan ook schrijvers uit beide delen der Lage Landen verzameld. De Winds overzichtswerk van de
Nederlandse geschiedschrijving, het enige dat ons tot dusverre ter beschikking stond, bevat ongeveer
driehonderd geschiedschrijvers uit Noord en Zuid, die over deze streken hebben geschreven. De Wind
beperkte zich tot de gedrukte werken van wat hij ‘inlanders’ noemde en nam geen buitenlanders op,
wat zij ook over de geschiedenis van de Lage Landen hadden meegedeeld. Zij moesten tevens als
‘kronijk- en geschiedschrijvers, welke dan ook hunne waarde of uitgebreidheid moge zijn’ te
karakteriseren zijn. Daarentegen werden geschiedkundige of oudheidkundige verhandelingen en de
meeste land- en stadsbeschrijvingen uitgesloten. Eigenlijk had De Wind het liefst ook de anonieme
geschriften weggelaten, maar het besef dat dat ernstige lacunes zou opleveren had hem ertoe gebracht
om vanaf de zeventiende eeuw slechts een selectie van de anonieme werken te publiceren en van de
voorafgaande periode alleen een korte opsomming van anonieme geschriften toe te voegen. De
samenstellingscriteria van De Wind werden dus sterk beïnvloed door de op dat moment bestaande
behoefte te boek gestelde historische visies te documenteren, zodat deze als bron voor de vaderlandse
geschiedenis gebruikt konden worden, en door de politieke situatie, namelijk het door de regering
van het nieuwe Verenigd Koninkrijk gestimuleerde bewustzijn van het gezamenlijke verleden. Men
kan zelfs de veronderstelling uiten dat de afscheiding van België één van de redenen is geweest
waarom De Winds werk onvoltooid is gebleven.
Na De Winds Bibliotheek zijn slechts voor de geschiedschrijving in de middeleeuwen
overzichtswerken verschenen. Niet alleen beschikken wij over het boek van J. Romein, Geschiedenis
van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de
beschavingsgeschiedenis uit 1932, maar ook over het Repertorium van verhalende historische bronnen
uit de middeleeuwen (1981) samen-
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gesteld door M. Carasso-Kok. Hiermee is voor deze periode naast deelstudies in ieder geval een zo
volledig mogelijk overzicht ter beschikking gekomen van wat er in Nederland in die tijd is geschreven.
Voor de nieuwe tijd is wel een aantal kleinere studies over de geschiedenis van de geschiedschrijving
verschenen, maar een overzicht ontbrak tot nu toe. Reeds H. Kampinga voelde dit als een gemis en
liet de tekst van zijn dissertatie over De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis
bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw (1917) voorafgaan door een ‘Lijst der gebruikte
auteurs’, die systematisch de toen bekende gegevens per schrijver samenvatte. Ook Romein had het
plan zijn geschiedenis van de middeleeuwse historiografie tot het heden voort te zetten. Maar hij
schrok uiteindelijk terug voor de onderneming, die de krachten van één man zijns inziens verre te
boven ging. Dat nam niet weg dat hij in de volgende jaren nog enkele artikelen aan de
geschiedschrijving na de middeleeuwen wijdde. De behoefte aan inventarisatie bleef echter bestaan
zoals bleek uit de ‘Lijst van behandelde schrijvers’ die E.H. Waterbolk naar het voorbeeld van
Kampinga opnam in zijn proefschrift Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en
verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (1952).
Het hier gepubliceerde Repertorium kan in zekere zin als een vervolg worden beschouwd op het
boek van M. Carasso-Kok over de voorgaande periode. Maar bij de samenstelling zijn hier en daar
andere uitgangspunten gekozen; zie hierna blz.xi-xvii.
Dit Repertorium is tot stand gekomen dank zij de hulp van velen, die met aanwijzingen en het
verstrekken van gegevens de taak van de samenstellers aanzienlijk hebben verlicht. Hun grote aantal
maakt het onmogelijk hier namen te noemen, maar dit doet niets af aan de dankbaarheid die de
samenstellers jegens hen voelen. Een uitzondering moet evenwel gemaakt worden voor enkele
instellingen, in de eerste plaats voor de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam die
gedurende twee jaar een halve onderzoeksplaats beschikbaar stelde. Vervolgens verdienen de
medewerkers bij de afdelingen oude drukken van de universiteits- en andere bibliotheken te worden
vermeld die met niet aflatende bereidwilligheid en geduld de vaak veeldelige en letterlijk ‘zware’
aanvragen honoreerden en behulpzaam bleven ingeval bibliografische onduidelijkheden het
noodzakelijk maakten nog meer delen uit de depots te halen. Ook bij de vele bezoeken aan provinciale,
streek- en gemeentelijke archieven met het doel nadere gegevens over het leven van geschiedschrijvers
te vinden werd grote behulpzaamheid ondervonden. De samenstellers zijn het bestuur en de commissie
ter voorbereiding van bibliografische uitgaven van het Nederlands Historisch Genootschap erkentelijk
voor hun bereidheid dit Repertorium in de bibliografische reeks op te nemen. Zij danken vooral de
leden van de commissie die met grote inzet het proces van manuscript tot uitgave hebben begeleid.
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De samenstelling van het Repertorium
Puntsgewijs volgt hier enige informatie over het opgenomen materiaal, de behandelde auteurs, de
afbakening van het onderwerp, de aard van het opgenomen werk en de wijze van presenteren.

A Opgenomen materiaal
1 Alleen gedrukt werk, al of niet anoniem verschenen, is opgenomen.
2 Nog bestaande handschriften van niet uitgegeven werk worden alleen vermeld indien zij ons
toevallig bekend zijn; er is geen systematisch onderzoek verricht naar deze handschriften.

B Auteur
1 Alleen die auteurs komen voor opname in aanmerking, die werkzaam zijn geweest op het grondgebied
van het huidige koninkrijk der Nederlanden. Dit criterium geldt dus zowel voor de oorspronkelijke
bewoners als voor de vele buitenlanders (Fransen, Duitsers, Italianen) die daar actief zijn geweest.
In dat geval is hun hele oeuvre op historisch terrein opgenomen, ook wat zij vóór hun aankomst of
nà hun eventuele vertrek hebben gepubliceerd. Noch de plaats van verschijnen noch de aard van het
onderwerp van hun verhandeling over het verleden speelt hierbij een rol.
Niet opgenomen zijn dus auteurs die bijvoorbeeld wel over gebeurtenissen in de Nederlanden hebben
geschreven, maar er niet hebben gewoond. Al heeft M. Baux, stadssecretaris van het Duitse Erkelenz,
in zijn stadskroniek geschreven over Gelre en al behandelde W. Teschenmacher uit Kleef in zijn
geschiedenis het verleden van hetzelfde gewest, zij kwamen niet in aanmerking. Deze uitsluiting trof
ondermeer ook de Oostfries Eggerik Beninga, schrijver van een kroniek over zijn geboorteland, waarin
hij ook gebeurtenissen uit de provincie Groningen behandelt.
2 Ook zijn opgenomen de auteurs die vóór 1609 - het begin van het Twaalfjarig Bestand - in de
Zuidelijke Nederlanden hebben gepubliceerd. Immers bij een rigide handhaven van het onder 1
omschreven geografisch criterium voor de zestiende eeuw zou een aanzienlijk aantal schrijvers dat
in het Zuiden werkzaam was niet voor opname in aanmerking zijn gekomen en zouden vele katholieke
schrijvers over de geschiedenis van de Opstand zijn uitgevallen. Enigszins formalistisch, maar even
willekeurig als elke eerdere datum, is besloten het jaar 1609 als tijdslimiet aan te houden. Een zekere
cohesie en een de facto ‘erkenning’ van de nieuwe staat is dan immers een feit.
De consequentie van deze beslissing is dat bijvoorbeeld Aitsinger, Vander Haer, Haraeus, Ab Isselt
en Molanus in dit Repertorium voorkomen, maar Burgundius, Gramaye, Van Meerbeeck en Miraeus
- om maar enkele later publicerende auteurs te noemen - niet.
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3 Tevens zijn die geschiedschrijvers opgenomen, die hun werk hebben verricht in de gebieden waar
de Verenigde Oostindische Compagnie en de West-Indische Compagnie actief waren.
4 De auteur is werkzaam geweest tussen 1500 en 1800. Voor de Zuidelijke Nederlanden begint dit
Repertorium met de publikaties vanaf het jaar 1500. Voor het Noorden kon de eindgrens van het
Repertorium van M. Carasso-Kok als beginpunt dienen. Daarom zijn verwijzingen ingevoegd naar
de in haar boek voorkomende schrijvers uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Dit natuurlijk alleen
als zij hun werk hebben gepubliceerd. Voor M. Herbenus is echter een uitzondering gemaakt vanwege
het feit dat hij als eerste in de Nederlanden de invloed van de nieuwe humanistische geschiedschrijving
direct heeft ondergaan. Na 1500 verschenen herdrukken van incunabelen uit de periode vóór 1500
zijn niet behandeld. De anonieme Die allerexcellentste cronyke van Brabant, Hollant, Seelandt,
Vlaenderen... uit 1497, in de zestiende eeuw vaak vermeerderd herdrukt, is dus niet opgenomen.
In de moderne tijd is het ronde jaartal 1800 als scheidslijn aangehouden. Ook deze afgrenzing heeft
iets willekeurigs, want intrinsieke kenmerken van de geschiedschrijving, die een afsluiting zouden
rechtvaardigen, treden pas op in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw. Het verdient
echter de voorkeur de negentiende en de twintigste eeuw geheel voor een volgend deel te reserveren.
Het uiteindelijke criterium is derhalve dat auteurs die meer dan de helft van hun historisch werk vóór
het einde van de achttiende eeuw hebben gepubliceerd met het gehele oeuvre zijn opgenomen. Zo
behandelen wij wel de werken van J. de Kanter, M. Tydeman en J.W. te Water en niet die van A.
Fokke, Y. van Hamelsveld, G. van Hasselt, J. Konijnenburg, H. van Wijn en anderen, die in het deel
over de negentiende eeuw opgenomen worden.
Bij uitgaven van historisch werk uit de periode 1500-1800 in de negentiende en twintigste eeuw is
uitgegaan van het criterium dat deze uitgave integraal is. Vele edities uitgegeven door het Historisch
Genootschap zijn niet compleet, bijvoorbeeld de ‘Utrechtsche kroniek over 1566-1576’, door H.
Brugmans, ed., in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, XXV (1904) 1-258.
Zo zijn uit De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland, J.H.W. Unger, W.
Bezemer, ed., Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam II (Rotterdam, 1895), om een ander
voorbeeld te noemen, alleen de volledige kronieken opgenomen en de onvolledige kronieken
weggelaten.

C Afbakening van het onderwerp
Bij het samenstellen van dit Repertorium is niet uitgegaan van een criterium van kwaliteit ter
beoordeling welke werken wel en welke niet zouden worden opgenomen. Dit was onmogelijk aangezien
in de periode van drie eeuwen, die wordt bestreken,
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door de tijdgenoten geen hedendaagse criteria voor bronnenonderzoek of van wetenschappelijke
gefundeerdheid werden aangelegd ter vaststelling van wat een goed historisch werk mocht worden
genoemd. In het algemeen kan worden gesteld dat de contemporaine opvattingen over de wijze waarop
men zich bezig behoorde te houden met het verleden, zoals die in werken op het gebied van de
geschiedschrijving en oudheidkunde tot uiting kwamen, de leidraad zijn geweest bij de samenstelling.
Daar de tijdgenoot hier echter geen scherpe grenzen trok, omdat geschiedenis als vak niet bestond en
historische beschouwingen dikwijls gecombineerd werden met anderssoortige verhandelingen of
alleen maar ten dienste van andere overwegingen werden gebruikt, moest een poging worden gedaan
een nadere definitie te geven van een historisch werk:
Als historisch wordt dat werk beschouwd dat tenminste in zijn geheel of in een aaneengesloten gedeelte
een bewust aangebrachte rangschikking van geschied- en/of oudheidkundig materiaal bevat met de
primaire bedoeling het (nabije) verleden als zodanig getrouw weer te geven. Het werk moet in proza
zijn geschreven en mag niet de vorm van een samenspraak hebben.
De definitie zal nader uitgewerkt worden onder punt D ‘Aard van de opgenomen werken’. Hieronder
zal de afbakening die aan de hand van de definitie is verricht voor een aantal terreinen nader worden
toegelicht:

a De beschrijvingen van landen en steden
Vele beschrijvingen van landen en steden bevatten naast onderdelen, waarin aspecten van de uiterlijke
verschijning in hun algemeenheid worden behandeld, een afzonderlijk historisch gedeelte. Vooral de
aan landen in andere werelddelen gewijde overzichten kunnen echter dikwijls een zuiver geografisch,
botanisch en volkenkundig karakter dragen. Is dat het geval dan is het werk niet opgenomen. Daarom
komt het boek van P. de Marees over de Goudkust hier niet, maar komen de boeken van Dapper,
Montanus en Nieuhof over niet-Europese landen en ook bijvoorbeeld de achttiendeeeuwse serie
uitgave Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren hier wel voor.

b De zogenaamde populaire werken
In het laatste kwart van de zeventiende eeuw kwam een tendens op om het verleden op aangename
wijze voor de lezers te beschrijven. Fictieve historische anekdotes en vertellingen vulden boeken die
als historisch werk werden gepresenteerd. Waar het duidelijk was dat de auteur zijn boeken volgens
onze definitie had opgezet werd hij opgenomen. Dat is geschied met het grootste deel van het werk
van L. van den Bosch en G. Leti. Het werk van Jacob Campo Weyerman moest echter afvallen, terwijl
van S. de Vries de Groote historische oceaan en andere populaire compilaties van fictieve verhalen
uit het verleden vervielen. Het specifieke genre van de historische arcadia in proza werd alleen
opgenomen, wanneer de auteur ook ander historisch werk had
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gepubliceerd. Een uitzondering is gemaakt voor de arcadia's van M. Gargon en D. Willink, vanwege
het oudheidkundig karakter van hun werk.

c Kerkgeschiedenis
Over niets werd zo vaak, zo veel en in de ruimste zin des woords door alle gezindten in de Republiek
geschreven als over geschiedenis van kerk en bijbel. Naast algemene geschiedwerken zowel over
kerk en wereld als over diverse kerkgenootschappen en hun wederwaardigheden, zijn opgenomen
antiquarisch-filologische verhandelingen over de geschiedenis van het jodendom en de joodse
geschiedenis van het Oude Testament (bijvoorbeeld van F. Spanheim), of over de geschiedenis van
orakels, het predikambt en de doop (als van A. van Dale). Eveneens zijn opgenomen de ontwikkelingen
van leerstellingen mits passend binnen de definitie als boven geformuleerd.
Niet opgenomen zijn derhalve preken of kerkredevoeringen zoals van A. Bynaeus over het beleg van
Oudewater of van G. van Zonhoven over het beleg van Leiden. Een uitzondering is gemaakt voor de
omvangrijke werken van A. 's Gravezande, J. Scharp en D. Souterius. Tevens zijn niet opgenomen
de martelaarsboeken van T. van Bracht, G. Estius, A.C. van Haemstede, A. Mellinus, P. Opmeer en
H. van Ries.

d Rechtsgeschiedenis
Ook in studies over het recht vindt men dikwijls omvangrijke beschouwingen van historische en
oudheidkundige aard, zoals bijvoorbeeld waar te nemen valt bij het werk van S. van Leeuwen, A.
Kluit of S.H. van Idsinga, die dan ook zijn opgenomen. Evenals bij kerkgeschiedenis is de selectie
aan de hand van de definitie van een historisch werk zo ruim mogelijk toegepast.

e Politiek-theoretische werken
In sommige verhandelingen van politiek-theoretische aard komen historische beschouwingen voor.
Alleen wanneer de door ons gehanteerde definitie van een historisch werk van toepassing is, zijn deze
verhandelingen opgenomen. Voor het overige werk van deze auteurs in de zeventiende eeuw wordt
verwezen naar G.O. van de Klashorst, e.a., Bibliography of Dutch seventeenth century political
thought. An annotated inventory 1581-1710 (Maarssen/Amsterdam, 1986).

D Aard van de opgenomen werken
1 Opgenomen zijn:
- Beschrijvende en verhalende werken. Tevens schoolboeken en boeken over het verleden bestemd
voor een groot publiek.
- Antiquarische studies:
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a
b

Edities van verhalend historisch werk uit voorafgaande tijden, maar geen
filologisch gecorrigeerde edities van schrijvers uit de klassieke oudheid.
Verhandelingen over gewoonten en gebruiken, gebouwen, inscripties, munten
en andere voorwerpen, vanaf de vroegste tijden.

- Verhandelingen over de aard van de geschiedenis of van de geschiedschrijving.
- Levensbeschrijvingen. Dit genre komt voort uit de eulogistische lijkredevoering, die niet is
opgenomen. Zo is de lijkrede van P.C. Hooft door G. Brandt niet en de daaruit ontwikkelde
levensbeschrijving wel opgenomen. De in de geleerdentijdschriften van het einde van de
zeventiende en het begin van de achttiende eeuw gepubliceerde ‘levens’ werden bij de
desbetreffende auteur vermeld, alleen indien zij later separaat zijn uitgegeven. De biografieën,
die vooral in de achttiende eeuw bij de ‘volledige’ werken van schrijvers werden gevoegd, zijn
ook opgenomen, alhoewel de samenstellers zich realiseren dat zij op dit onontgonnen terrein
geen volledigheid hebben kunnen bereiken.
- Werken op het gebied van de chronologie en tijdtafels als Tyd-zifters, Tyd-tresoren en Dagwyzers
van bijvoorbeeld Scaliger, Brandt, Guthberlet, Klinkhamer, Van Nierop en Traudenius.

2 Niet opgenomen zijn:
- De uitgaven van oorkonden, handvesten, ordonnantiën en andere niet-verhalende stukken. Zie
voor dit soort publikaties S.J. Fockema Andreae, Overzicht van oud-Nederlandsche
rechtsbronnen, A.S. de Blécourt, A.M. van Tuyll van Serooskerken, ed. (2e dr.; Haarlem, 1923).

Een uitzondering op deze regel is gemaakt:
a Wanneer een editeur toch al in het Repertorium is opgenomen.
b Voor de uitgaven betreffende Friesland en Utrecht, dit met het praktische doel, de voorhanden
zijnde grote verzameluitgaven over de gewesten in het Repertorium hun plaats te geven. Voor
de overige gewesten zijn deze lacunes opgevuld aangezien die editeurs reeds in het Repertorium
zijn opgenomen.
c Voor de uitgave van J. Marcus wegens het unieke karakter van zijn verzameling stukken.

- Egodocumenten, dagboeken, brieven, reis- en dagverhalen, (scheeps)journalen en tijdsgeschriften
(onmiddellijk op een specifieke gebeurtenis reagerende publikaties). Een uitzondering op deze
regel is gemaakt voor brievenuitgaven verzorgd door de auteurs, die toch al in het Repertorium
zijn opgenomen. Voor egodocumenten wordt
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verwezen naar het ‘Repertorium van egodocumenten van Noordnederlanders tussen circa 1500
en 1814’ (in voorbereiding).
- Lijsten (fasti) van onder andere predikanten, stadsbestuurders, teksten bij kaarten en prenten
van bijvoorbeeld Blaeu, R. de Hooghe; genealogieën of stambomen zonder verdere toelichting
en verhandelingen over wapenkunde.
- Werken in dichtvorm, zoals een geschiedenis van Holland door C. Wachtendorp. Een
uitzondering werd gemaakt voor de eerste metrische versie van Dousa's Annales en een zeldzaam
boek van Furmerius. Niet opgenomen zijn samenspraken zoals E.M. Engelberts'
achttiende-eeuwse geschiedenis van de Republiek, met uitzondering van de Historie der Waereld
van J.F. Martinet en Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche
jeugd in 25 delen door J. Kok en J. Fokke.

E Uitwerking
1 De rangschikking is alfabetisch naar de meest gangbare achternaam van de auteur en bij anoniem
verschenen werken naar het eerste woord na het lidwoord en/of voorzetsel. Bij dubbele namen is de
eerste naam aangehouden. Namen die beginnen met een lidwoord of voorzetsel, staan op het
hoofdwoord.
2 De geboorte- of doopdatum en de overlijdens- of begraafdatum zijn door archiefonderzoek aangevuld
en verbeterd ((ged.)= gedoopt, (begr.)= begraven). Afwijkingen van elders eerder vermelde data
worden als zodanig niet genoemd; wanneer een datum afwijkt van die in een der biografische
woordenboeken dan berust dit op nieuwe gegevens.
3 In de levensbeschrijving wordt de opleiding van de auteur kort samengevat. Daarnaast worden
aangegeven zijn beroep en de andere terreinen dan het historische, waarop hij werkzaam is geweest.
Een karakterisering van het historische werk of mededelingen over zijn politieke gezindheid worden
vermeden. Wel kan het nodig zijn de gezindheid te vermelden, wanneer de auteur politieke functies
heeft vervuld. Verwijzingen naar andere werken geschieden met de desbetreffende nummers en letters.
Indien een naam wordt gevolgd door een * is de desbetreffende persoon elders in het Repertorium
opgenomen.
4 Bij de titelbeschrijving is niet volgens de semi-facsimile-methode gewerkt: hoofdletters zijn alleen
gehandhaafd, waar het hedendaags gebruik het vraagt. Schuine streepjes zijn vervangen door komma's.
Wanneer in Franse titelbeschrijvingen accenten ontbreken, waar ze overeenkomstig de hedendaagse
spelling wel dienen te staan, zijn ze niet toegevoegd. Enkele opvallende drukfouten zijn stilzwijgend
verbeterd.
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Per auteur is de opgave van de werken chronologisch naar datum van verschijnen van het werk in
druk. Bij de eerste druk worden aantal pagina's tekst en formaat opgegeven. Een opengelaten plaats
voor het aantal pagina's en voor het formaat geeft aan dat het werk door de samenstellers niet gezien
is.
Bij herdrukken en vertalingen is geen opgave van de paginering en het formaat toegevoegd. Hierbij
duiden jaartallen zonder voorafgaande plaatsnaam erop, dat de herdruk in dezelfde plaats verscheen
als de vorige. Wanneer er sprake is van een sterk gewijzigde titel dan wordt deze ook opgenomen.
Kleinere verschillen in de titels van herdrukken zijn genegeerd. Indien mogelijk wordt vermeld of
het werk bij de herdruk veranderingen heeft ondergaan. Bij werken die zijn opgenomen in Carasso-Kok,
Nijhoff/Van Hattum en Nijhoff/Kronenberg wordt naar het desbetreffende nummer verwezen. Wordt
de vermelding van Carasso-Kok echter voorafgegaan door ‘Zie ook’ dan is het nummer in haar
Repertorium een onderdeel van het in dit Repertorium opgenomen latere werk.
5 Bij de literatuuropgave wordt allereerst verwezen naar de Bibliotheek van de voorloper van dit
Repertorium S. de Wind, maar niet als de auteur alleen in diens ‘Naamlijst’ voorkomt. In alfabetische
volgorde volgen daarop de lemmata in de biografische woordenboeken. Deze bevatten verwijzingen
naar de oudere literatuur, die daarom alleen indien een belangrijke monografie voorhanden is, nog
wordt herhaald. De literatuuropgave beperkt zich verder zoveel mogelijk tot boeken en artikelen, die
een levensschets bevatten of handelen over de historiografische werkzaamheden van de
geschiedschrijver en is afgesloten op 1 januari 1989.
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1 Aa, Pieter van der
(?), 1659 - Amsterdam, (begr.) 26 augustus 1733
Sinds 1677 was Van der Aa lid van het Leidse boekverkopersgilde en in 1694 schreef hij zich in het
Album Studiosorum van de universiteit in als drukker van het Waalse College. In 1715 werd hij stadsen academiedrukker tot 1730 toen hij zich terugtrok. Meestal wordt het onderstaande door hem
anoniem uitgegeven werk ook op zijn naam gezet.
a Les delices de Leide, une des célébres villes de l'Europe, qui contiennent une description exacte de
son antiquité, de ses divers aggrandissemens, de son academie, de ses manufactures, de ses curiosités,
et généralement de tout ce qu'il y a de plus digne à voir. Leide 1712 [224 pp.; 8o] - Nijhoff/Van
Hattum, 76.

Literatuur
Van der Aa, I, 11; NNBW, I, 7-8; I.H. van Eeghen, ‘Pieter van der Aa, boekverkoper te Leiden
(1677-1730) en de strijd om de privileges’, in: idem, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725 (5 dln.;
Amsterdam, 1960-1978) V, 1, 179-191.

Aade Friesche terp, It, zie: Hilarides, Johannes

Aanhangsel van eene historiesche beschryving..., zie: Historiesch verhaal van
veele en nooit meer gehoorde voorvallen..., Een

Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland, zie: Drakenborch,
Arnoldus

2 Abrahamsen, Isaak
Vlissingen, 15 augustus 1663 - Vlissingen, 9 oktober 1714
Van Isaak Abrahamsen weten we niet meer dan dat hij ziekenbezoeker in Vlissingen was en naast
zijn historische werk nog enige religieuze tractaten schreef.
a Kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen: zijnde een korte kronyke, van den beginne des werelds,
tot het jaar 1700. Uit het Woord Gods: en verscheyde geloofweerdige historie-schrijvers by een
vergaderd, door I.A. Vlissingen 1700 [36 pp.; 12o], [1713?]; Middelburg 1717 (verm.), s.a., s.a., s.a.,
s.a. (telkens verm.), 1790 - Nijhoff/ Van Hattum, 1.
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De tweede druk verscheen onder de titel: Kronyk-register, van de voornaamste kerkelijke
en wereldlijke geschiedenissen.

Literatuur
Van der Aa, I, 31-32; NNBW, III, 2.

Abregé de l'histoire des Païs-Bas, zie: Kort begrip der algemeene, en ... der
Nederlandsche historie

Actes, memoires, et autres pieces authentiques concernant la paix d'Utrecht,
zie: Freschot, Casimir

3 Adrichomius (van Adrichem, Crucius), Christianus
Delft, 14 februari 1533 - Keulen, 20 juni 1585
Na zijn studie in de theologie te Leuven werd Adrichomius op 2 maart 1561 tot priester gewijd. Sedert
1565 was hij rector van het St. Barbaraklooster in Delft, dat enige jaren later door Pius V opgeheven
werd. In 1572 vertrok hij, daartoe door de troebelen gedwongen, naar Mechelen en Maastricht om
tenslotte rector van het Augustinessenklooster in Keulen te worden.
a Chronica duplex, 1. Chronicon generale quidem: sed brevissimum ad nostra usque tempora, 2.
Chronicon alterum, utriusque Testamenti historias ab ipso mundi initio ... deductum ad mortem D.
Joannis evangelistae apostolorum ultimi..., in: Chr. Adrichomius, Theatrum terrae sanctae et biblicarum
historiarum cum tabulis geographicis aere expressis. Coloniae Agrippinae 1590, 189-260 [fo], 1593,
1600, 1613, 1628, 1682, 1722.
Chronicon...traducido de latin en espagnol. Zaragoza 1631; Madrid 1631, 1656, 1679,
1723, 1764.

Literatuur
Van der Aa, I, 96-97; NNBW, III, 5-7.

4 Aemilius, Antonius
Aken, 20 december 1589 - Utrecht, 12 november 1660
De jonge Aemilius vluchtte met zijn ouders om de religie naar Dordrecht in 1598. Hij studeerde
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theologie en klassieke talen in Leiden en Heidelberg. Van 1611 tot 1615 reisde hij door Frankrijk. In
1615 werd hij tot rector van de Latijnse school in Dordrecht, in 1619 van die in Utrecht benoemd.
Nadat hij zijn ontslag had genomen in 1630, bekleedde hij de post weer van 1634 tot 1639. In 1634
werd hij tevens professor in de welsprekendheid aan de Illustere School van Utrecht. Zijn contacten
met Descartes wonnen hem voor diens leer.
a Oratio de novo hoc et laudabili senatus instituto: nec non de usu lectionis historicae, in: A. Aemilius,
Orationes. Traiecti ad Rhenum 1651, 1-31 [12o].

Literatuur
Van der Aa, I, 100-101; NNBW, I, 38-39; G.W. Kernkamp, J.P. Fockema Andreae, e.a., De Utrechtsche
Universiteit 1636-1936 (2 dln.; Utrecht, 1936); J. Roelevink, Gedicteerd verleden. Het onderwijs in
de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839 (Amsterdam/Maarssen, 1986).

5 Agricola (Huisman), Rodolphus
Baflo (prov. Groningen), 17 februari 1444 - Heidelberg, 27 oktober 1485
Agricola studeerde te Erfurt (1456), Keulen (1462) en Leuven (1465). Hij reisde diverse keren naar
Italië, waar hij de universiteiten van Pavia (1469) en Ferrara (1475) bezocht. Teruggekeerd in
Groningen diende hij de stad onder andere als secretaris (1480). In 1484 vestigde hij zich definitief
in Heidelberg. Een verloren gegaan historisch werk zou de geschiedenis der Syriërs en Perzen tot en
met de daden van Alexander hebben behandeld.
a Vita Petrarcae per eruditissimum virum Rodol. Agricolam Phrysium ad Anto. Scrofinium Papiensem
illustrata. Ao MCCCCLXXVII, in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie XVII
(1924) 93-107.
Met een inleiding door J. Lindeboom, 81-92. Ook uitgegeven door L. Bertalot in: La bibliofila,
XXX (1928) 382-404.
b De inventione dialectica libri tres. Lovanii 1515; Coloniae 1523, 1528, 1539.
De verschillende uitgaven zijn tot twee typen terug te brengen: de uitgave van Phrissemius
en die van Alardus van Amsterdam. Van beide uitgaven bestaan facsimile-edities: de
Phrissemius-uitgave naar de Keulse druk van 1528 verscheen te Hildesheim/New York
1976, met een voorwoord door W. Risse (zie aldaar noot 5 voor de vele samenvattende
uitgaven). Van de Alardus-uitgave verscheen naar de Keulse druk van 1539 een facsimile
te Nieuwkoop 1967 en Frankfort aan de Main 1967.
Van historiografisch belang hierin is: Historiographis et poetis, dum res exponunt,
servandum esse ordinem temporum. Quanquam non ab utrisque eodem modo id fiat. Dit
is in de Phrissemius-uitgave liber III, caput VII. In de Alardus-uitgave is deze tekst in
liber III, caput IX, Quis poëtis ordo, quis historiae, quis tradendis artibus conveniat, de
eerste drie bladzijden (tot en met p. 418, ‘Sic Cornelius Tacitus...tum rursus ad aliarum
rerum, quas abrupit, ordinem revertitur’).

Literatuur
Van der Aa, I, 120-123; ADB, I, 151-156; NDB, I, 103-104; NNBW, IX, 12-16;
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Waterbolk, Friese geschiedschrijving; H.E.J.M. van der Velden, Rodolphus Agricola (Roelof Huusman).
Een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw (Leiden, [1911]); M.A. Nauwelaerts, Rodolphus
Agricola ('s-Gravenhage, 1963); J.M. Weiss, ‘The six lives of Rudolph Agricola: form and functions
of the humanist biography’, Humanistica Lovaniensia, XXX (1981) 19-39; F. Akkerman, ‘Rudolf
Agricola, een humanistenleven’, Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte, LXXV (1983)
25-43; F. Akkerman, A.J. Vanderjagt, ed., Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Proceedings of
the international conference at the university of Groningen 28-30 October 1985 (Leiden/New
York/Kopenhagen/Keulen, 1988).
G.C. Huisman, Rudolph Agricola: a bibliography of printed works and translations (Nieuwkoop,
1985).

6 Aitsinger (baron von Eytzing, Eytzinger), Michael
Obereitzing bei Ried (Oostenrijk), (1530-1535?) - Bonn, begin 1598
Stammend uit een Oostenrijks geslacht werd Aitsinger in 1549 voor zijn opvoeding naar Wenen
gestuurd. Zijn vader was in dienst van Ferdinand I. In 1553 ging hij voor studie naar Leuven, een
verblijf dat onderbroken werd door een reis naar Italië waarbij hij ook het concilie van Trente bezocht.
In 1568 was hij in Brussel ooggetuige van de onthoofding van Egmond en Hoorne. Door een ruzie
raakte Aitsinger in gevangenschap tot 1573; vijf jaar later vertrok hij uit Brussel. Sedert 1581 was hij
in Keulen gevestigd, waar hij vanaf 1583 zijn Relationes historicae, verslagen van recente
gebeurtenissen, liet verschijnen. Zijn belangstelling voor aardrijkskunde en occulte wetenschappen
is in al zijn werken te zien. Hij had contacten met het Huis der Liefde. Zijn laatste jaren bracht hij in
armoede door.
a De leone Belgico, eiusque topographica atque historica descriptione liber ... Rerumque in Belgio
maxime gestarum, inde ab anno Christi MDLIX usque ad annum MDLXXXIII perpetua narratione
continuatus. Coloniae Ubiorum 1583 [522 pp.; fo], 1585, 1586, 1587, 1588, [1596], [1605].
Bijna alle drukken telkens vermeerderd tot het jaar van uitgave. De druk van 1583 was
de eerste door de auteur erkende na twee edities van 1581 en 1582.
Niderländische Beschreibung, in hochteutsch, und historischer weiss gestelt, auff den Belgischen
Löwen, der Sibenzehen Provintzen dess gantzen Niderlandts, was sich darinnen zugetragen hat, vom
Jar 1559 biss auff gegenwürtiges 1584 Jar. Köln 1584, 3 Bde. 1585-1587.
b Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium: quo progenitores eorum, tam paterni quam
materni, simul ac fratres et sorores, inde ab origine reconduntur, usque ad annum a Christo nato 1590.
Libellus historiarum studiosis non minus utilis, quam cognitu necessarius. Coloniae Agrippinae 1590
[223 pp.; 8o], 1591, 1592.
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Literatuur
De Wind, 204-208; ADB, V, 777-778; NDB, I, 119-120; NNBW, VI, 17-18; F. Stieve, ‘Über die
ältesten halbjährigen Zeitungen oder Messrelationen und insbesondere über deren Begründer Freiherr
Michael von Aitzing’, Abhandlungen der historischen Classe der Kön. Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, XVI, 1 (1883) 177-265; W. Bonacker, ‘Le baron Michael von Eitzing et la “Belgici
Leonis Chorographica”’, Revue belge de philologie et d'histoire, XXXVII (1959) 950-966; B.A.
Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand
(2e dr.; Leeuwarden, 1981) xxxvi-xliv.

7 Aitzema, Lieuwe van
Dokkum, 19 november 1600 - 's-Gravenhage, 23 februari 1669
Vanaf 1617 studeerde Van Aitzema in Franeker en na een reis door Europa promoveerde hij in 1622
in Orléans. Na twee jaar advocaat in Leeuwarden te zijn geweest werd hij in 1624 aan het Hof van
Holland verbonden. Drie jaar later werd hij agent van Maagdenburg, in 1629 van de Hanzesteden
Hamburg en Bremen en later ook van Lübeck. Hij maakte regelmatig reizen naar het buitenland,
waaronder naar Engeland. Van Aitzema verzamelde een indrukwekkende documentatie voor zijn
historische werk en leverde tegen betaling stukken aan buitenlandse mogendheden.
a Verhael van de Nederlantsche vreede-handeling. 's-Gravenhage 1650 [610 + 610 pp.; 4o]; Amsterdam
1653; in: L. van Aitzema, Historie of verhael van saken van staet en oorlogh. 6 dln. 's-Gravenhage
1669-1672, VI, 2, 3-398 aparte paginering (zie: d).
De eerste druk verscheen anoniem.
Tractatus pacis, inter Hispaniam et Unitum Belgium, Monasterii; ut et Germanicae Osnabrugis initae.
Cum aliis eo pertinentibus. Lugduni Batavorum 1651.
Historia pacis, a Foederatis Belgis ab anno MDCXXI ad hoc usque tempus tractatae. Lugduni
Batavorum 1654.
b Herstelde leeuw, of discours, over 't gepasseerde in de Vereenigde Nederlanden, in 't jaer 1650,
ende 1651 door L.V.A. 's-Gravenhage 1652 en Amsterdam 1652 [615 pp.; 4o]; Utrecht 1652 [781
pp.; 12o]; Amsterdam 1655; in: L. van Aitzema, Historie of verhael van saken van staet en oorlogh.
6 dln. 's-Gravenhage 1669-1672, VI, 2, 3-214 aparte paginering (zie: d).
Notable revolutions; beeing a true relation of what hap'ned in the United Provinces of the Netherlands
in the years MDCL and MDCLI. London 1653.
c Vermeerdert verhael vande vreede handelingh, der Vereenighde Nederlanden.
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Zedert den jare 1621 tot 1626 door L.V.A. 's-Gravenhage 1655 [1274 pp.; 4o].
De strijdende leeuw. Of Nederlandtsche oorlogen, staatszaken en vredehandelingen,
voorgevallen in de jaren 1621, 1622, 1623, 1624, 1625. In zich vervattende, een volkomen
inhout en mergh des eersten deels der Historien van saken en staat en oorlogh, beschreven
door L.v. Aitzema. In dusdanige ordre gebracht door P.D.L. Amsterdam 1661 [254 pp.;
4o].
Een door P. de Lange samengestelde bewerking (zie: 287, f).
d Historie of verhael van saken van staet en oorlogh, in, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, ...
14 dln. 's-Gravenhage 1657-1671 [1274; 1011; 566 + 196 + 376; 680 + 348; 805; 861; 1041; 1066;
1120; 1007; 1424; 919; 810; 1250 pp.; 4o]; 6 dln. 1669-1672 [fo].
De folio-editie is niet geheel identiek aan de quarto-editie. Deel 1 was reeds in 1655 verschenen
als c.

Literatuur
Van der Aa, I, 129-131; NNBW, IV, 17-20; J.D.M. Comelissen, ‘Het pessimisme en de waarheidsliefde
van Lieuwe van Aitzema’, Historisch tijdschrift, XX (1941) 5-19; idem, ‘Lieuwe van Aitzema en
Hugo de Groot’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, I (1946) 47-71, beide ook in: idem,
De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende
eeuw. E.O.G. Haitsma Mulier, A.E.M. Janssen, ed. (Amsterdam, 1987) 141-165; H. Ss. Miedema,
‘Lieuwe van Aitzema’, It Beaken, IX (1947) 83-91; J.J. Poelhekke, Enkele aantekeningen over Lieuwe
van Aitzema (Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Academie van wetenschappen, nieuwe
reeks XXIII, no. 15; Amsterdam, 1960); P. Geyl, ‘Aitzema, de kroniekschrijver en nieuwsleverancier’,
Vrij Nederland, 4 maart 1961, in: idem, Figuren en problemen (2 dln.; Amsterdam, 1964) II, 38-45
en in: idem, Verzamelde opstellen (4 dln.; Utrecht/Antwerpen, 1978) III, 110-118; C.S.M. Rademaker,
‘Een bekeringsbericht uit 1656, de godsdienstige overtuiging van Lieuwe van Aitzema’, Archief voor
de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, X (1968) 208-224; Proeven van Lieuwe van
Aitzema. Opstellen voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Groningen (Ljouwert/Leeuwarden, 1970); J.J. Poelhekke, ‘Lieuwe van
Aitzema’, in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed., Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de
historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) I, 97-114; H.H. Rowen, ‘Lieuwe van
Aitzema. A soured but knowing eye’, in: Ph. Mack, M.C. Jacob, ed., Politics and culture in early
modern Europe. Essays in honour of H.G. Koenigsberger (Cambridge, 1987) 169-182; G. van der
Plaat, ‘Lieuwe van Aitzema's kijk op het stadhouderschap in de Republiek (1652-1669) en de crisis
van 1650’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CIII (1988)
341-372.
J.D.M. Cornelissen, ed., ‘Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur’, Bijdragen
en mededeelingen van het Historisch Genootschap, XLI (1928) 128-186.
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8 Alderkerk, Johannes
Leiden, (ged.) 17 februari 1697 - Beverwijk, 5 mei 1742
Alderkerk was predikant in Kwadijk (sinds 1723) en daarna in Beverwijk (sinds 1725).
a De wonderdaden des allerhoogsten Godts doorlugtig gezien in de grontlegginge, en voortzettinge
van Nederlants vryheyt; inzonderheit kragtdadig gebleken in het vermaarde beleg ende ontzet der
stadt Leyden, voorgevallen in den jare 1573, ende 1574. Leiden 1730 [238 pp.; 8o], 1734, 1756.

Literatuur
Van der Aa, I, 163; NNBW, IV, 28; C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der
traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht, 1983).

9 Alkemade, Cornelis van
Rotterdam, 11 mei 1654 - Rotterdam, 12 mei 1737
Van Alkemade studeerde vanaf 1672 in Leiden. Hij was redelijk gefortuneerd en na enkele lagere
ambten bekleed te hebben werd hij voor de rest van zijn leven commies voor convooien en licenten
bij de Admiraliteit van de Maas. Hij bracht een ook door vele buitenlanders zeer bewonderde
verzameling historische documenten bijeen. Tevens had hij contacten met tijdgenoten als Matthaeus*,
Pars* en Oudaen, die een antiquarische belangstelling hadden. Ondanks zijn grote kennis geloofde
hij in de echtheid van de Rijm-kronyk van Klaas Kolijn. Van Alkemade werkte nauw samen met zijn
schoonzoon P. van der Schelling*.
a Hollandse jaar-boeken of rijm-kronijk van Melis Stoke. Behelsende de geschiedenissen des lands,
onder de princen van het eerste huis, tot den jare 1305 ... Nevens verscheide egte bylagen, betreffende
de ware toestand der geschillen, tussen graaf Floris de V, en de Hollandse edelen ... Alles met de
noodige uitleggingen opgehelderd. Leiden 1699 [263 pp.; fo].
Carasso-Kok, 358.
b Behandelinge van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vorderinge voor den Hove van Holland,
onder de eerste graaven. Delft 1699 [234 pp.; 8o], 1702; Rotterdam 1740.
De laatste druk vermeerderd door P. van der Schelling (zie: 425, d).
c De goude en zilvere gangbaare penningen der graaven en graavinnen van Holland, in êr egte stand
en waare weezens vertoond en behandeld, en med één korte beschriiving der prinseliike
leevens-bedriiven opgehelderd. Delft 1700 [192 pp.; fo].
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d Inleidinge tot het ceremonieel, en de plegtigheden der begraavenissen, en der wapen-kunde: uit
deszelfs oorspronkelykheid aangeweezen en opgeheldert. Delft 1713 [266 pp.; 8o].
e Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt
Jonker Fransen oorlog: beschreven en met egte meest ongedrukte bewyzen bekragtigt. Rotterdam
1724 [387 pp.; 8o], 1756.
Bewerking van het handschrift van Willem van der Sluis, Carasso-Kok, 408.
f Beschryving van de stad Briele, en den lande van Voorn, behelzende, I. De beschryving zelf, van
de stad Briele, en den lande van Voorn, enz. II. De historie, genealogie en successie van de heeren,
en vrouwen van Voorn, burggraven, en burggravinnen van Zeeland. III. De politike regering ... IV.
De privilegien, octroyen, ... Rotterdam 1729 [376 + 306 pp.; fo] - Nijhoff/Van Hattum, 2.
In samenwerking met P. van der Schelling (zie: 425, b).
g Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis, in het houden van
maaltyden, en het drinken der gezondheden, onder de oude Batavieren, en vorsten, graaven, edelen,
en andere ingezetenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk, nevens de oorsprongk dezer gewoontens,
en der zelver overeenkomst met die van andere volken. 3 dln. Rotterdam 1732-1735 [562 + 555 +
612 pp.; 8o].
In samenwerking met P. van der Schelling (zie: 425, c).

Literatuur
Van der Aa, I, 179-181; NNBW, VI, 30-31; G.D.J. Schotel, Leven, gedrukte werken en handschriften
van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling (Breda, 1833); M.J. van Lieburg, ‘Reinier de
Graaf (1674-1717) en de Rijmkroniek van Klaas Kolijn’, Documentatieblad werkgroep achttiende
eeuw, no. XXXVII (1977) 4-24; J.R. ter Molen, ‘De beker “De burg van Leiden” in 1733 geschonken
aan Cornelis van Alkemade’, Antiek, XIV (1980) 349-378.

Alkmaars bitter en zoet, zie: Schoon, Kornelis

10 Alting, Bernhard
Groningen, (1600?) - Groningen, (1655?)
Alting werd op 15 februari 1616 in Groningen als student ingeschreven. In juli 1624 promoveerde
hij in Franeker in de rechten. Vanaf 1631 bekleedde hij de post van secretaris van de stad
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Groningen. Omdat hij teveel dronk werd hij in 1644 oneervol ontslagen en verloor hij zijn burgerrecht.
Bovendien waren er beschuldigingen van onkerksheid. Eerherstel volgde in 1650 en hij kreeg zijn
burgerrecht terug. In 1653 werd hij door de gezworen gemeente in de raad herkozen. Twee jaar later
werd hij gecommitteerde ter Admiraliteit in Harlingen.
a Der Old-ambten dependentie, van de stadt Groningen; ofte deductie, bethonende dat die van
d'Oldambten ondenckelijcke tijden hebben onmiddelbaerlijck gedependeert van de regeringe der
voorsz. stadt. Groningen 1643 [113 pp.; fo].
b De pilaren, ende peerlen van Groningen; tractaet bethonende waer op de welvaert van die stadt is
staende, ende waerdoor zy meest is geciert. Groningen 1648 [84 + 22 pp.; 4o], 1710, 1750.
c Dissertatie, of-men moge schryven van republycquen? Groningen 1648 [20 pp.; 4o], 1649, 1750.
d Historische lof-rede, ter eere van Groningen. Groningen 1650 [191 pp.; 12o], 1710, 1750 Nijhoff/Van Hattum, 3.

Literatuur
Van der Aa, I, 209-210; NNBW, I, 93; Waterbolk, Friese geschiedschrijving; P.G. Bos, ‘Bernhard
Alting’, Groningsche volksalmanak voor het jaar 1905 (Groningen, 1904) 76-114.

11 Alting, Henricus
Emden, 17 februari 1583 - Groningen, 25 augustus 1644
Henricus Alting studeerde van 1602 tot 1605 in Herborn. Daarna verbleef hij in Heidelberg en maakte
hij als gouverneur reizen naar Sedan en Engeland. In 1613 promoveerde hij in Heidelberg in de
theologie en werd er in hetzelfde jaar hoogleraar, tot 1622. Tijdens de verovering van de stad door
Tilly ontsnapte hij ternauwernood aan de dood. Na enige omzwervingen - in 1624 stond hij in Leiden
aan de universiteit ingeschreven - kwam Henricus Alting in Groningen, waar hij in 1627 opnieuw
een professoraat in de theologie verkreeg. Hij was ook enige jaren rector magnificus. Henricus Alting
is de vader van Menso Alting*.
a Narratio historica de ortu, vitae curriculo, rebus gestis, et morte magnificentissimi et amplissimi
viri, d.d. Abeli Conders ab Helpen, domini in Eusum: toparchae in Middelstum, Dornewert, Engeweer
et Cantens inclytae reipub. Groninganae consulis senioris gravissimi. Groningae 1629 [52 pp.; 4o].
Leevensbeschryving van den jonkheer Abel Koenders van Helpen; heer van Middelstum
enz.
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enz. burgermr. der stad Groningen ... Waar by de vertaaler gevoegt heeft eenen geslachtlyst
der Koenders. Leevensbericht van den burgermeester jonkheer Frederik Koenders; heer
van Fraem enz. enz. Verhaal der Hervorming van stad en lande [door Adam Menso
Isinck*]. Brieven van den doorluchtigsten stadhouder Willem Lodewyk aan Menso Alting
van 1594-1602 geschreeven enz. Groningen 1775 [95 pp.; 8o].
b Historia de ecclesiis Palatinis. [Amsterdam 1644] [213 pp.; 4o]; in: Monumenta pietatis et literaria
virorum in re publica et literaria illustrium, selecta. Francofurti ad Moenum 1701, 1702; in: A.M.
Isinck, ed., Mensonis Altingii ... vita, descripta per Ubbonem Emmium ... Henrici Altingii ... Historia
de ecclesiis Palatinis ... Adami Mensonis Isinck Brevis historia de Reformatione in urbe Groninga
et Omlandia. Item Ubbonis Emmii ... vita per Nicolaum Mulerium ... Groningae 1728 (zie: 156, h;
257, a).
Historie der Reformatie van de kerken van de Paltz en Genève. 2 dln. Rotterdam 1745.
Een zeer aangevulde vertaling en bewerking door Johannes Wilhelmius.
c Theologia historica, sive systematis historici loca quatuor... Amstelodami 1664 [309 pp.; 4o].
Uitgegeven door zijn zoon Jacobus.
d Historiae sacrae et profanae compendium, cum orbis et incolarum descriptione. Accessit Joh. Henr.
Suiceri Historiae ecclesiasticae N. Test. chronologica delineatio ad nostra usque tempora producta.
Tiguri 1691 [316 (van de 492) pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, I, 210-214; BLGNP, II, 22-24; NNBW, I, 94-96.

12 Alting, Menso
Emden, 2 augustus 1636 - Groningen, 2 augustus 1712
Menso Alting is de zoon van Henricus Alting*. In 1652 liet Alting zich inschrijven aan de universiteit
in Groningen. Na zijn studie werd hij secretaris en ambtman te Selwert, later rechter te Sappemeer.
Tenslotte was hij van 1686 tot 1712 burgemeester van Groningen.
a Descriptio, secundum antiquos, agri Batavi et Frisii; una cum conterminis. Sive notitia Germaniae
inferioris, cis et ultra Rhenum; qua hodie est in dicione VII-Foederatorum. Repraesentata tabulis
geographicis V. Et commentario in loca omnia, hoc tractu, Romanis scriptoribus et monumentis, qua
Latinis, qua Graecis, memorata;
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a C. Julio Caesare, ad Justinianum Aug. ... Amstelaedami 1697 [132 + 18 pp.; fo].
b Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterem et Amisiam, seu inter Sine et Emese: secundum
medii aevi scriptores. Quae est pars altera notitiae Germaniae inferioris, cis et ultra Rhenum, qua
hodie est in dicione VII-Foederatorum, repraesentata tabulis geographicis IX. Et commentario in loca
fere omnia, hoc tractu, Germanicarum et Francicarum rerum scriptoribus, ac medii aevi monumentis,
memorata; ab emancipatione Francorum, Imp. Justiniano, ad XIII. seculi finem. ... Amstelaedami
1701 [216 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, I, 223-224; NNBW, I, 100.

13 Amelander Ben Solomon Halevi, Menachem Man
Amsterdam, (1700?) - Amsterdam, voor 1771
Er is weinig omtrent Amelander bekend. Hij was een leerling van rabbijn Mozes Frankfurt, die tevens
Hebreeuws drukker in Amsterdam was. Amelander stelde verschillende Jiddische commentaren
samen, waaronder een op het Oude Testament, verschenen in de bijbeleditie Magishe minhah
(Amsterdam, 1725-1727).
a Se' erît yisra'el ... Amsterdam 1743 [148 pp.; 8o]; Fürth 1767; Amsterdam 1771 (voortgezet tot dat
jaar).
Seërith Jisrael of lotgevallen der joden in alle werelddeelen, van af de verwoesting des tweeden
tempels tot het jaer 1770. Naar de tweede, vermeerderde uitgave uit het Joods-Duitsch vertaald door
L. Goudsmit Azn. G.I. Polak, ed. Amsterdam 1855.
Sheairith Yisrael ... Jerusalem 1964.
Hierin een lijst van zeven Jiddische en negen Hebreeuwse uitgaven.

Literatuur
NNBW, VIII, 23; L. en R. Fuks, ‘Joodse geschiedschrijving in de Republiek in de 17e en 18e eeuw’,
Studia Rosenthaliana, VI (1972) 137-165, vertaald als: ‘Jewish historiography in the Netherlands in
the 17th and 18th centuries’, in: Salo Wittmeyer Baron. Jubilee volume on the occasion of his 80th
birthday (New York, 1974) 433-466; J. Meijer, ‘Menachem Man Amelander’, in: idem, Tussen
verstrooing en verlichting. De historiografie der joden in Nederland. Eerste fase (Heemstede, 1981)
11-24; R.G. Fuks-Mansfeld, ‘Yiddisch historiography in the time of the Dutch Republic’, Studia
Rosenthaliana, XV (1981) 9-19.
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14 Ampzing, Samuel
Haarlem, (ged.) 24 juni 1590 - Haarlem, 29 juli 1632
Ampzing studeerde op stadskosten aan de Latijnse school in Haarlem en later theologie in Leiden.
In 1613 stond hij als student ingeschreven in Genève. In 1616 deed hij in Leiden examen en werd hij
als predikant naar Rijsoord beroepen. Drie jaar later verruilde hij dit dorp voor zijn geboortestad. Hij
schreef ook verschillende anti-katholieke gedichten.
a Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland: In rijm bearbeyd: ende met veele oude ende
nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte
geheugenissen, ende diergelijke schriften verklaerd, ende bevestigd. Haarlem 1628 [520 pp.; 4o],
Amsterdam 1974 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 6.
Dit werk is, zoals de titel al zegt, een uitbreiding met historische documentatie van
Ampzings eerder, anoniem, uitgegeven gedicht: Den lof van Haerlem. Haarlem 1616.
Het verscheen sterk gewijzigd onder de titel: Het lof der stadt Haerlem in Hollandt.
Haarlem 1621 - Nijhoff/Van Hattum, 4-5.

Literatuur
De Wind, 486-487; Van der Aa, I, 262-263; NNBW, I, 117-119; Kampinga, Opvattingen; G.H. Kurtz,
‘Samuel Ampzing en Petrus Scriverius en hun werk’, in de facsimile uitgave van 1974.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 't kort, zie: Fokke, Jan

Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten..., zie: Fokke, Jan en Kok,
Jacobus

Ander cleyn chronijcxken..., Een, zie: Aykema, Tjalling

15 Andreae, Tobias
Braunfels (bij Wetzlar, Duitsland), 19 augustus 1604 - Groningen, 17 oktober 1676
In Bremen studeerde Andreae filosofie en medicijnen, waarna hij de volgende universiteitssteden
bezocht: Marburg, Keulen, Groningen en Leiden. In 1635 werd hij hoogleraar geschiedenis en Grieks
in Groningen en was er van 1640-1668 ook bibliothecaris. Andreae huwde een dochter van Lodewijk
de Geer en was een volgeling van Descartes, wiens leer hij in geschrifte verdedigde.
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a Henricus Nassovius, sive oratio in excessum illustrissimi atque excellentissimi herois Henrici, com.
Nassoviae, Cattimeliboci, Viandae, Dietzae, Spiegelbergae, domini in Beilstein etc. Gubernatoris
Frisiae, Groningae, Omlandiae ac Drenthiae fortissimi, bellatoris inclyti, pro religione ac libertate
Belgica gloriosissime defuncti, ortus, vitae, mortis, rerum praeclare gestarum ac virtutum ejus historiam
breviter complexa ... Amsterdami 1641 [20 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, I, 285; NNBW, I, 132-133.

Annales Noviomagi, zie: Betouw, Johannes in de

16 Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden
Dit werk wordt ook wel toegeschreven aan de drukker ervan: Jacob van Royen (dus niet Jan, zoals
Van der Aa meent). Het is een bewerking van het boekje van Richard Verstegen, Nederlantsche
antiquiteyten met de bekeeringhe van eenighe der selve landen tot het kersten gheloove, deur S.
Willibrordus, apostel van Hollant, Zeelant, sticht van Utrecht, Over-ijssel, ende Vrieslant, met oock
eenighe deelen van Gelderlant, Cleve, Gulick, Brabandt ende Vlaenderen (Antwerpen, 1613). Jacob
van Royen bracht ook nog op de markt: Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche oudtheden
(Amsterdam, 1714); dit is een nieuwe uitgave van de vertaling van Tacitus' Germania, door P.C.
Hooft*. Evenals de Antiquitates is ook dit werk door Van Royen aan Ludolf Smids* opgedragen, dus
waarschijnlijk zal hij in diens kennissenkring gezocht moeten worden.
a Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden. Zijnde d'eerste opkomst van Holland, Zeeland,
't sticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen, enz. Beneffens dier landaarts oorprongk,
voortgang, eerste christendom, en wonderlijke geschichten, te dier tijden, zo in deze, als in andere
landen voorgevallen. Amsterdam 1700 [244 pp.; 8o], 1701, 1715, 1756.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 534.

Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, descriptio brevis, zie: Bos,
Lambertus
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Antiquitatum Romanarum brevis descriptio, zie: Burman, Pieter

17 Apollonius, Levinus
Middelburg, (1510?) - (Canarische eilanden?), 1570
Over het leven van Apollonius is zeer weinig bekend. Het is mogelijk dat hij onderwijs
gaf. De inleiding van zijn boek ondertekende hij in Brugge. Hij zou naar Spanje gereisd
zijn en voor de oversteek naar Peru op de Canarische eilanden overleden zijn.
a De Peruviae, regionis, inter Novi Orbis provincias celeberrimae, inventione: et rebus in eadem
gestis, libri V ... Brevis, exactaque Novi Orbis, et Peruviae regionis chorographia. Antverpiae 1566
[236 pp.; 8o], 1567.

Literatuur
BN, I, 350-351.

18 Aquilius (Arents), Henricus
Arnhem, eerste helft zestiende eeuw - (?)
Aquilius studeerde waarschijnlijk te Keulen, misschien ondersteund door een beurs van zijn vaderstad,
maar met zekerheid valt hierover niets te zeggen. De epistolae dedicatoriae in beide drukken van zijn
Compendium zijn gedateerd Keulen, 22 maart 1566 en Keulen, 15 maart 1567, waaruit De Graaf
concludeerde dat hij toen in Keulen woonachtig was. Naast zijn Compendium heeft Aquilius ook nog
enige literaire werken op zijn naam staan.
a Compendium chronici Geldrici. Coloniae 1566 [73 pp.; 8o], 1567.
De tweede druk is sterk verkort en verscheen niet bij dezelfde drukker, zoals Brugmans
in het NNBW meedeelde. Nog verder verkort en met weglatingen publiceerde Scriverius
het met eigen aantekeningen in zijn Batavia illustrata. Lugduni Batavorum 1609, 1-40
vierde paginering (zie: 436, b).
Compendium chronici Geldrici per Henricum Aquilium Arnemiensem. J.M. van Winter, W. Jappe
Alberts, ed. Fontes minores medii aevi II. Groningen/Djakarta 1955.

Literatuur
De Wind, 165-166, 543-544; Van der Aa, I, 340; NNBW, IV, 58; Muller, 66; B. de Graaf, ‘A Guelders
chronicler of the 16th century’, in: Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey
(Amsterdam, 1966) 144-154.
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19 Arntzenius, Johannes
Wezel, 15 augustus 1702 - Franeker, 17 december 1759
In Arnhem bezocht Arntzenius de Latijnse school, waarvan zijn vader enige jaren rector was en daarna
studeerde hij in Utrecht en Leiden. Op vierentwintigjarige leeftijd werd hij benoemd tot rector in
Nijmegen. In 1726 promoveerde hij te Utrecht tot doctor in de beide rechten. In 1728 kwam zijn
benoeming af tot hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid in Nijmegen. In 1743 werd hij
benoemd tot hoogleraar in Franeker, maar het geven van onderwijs ging hem door een beroerte zo
moeilijk af, dat hij na een jaar een praelector naast zich kreeg. Een tweede beroerte tastte bovendien
zijn spraak vermogen aan, zodat zijn werkzaamheden ernstig belemmerd werden. Pas in 1758 verzocht
hij ontslag.
a Oratio de Batavorum oppido, in: J. Arntzenius, Poemata et orationes tres. Leovardiae 1762, 166-179
[8o].
Uitgegeven door zijn zoon.

Literatuur
Van der Aa, I, 393-394; NNBW, I, 179-180.

20 Aurelius, Cornelius (Cornelis Gerritszoon, van Lopsen, Goudanus of
Duncenus)
Gouda, (1460?) - Eemstein (bij Dordrecht), 8 augustus 1531
Cornelis werd behalve naar zijn vader ook naar zijn geboorteplaats genoemd (Aurelius). Hij gaf
zichzelf soms een naam, afgeleid van het klooster, waar hij op dat moment vertoefde. Na studie te
Keulen, Leuven en Parijs (1477-1485) nam hij vanaf 1488 zijn intrek in het klooster Lopsen van de
reguliere kanunniken bij Leiden, dat behoorde tot de congregatie van Windesheim. Daar was hij prior
van 1502 tot 1504. In 1494-1495 had hij reeds het prioraat van het klooster St. Maartensdonk bezuiden
Schoonhoven bekleed. Een verblijf in Parijs enkele jaren later stelde hem door bemiddeling van zijn
vriend Erasmus in de gelegenheid de Franse geschiedschrijver Robert Gaguin te ontmoeten. In de
volgende jaren vertoefde hij met onderbrekingen meestal in Lopsen tot het klooster in 1526 werd
opgeheven. Met enkele broeders trok hij daarop naar Eemstein. Behalve als geschiedschrijver genoot
hij vooral faam als christelijk dichter en theoloog.
a Die cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant beghinnende van Adams tiden tot die geboerte
ons heren Jhesum voertgaende tot den iare MCCCCC. Ende Xvij. Met den rechten oerspronc hoe
Hollandt eerst begrepen ende bevvoent is ghevveest vanden Troyanen. Ende is inhoudende van die
hertogen van Beyeren Henegouvven ende Bourgongen. Die tijt dat si ant graefscap gevveest hebben.
Met die cronike der biscoppen van vvtrecht seer suverlick geextendeert ende int lange verhaelt. Leiden
1517 [872 pp.; fo] - Nijhoff/Kronenberg, 613.
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Anoniem verschenen. De tweede druk van het werk, dat naar zijn indeling in 32 ‘divisies’
sinds de achttiende eeuw meestal Divisiekroniek wordt genoemd, verscheen identiek in
Antwerpen 1530. Het werk had een vervolg van 1517-1530: Dit navolgende vervolcht
ende accordeert op die cronike van Hollant inhoudende die gesten geschiet vanden iare.
xvii voort aen tot den iare van. xxx. Van den alder victorieusten prince Karolus van
Spaengien hertoge van Brabant ende van sommige gesten bi sinen tijden gheschiet. [66
pp., ongenummerd] - Nijhoff/Kronenberg, 614. De latere herdrukken zijn van 1585 en
volgende jaren met een vervolg door Ellert de Veer (zie: 483, a), door Nicolaes de Clerck
(zie: 111, c) en door een onbekende. In 1620 bezorgde Wouter van Gouthoeven (zie:
187, a) een bewerking. De Divisiekroniek lag ook ten grondslag aan het eerste deel van
La grande chronique van J.F. le Petit (zie: 382, a). In een verkorte, gepopulariseerde en
later met een kort deel over de reformatie aangevulde vorm werd het werk talloze malen
uitgegeven.
b Batavia, sive de antiquo veroque eius insulae quam Rhenus in Hollandia facit situ, descriptione et
laudibus; adversus Gerardum Noviomagum*, libri duo; auctore Corn. Aurelio, D. Erasmi Roterodami
olim praeceptore ... Bonaventurae Vulcanii opera, nunc primum in lucem edita. Lugduni Batavorum
1586 en Antverpiae 1586 [77 pp.; 8o].
Het werk werd door Scriverius herdrukt in diens Batavia illustrata. Lugduni Batavorum
1609, 75-126 (zie: 436, b).

Literatuur
De Wind, 112-113; Van der Aa, I, 435-436; ADB, I, 689-690; BWN, III, 17-19; NNBW, I, 196; Muller,
34; Kampinga, Opvattingen; R. Fruin, ‘De samensteller van de zoogenaamde Divisie-kroniek’, in:
idem, Verspreide Geschriften (10 dln.; 's-Gravenhage, 1900-1905) VII, 66-72; A. Hulshof, ‘Een
middeleeuwsch kroniekje, dat tijdens de Republiek als schoolboek is gebruikt’, Het Boek, I (1912)
329-336, 365-370; H.J.A. Ruys, ‘De eerste druk der Divisiekroniek en de oudste Hollandsche
wereldkaart’, Het Boek, IV (1915) 161-168; J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche
geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932);
H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische
studie (2 dln.; 's-Gravenhage, 1952); M.E. Kronenberg, ‘Werken van Cornelius Aurelius (Donkanus)
in de bibliotheek van kanunnik mr Jan Dircsz. van der Haer (anno 1531)’, Het Boek, XXXVI
(1963-1964) 69-79; B. Ebels-Hoving, ‘Het karakter van de Divisiekroniek’, Theoretische geschiedenis,
IX (1982) 246-282; C.P.H.M. Tilmans, ‘Cornelius Aurelius en het ontstaan van de Bataafse mythe
in de Hollandse geschiedschrijving (tot 1517)’, in: B. Ebels-Hoving, e.a., ed., Genoechlicke ende
lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987) 191-213;
idem, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van
Erasmus (Hilversum, 1988).

21 Avocaat, H(endrick Pieterszoon)
Enkhuizen, ((ged.) 17 januari 1610?) - (?), (na 31 oktober 1638?)
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Vrij algemeen wordt Avocaat het auteurschap toegeschreven van onderstaande geschiedenis van
Enkhuizen op grond van een lofdicht in de eerste druk. Van deze Avocaat weten we behalve misschien
het geboortejaar alleen nog zijn huwelijksjaar: 1631. Nijhoff/Van Hattum melden een Avocaat die in
1642 als kapitein bij de West-Indische Compagnie in Brazilië actief was, maar tussen het laatste
jaartal en het verschijningsjaar van onderstaand boek liggen achttien jaar.
a Historie van den oorspronck, fondatie, ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstadt
Enchuysen; met sijn gelegentheyt; ende wat daer mede is gepasseert, van den jare na Christi geboorte
1100 tot den jare 1653. t'Samengestelt en kort inghetrocken door een liefhebber der selver stadt.
Enkhuizen 1660 [153 pp.; 8o], [1662?], 1679 (verm.), 1718, 1719, 1984 - Nijhoff/Van Hattum, 12-14.
De uitgave van 1984 is een herdruk van die van 1660.

Literatuur
NNBW, VI, 56; S.B.J. Zilverberg, ‘Een historie van Enkhuizen uit 1660’, in de inleiding tot de herdruk
van 1984, i-iv.

22 Aykema, Tjalling
(Groningen?), (eerste helft zestiende eeuw?)
Van Tjalling Aykema is niet meer bekend dan dat hij een Groninger geweest zou zijn uit de eerste
helft van de zestiende eeuw. Misschien was hij zelfs dat niet: het is heel goed mogelijk dat er hier
sprake is van een mystificatie. De naam ‘Tjalling Aykema’ als schrijver van Een ander cleyn
chronijcxken dook voor het eerst op in de uitgave van Brouërius* van Nidek en het is uitsluitend die
uitgave waarnaar door De Wind, Van der Aa en het NNBW werd verwezen. Alleen Muller noemde
ook de beide eerste uitgaven, welke anoniem werden gedrukt. Deze eerste uitgaven zijn Brouërius
van Nidek ontgaan, zoals hij ook op de titelpagina van zijn uitgave schreef: ‘oude en nooit voorheen
gedrukte Nederlandsche geschiedenisboeken’. Brouërius baseerde zich voor zijn uitgave op twee
handschriften, het een hem ter beschikking gesteld door zijn neef jonker Johannes Aykema, het ander
hem geleend door Johannes Mensinga. Op de eerste bladzijde van Een ander cleyn chronijcxken
begint de zestiende-eeuwse schrijver in de oudste uitgaven met: ‘wil ick’, maar in de uitgave van
Brouërius staat daarentegen: ‘wil ick Joncker Tjalling Aykema’. Zoals gezegd is van deze Tjalling
Aykema helemaal niets bekend en het is heel aannemelijk dat jonker Johannes of een van zijn
familieleden hierin de hand heeft gehad. Er is dan sprake van een latere interpolatie. Ook genealogisch
onderzoek heeft niets over Tjalling aan het licht gebracht; meer dan de vermelding bij Brouërius van
Nidek is niet bekend.
a Een ander cleyn chronijcxken daer in metten cortsten begrepen wort, hoe ende met wat manier, die
Gelreschen den Dam vast ghemaket ende wederom neder gheworpen, ende hoe Wedde, Coverden,
Diepnum ende den Kinchorst by Meppel ghewonnen vindt. Kampen [1553] (Peter Warnerssoen) [14
ongenummerde pp.; 8o], [1570]
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(Steven Joessen); Amsterdam 1609; in: M. Brouërius van Nidek, ed., Analecta medii aevi...
Amsterdam/Middelburg 1725, 477-490 (zie: 86, b).
De kroniek beslaat de periode 1533-1536 en besluit met: ‘Den guetwilligen leser toe
dienste gheschreven haestelick in Groningen’. Daarna wordt nog van vier gebeurtenissen
melding gemaakt (1538, 1540, 1547 en 1552), kennelijk om het werk up to date te brengen
en vandaar de toeschrijving 1553. In de tweede druk is dit jaartallenlijstje uitgebreid met
1570, de bouw van de burcht in Groningen door Alva. De toeschrijving 1568, onder
Jarichs* door Waterbolk overgenomen uit de Topografische lijst van J.T. Bodel Nijenhuis,
is dus onjuist. In alle uitgaven tot 1609 volgt de kroniek op Een corte cronike van Sybe
Jarichs (zie: 260, a).

Literatuur
De Wind, 157-158; Van der Aa, I, 442; NNBW, VI, 56; Muller, 60; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; H.L. Hommes, ‘Aykema’, De Nederlandsche Leeuw, LXXIII (1956) kol. 9.

B..., monsieur, zie: Basnage, Jacques

23 Bachiene, Willem Albert
Leerdam, 24 november 1712 - Maastricht, 6 augustus 1783
Na zijn studie in de theologie te Utrecht (1729-1733) werd Bachiene predikant bij het garnizoen te
Namen. Vanaf 1737 stond hij in Culemborg, een periode die werd onderbroken door een jaar
veldpredikatie in 1748. In 1759 ging hij als predikant naar Maastricht, waar hij later ook sterreen
aardrijkskunde aan de Illustere School doceerde.
a Kerkelyke geographie der Vereenigde Nederlanden: in zich behelzende, eene beschryvinge, van
den staat der synoden, klassen en gemeenten, der hervormde kerke, in ons vaderland, met veele
byzonderheden. Uit echte stukken verzameld, en, beneven daartoe behoorende landkaarten. 4 dln.
Amsterdam 1768-1773 [127 + 256 + 200 + 226 pp.; 8o].
b Beschryving der Vereenigde Nederlanden. De welke gevonden werd in het werk van den heer A.F.
Busching, en uitmaakt het vierde deel van dat werk. 5 dln. Amsterdam/Utrecht 1773-1779 [1386 +
1144 (met Verbeeteringen en byvoegingen 1210) pp.; 8o]; 5 dln. Amsterdam 1791.
Het werk wordt ook onder het impressum Amsterdam/Utrecht 1773-1779 aangetroffen
met het titelblad: Nieuwe geographie, of aardryksbeschryving door den heer Antoni
Fredrik Busching. 2 dln. De herdruk van 1791 verscheen onder de titel: Vaderlandsche
geographie of nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.
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Literatuur
Van der Aa, II, 1, 10-12; NNBW, IV, 70-71.

24 Baldaeus, Philippus
Delft, (ged.) 24 oktober 1632 - Geervliet, na maart 1671
Baldaeus werd opgevoed door een oom, die op Formosa had vertoefd. Hij bezocht de Latijnse school
in Delft en studeerde theologie aan de universiteiten van Groningen en Leiden. In 1654 vertrok hij
als predikant naar Oost-Indië, waar hij 1 juli 1655 aankwam. Na een verblijf van een jaar in Batavia
was hij werkzaam op Ceylon en als veldprediker maakte hij verschillende tochten mee, onder andere
met Rijklof van Goens naar Malabar. Om het christendom te verbreiden verdiepte hij zich in het
hindoeïsme en leerde hij Sanskrit. In 1666 keerde hij naar Holland terug en stond toen nog enige jaren
als predikant in Geervliet.
a Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het
machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge
van de afgoderye der Oost-Indische heydenen ... Amsterdam 1672 [190 + 104 pp.; fo].
Wahrhaftige ausführliche Beschreibung der berühmten ost-indischen Kusten Malabar und Coromandel,
als auch der Insel Zeylon ... Amsterdam 1672.
Op basis van de Duitse uitgave verscheen er een verkorte Engelse vertaling in: J. Churchill, ed., A
collection of voyages and travels. 2 vol. London 1703-1704, 1732, 1745 en 1752. Ook verscheen er
een Engelstalige uitgave Colombo 1816.
A true and exact description of the great island of Ceylon, in: The Ceylon historical journal, VIII
(1958-1959) 1-403.
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Van der Aa, II, 1, 72-73; NNBW, II, 81-82; J.F.L. de Balbian Verster, ‘Gerard Hulft 1621-1656’,
Jaarboek Amstelodamum, XXIX (1932) 131-158; S. Arasaratnam, ‘Reverend Philippus Baldaeus:
his pastoral work in Ceylon’, Nederlands theologisch tijdschrift, XIV (1960) 350-360.

25 Balen, Matthijs
Dordrecht, 1 oktober 1611 - Dordrecht, 30 maart 1691
In Dordrecht had de doopsgezinde Balen een touwwinkel. Voor zijn geschiedenis van de stad stonden
hem de archieven ter beschikking en bovendien schijnt hij ook enige andere manuscrip-
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ten geraadpleegd te hebben. In de negentiende-eeuwse literatuur wordt zijn compilatiewerk geprezen,
maar de waarde van zijn oordeel betwijfeld. Volgens Baumann heeft Balen hele stukken zonder
bronvermelding letterlijk uit Van Beverwijcks 't Begin van Hollant in Dordrecht overgenomen (zie:
57, b).
a Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant:
opgezocht, in 't licht gebracht, en vertoond, met vele voorname voorrechten, hand-vesten, keuren en
oude-herkomen. Als mede een verzamelinge van eenige geslachtboomen, der adelijke, aal-oude, en
aanzienlijke heeren-geslachten, van, en in, Dordrecht enz. 2 dln. Dordrecht 1677 [1358 pp.; 4o], Delft
1982 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 17.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 82-83; NNBW, I, 230-231; Kampinga, Opvattingen; E.D. Baumann, Johan van
Beverwijck in leven en werken geschetst (Dordrecht, 1910).

26 Barlaeus, Caspar
Antwerpen, 12 februari 1584 - Amsterdam, 14 januari 1648
Als kind werd Barlaeus via Leiden en Zaltbommel naar Brielle meegenomen, waar hij de Latijnse
school bezocht. In 1600 begon hij zijn studie in de theologie te Leiden. Vanaf 1608 was hij predikant
te Nieuwe Tonge. In 1612 subregent van het Statencollege geworden, weerde hij zich in de partijstrijd
voor de remonstranten, terwijl hij in 1618 te Leiden ook professor in de logica werd. Het jaar daarop
werd hij uit beide functies verwijderd en bracht hij een jaar in Frankrijk (Caen) door, waar hij ook
zijn doctoraat in de medicijnen behaald moet hebben. Barlaeus voorzag in zijn levensonderhoud door
lesgeven en werd in 1631 hoogleraar in de geschiedenis der wijsbegeerte in Amsterdam. Hij heeft
zeer veel Latijnse gedichten en lofredenen geschreven en het werk van de Spaanse geschiedschrijver
Antonio de Herrera in het Latijn uitgegeven.
a Rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum, sub praefectura illustrissimi comitis I.
Mauritii, Nassoviae, etc. comitis, nunc Vesaliae gubernatoris et equitatus Foederatorum Belgii Ordd.
sub Auriaco ductoris historia. Amstelodami 1647 [340 pp.; fo]; Clivis 1660, 1698.
Brasilianische Geschichte, bey achtjähriger in selbigen Landen geführeter Regierung seiner fürstlichen
Gnaden Herrn Johann Moritz, Fürstens zu Nassau etc. Cleve 1659.
Nederlandsch Brazilië onder het bewind van Johan Maurits, grave van Nassau 1637-1644.
Historisch-geografisch-etnographisch. S.P. l'Honoré Naber, ed. 's-Gravenhage 1923.
História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil e noutras partes sob o governo
do ilustrissimo Joao Maurício conde de Nassau. Rio de Janeiro 1940.
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b Batavische arcadia, waer in ... gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oud Batavien, vryheydt
der Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verburgen schatten, verbeurt-maecken van goederen,
uyt-perssen der waerheydt door pynigen, onheyl van de lanckwyligheydt der rechts-plegingen, en
andere diergelycke ernstige saken meer. Amsterdam 1647 [916 pp.; 12o], 1657, 1662, 1678, 1708,
1729, 1751; 's-Gravenhage 1756; Leiden 1765.
Het is een bewerking met aantekeningen verzorgd door C.v.B [aerle] van: J. van
Heemskerk, Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische arcadia. Amsterdam 1637.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 28-33; BN, I, 621-624; NNBW, II, 67-70; E. van den Boogaart, ‘The Dutch West
India Company and the Tarairin 1631-1654’, in: idem, ed., Johan Maurits van Nassau-Siegen
1604-1679; a humanist prince in Europe and Brazil ('s-Gravenhage, 1979) 519-538; H. Groot,
‘Achttiende-eeuwse arcadia's: tussen literatuur en geschiedenis’, Holland, regionaal-historisch
tijdschrift, XVII (1985) 241-252.

27 Barlandus, Hadrianus (Adrianus)
Baarland (Zuid-Beveland), 28 september 1486 - Leuven, 15 oktober 1538
In Gent kreeg Barlandus zijn eerste opleiding, vervolgens studeerde hij in Leuven, waarna hij tot
priester werd gewijd. Na een onprofijtelijk jaar als hoogleraar Latijn voorzag hij in zijn
levensonderhoud door jongens van gegoede komaf op te leiden voor de academische studie. Naast
zijn historische werk verrichtte hij nog arbeid op literair en filologisch gebied.
a De literatis urbis Romae principibus opusculum. Lovanii 1515 [18 pp.; 4o] - Nijhoff/Kronenberg,
233; in: H. Barlandus, Historica. Coloniae 1603, 1-13 (zie: f).
b De Hollandiae principibus. Antverpiae 1519 [24 pp.; 4o] - Nijhoff/Kronenberg, 235.
Er verscheen in 1520 een tweede uitgave van De Hollandiae principibus, aangevuld met
nieuw werk: Libelli tres ... Uno, principum Hollandiae, altero, episcoporum insignis
ecclesiae Traiectensis, tertio, res gestae continentur invictissimi principis Caroli,
Burgundiae ducis, principum Hollandiae opusculo. Antverpiae 1520 [56 pp.; 4o] Nijhoff/Kronenberg, 232. Herdrukken van deze Libelli tres verschenen onder de titel:
Hollandiae comitum historia et icones. Caroli Burgundiae ducis vita. Ultraiectensium
episcoporum catalogus et res gestae. Lugduni Batavorum 1584; Francofurti 1585; in: H.
Barlandus, Historica. Coloniae 1603, 284-302 (zie: f).
Deze uitgaven bevatten na de beschrijving van Barlandus telkens een citaat, soms zeer
uitgebreid, uit het Compendium chronicorum Flandriae van J. Meyerus (zie: 337, b). De
lijst van Utrechtse bisschoppen werd nog eens herdrukt in B. Furmerius, Annalium
Phrisicorum trias altera. Leovardiae 1612 (zie: 174, d).
c Opusculum de insignibus oppidis inferioris Germaniae, in: H. Barlandus, Dialogi. Lovanii 1524
[14 ongenummerde pp.; 8o], sindsdien vele malen herdrukt, waaronder in: P. Scriverius, Batavia
illustrata. Lugduni Batavorum 1609, 141-144 (zie: 436, b).
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d Memorabilis obsidio Ticini sive Papiae. Antverpiae 1526 [35 ongenummerde pp.; 8o] Nijhoff/Kronenberg, 234; tevens in de edities van Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia
(zie: e); in: S. Schardius, ed., Historicum opus ... 3 tom. Basiliae [1574], II, 1849-1865.
e Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia. Antverpiae 1526 [296 pp.; 8o], 1551, 1566, 1600;
in: H. Barlandus, Historica. Coloniae 1603, 107-244 (zie: f); onder de titel Chronica Brabantiae
ducum, in: S. Feyerabend, ed., Annales ... 2 tom. Francofurti ad Moenum 1580, II, 3-49; Bruxellis
1665.
In 1532 verscheen een door Barlandus zelf herziene en vermeerderde uitgave onder de
titel: Libri tres, de rebus gestis ducum Brabantiae. De ducibus Venetis, liber unus. Lovanii
1532 [328 pp.; 8o] - Nijhoff/Kronenberg, 237. Deze uitgave bevat tevens: Historiarum
liber, quo res maxime memorabiles continentur, quae a Christo nato usque ad annum
1532 contigerunt; in: H. Barlandus, Historica. Coloniae 1603, 13-67 en 68-106 (zie: f).
Die cronijcke van Brabant int corte. Antwerpen [1554], 1555.
Chroniques des ducs de Brabant. Anvers 1603, 1612.
Dit is de Franse vertaling van de Latijnse uitgave van 1600.
Chronique des ducs de Brabant et des comtes de Hollande, avec un catalogue des évêques d'Utrecht.
Bruxelles 1828.
f Historica. Coloniae 1603 [434 pp.; 8o].

Literatuur
De Wind, 130-134, 534-536; Van der Aa, II, 1, 26-27; BN, I, 718-722; NBW, III, 51-55; Muller, 21,
44; F. van der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas
(7 dln.; Brussel, 1964-1975) I, 133-176; E. Daxhelet, Adrien Barlandus, humaniste Belge. 1486-1538
(Leuven, 1938); B. Ebels-Hoving, ‘Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot
karakterisering’, in: idem, e.a., ed., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse
geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987) 219-242.

28 Barrios, Daniel Levi (Miguel) de
Montilla (bij Cordoba, Spanje), (ged.) 13 november 1635 - Amsterdam, (begr.) 2 maart
1701
Enige jaren voor 1660 vertrok Barrios naar Italië (Livorno). Hij zou in 1660 korte tijd op Tobago
verbleven hebben. Reeds in 1662 was hij korte tijd in Amsterdam, maar het duurde waarschijnlijk tot
1664 eer hij de lucratieve post van kapitein in het Spaanse leger, die hij na zijn terugkeer te Brussel
bekleedde, opgaf en zich openlijk als jood in Amsterdam vestigde. Daar leidde hij een leven van
armoede, vol conflicten met de synagoge over zijn literaire produkten. Geestelijke
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depressies en hallucinaties waren het gevolg. Hij voorzag in zijn levensonderhoud onder andere door
lof- en huwelijksdichten te schrijven.
a Historia y descripcion de la celebre y ducal ciudad de Florencia dirigada a su alteza serenissima
Cosme Tercero de Medicis, gran duque de Toscana. [Bruxelles? 1674?] [17 à 32 of 17 à 20 pp.; 8o].
b Triumpho del govierno popular, y de la antiguedad Holandesa. Dedicalo en el año 5443. Amsterdam
[1683] [58 pp.; 8o].
De bundel, waar dit werk deel van uit maakt, bevat nog andere geschiedkundige stukken:
onder andere Historia Universal Judayca en opstellen over diverse geleerde
genootschappen in Amsterdam. Voor specificaties, zie Fuks, ‘Jewish historiography’.
c Historia real de la Gran Bretana. Amsterdam 1688 [pp.;].

Literatuur
J. Peeters-Fontainas, Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas (Leuven/Antwerpen,
1933); idem, Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux (2 dln.; Nieuwkoop,
1965); K.R. Scholberg, ‘Miguel de Barrios and the Amsterdam Sephardic community’, Jewish
quarterly review, LIII (1962) 120-159; W. Chr. Pieterse, Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver
van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn ‘Triumpho del govierno popular’
(Amsterdam, 1968); L. en R. Fuks, ‘Joodse geschiedschrijving in de Republiek in de 17e en 18e
eeuw’, Studia Rosenthaliana, VI (1972) 137-165, vertaald als: ‘Jewish historiography in the Netherlands
in the 17th and 18th centuries’, in: Salo Wittmeyer Baron. Jubilee volume on the occasion of his 80th
birthday (New York, 1974) 433-466; J. Meijer, ‘Sephardiem in de engte’, in: idem, Tussen verstrooiing
en verlichting. De historiografie der joden in Nederland. Eerste fase (Heemstede, 1981) 28-34.

29 Barueth, Johan
Breda, (ged.) 24 februari 1709 - Dordrecht, 29 augustus 1782
Barueth was een vermaard Orangistisch predikant, achtereenvolgens werkzaam in Hoogwoud (1732),
Charlois (1736) en vanaf 1745 in Dordrecht. Hij had in Leiden niet alleen theologie gestudeerd, maar
ook klassieke en oosterse talen. Op deze drie terreinen genoot hij een goede reputatie. Door zijn
politieke overtuiging en zijn talent bevattelijk te preken had Barueth een wat populistische aanhang,
terwijl hij het door zijn lastig karakter zichzelf en wat meer ontwikkelden moeilijk maakte. Hij liet
een uitgebreid oeuvre aan gedrukte preken na en was voorts een gretig polemist.
a Historie van het stadhouderschap der heeren princen van Orange, hoognodig tot bewaring van de
vryheid in den kerk- en burgerstaat. Dordrecht 1765 [317 pp.; 8o].
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b Hollands en Zeelands jubel-jaar. Of tweehonderd-jarige gedagtenis der heuchelyke verlossing van
het Spaansche jok en grondlegging van Neêrlands Republiek in het jaar MDLXXII onder het wys
beleid van Willem den I, prins van Orange. Behelsende de historie der Watergeusen onder 's princen
luitenant admiraals, inneming van den Briel den 1 april; opstand der Dordrechtsche en Rotterdamsche
burgeryen; afval van Vlissingen en Veer, van Enkhuisen en Hoorn, van Zirkzee en Dordrecht, van
Gorcom en andere Zuid- en Noord-Hollandsche steden; verrassing van Bergen in Henegouwen;
belegering van Amsterdam; Parysche moord; de drie eerste vrye Staatsvergaderingen binnen Dordrecht
en Haarlem: opregting der admiraliteiten, hoven van justitie, gecommitteerde raden; en andere
gedenkwaardigste gebeurtenissen van dat wonderjaar. Alles uit echte bewysstukken der
geloofwaardigste schryvers en later ontdekte oude handschriften. Dordrecht 1772 [305 pp.; 8o], 1779;
Amsterdam 1781.
De laatste ongewijzigde herdruk verscheen onder een iets andere titel: De grondlegging
van Neêrlands Republiek beschreeven by gelegenheid van Hollands en Zeelands jubel-jaar
...

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 147-151; BLGNP, III, 30-31; NNBW, II, 92-94; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire
historiografie in de 17e en 18e eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273, 372-382,
ook in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67; I.L. Leeb, The ideological
origins of the Batavian revolution. History and politics in the Dutch Republic 1747-1800
('s-Gravenhage, 1973); S. Groenveld, Hooft als historieschrijver. Twee studies (Weesp, 1981); C.
Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw
(Dordrecht, 1983).

30 Baselius, Jacobus
Brugge of omgeving, (1560?) - (Bergen op Zoom?), (1604?)
Jacobus Baselius Minor - filius, zoals op de titelpagina van zijn eerste werk staat - was de zoon van
Jacobus Baselius Maior. De zoon studeerde van 1579 tot 1581 in Leiden. Na als proponent in
Vlaanderen gewerkt te hebben stond hij als predikant achtereenvolgens in Vlissingen, Nieuwmunster
en Brugge. De belegering en verovering van deze stad door Parma deden hem vertrekken. Korte tijd
preekte Baselius in Brussel en Enkhuizen. Vanaf 1586 stond hij in Bergen op Zoom. Parma's beleg
in 1588 liep voor Bergen beter af dan voor Brugge: onverrichterzake moest de hertog na zeven weken
opbreken (23 september - 13 november). Deze strijd werd door Baselius in onderstaand werk
beschreven. Volgens gegevens in het Gemeentearchief van Bergen op Zoom is hij in 1604 naar
Amsterdam beroepen, maar er zijn geen gegevens in het Gemeentearchief van Amsterdam die dat
bevestigen. Mogelijk is hij in hetzelfde jaar overleden.
a De obsidione Bergopzomii, ad eius urbis senatum commentarius. Bergopzomii 1603 [53 pp.; 4o].
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De belegheringhe van Berghen opten Zoom; beschreven ende den eersamen raedt der voorsz. stadt
toeghe-eyghent. Bergen op Zoom 1603.
b Historisch verhael inhoudende sekere notable explooten van oorloge in de Nederlanden, sedert het
oprechten van de companien der heeren gouverneurs ende ritmeesteren van Paulus en Marcelis Bax.
Breda 1615 [149 pp.; 4o].
Het werk werd bezorgd en voorzien van een voorwoord door Baselius' kinderen.

Literatuur
De Wind, 373-374; Van der Aa, II, 1, 152; BLGNP, II, 43-44; NNBW, III, 67-68.

31 Baselius, Jacobus
Bergen op Zoom, 8 december 1623 - Kerkwerve (Schouwen), februari 1661
Jacobus Baselius was een kleinzoon van Jacobus Baselius* Minor. Hij studeerde op kosten van zijn
geboortestad filosofie in Leiden, waar hij bij zijn stadgenoot M.Z. Boxhorn* inwoonde. Hij hielp
Boxhorn bij diens Nederlantsche historie. Vanaf 1646 stond Baselius als predikant in Kerkwerve.
a Sulpitius Belgicus, sive historia religionis, instauratae, corruptae et reformatae in Belgio et a Belgis
a nato Christo ad annum MD. Lugduni Batavorum 1656 [290 pp.; 12o].
Den Nederlandschen Sulpitius of de historie van de godsdienst in Nederland, en van de Nederlanders
hersteld, bedorven en wederom gesuyvert. Utrecht 1700; Amsterdam 1739, 2 dln. 1753.
Deze Nederlandse vertaling werd door M. Leydekker* vervaardigd en afgedrukt achter
de uitgaven vanaf 1700 van M.Z. Boxhorns Nederlantsche historie (zie: 78, e).

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 152-153; BLGNP, II, 44-45; NNBW, III, 68-69.

32 Basnage, Jacques
Rouaan, 8 augustus 1653 - 's-Gravenhage, 21 december 1723
In Genève en Sedan studeerde Basnage theologie, waarna hij op drieëntwintigjarige leeftijd predikant
in Rouaan werd. Na de herroeping van het Edict van Nantes (1685) kreeg hij toestemming naar de
Republiek te vertrekken. Hier was hij als Waals predikant werkzaam in Rotterdam (tot 1709) en
's-Gravenhage. Tijdens zijn Haagse periode maakte raadpensionaris Anthonie Heinsius gebruik van
de goede diensten van Basnage in de onderhandelingen met
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Frankrijk. Basnage kritiseerde zowel Pierre Bayle* als zijn zwager Jurieu*. In 1719 benoemden de
Staten-Generaal Basnage tot hun geschiedschrijver, een benoeming die hij aanvaardde, op voorwaarde
dat hij vrij toegang had tot de archieven en vrij was naar eigen inzichten te schrijven.
a Histoire de la religion des églises réformées. Dans laquelle on voit la succession de leur église, à
perpétuité de leur foy, principalement depuis le VIII siècle; l'établissement de la réformation, la
persévérance dans les mêmes dogmes depuis la réformation jusqu'à présent. Avec une histoire de
l'origine et du progrès des principales erreurs de l'église Romaine. Pour servir de réponse à l'histoire
des variations des églises protestantes, par M. Bossuet, evêque de Meaux, etc. 2 tom. Rotterdam 1690
[546 + 608 pp.; 8o], 1699, 5 tom. 1721, 2 tom. 1725 (verm.).
b Histoire de l'église depuis Jesus-Christ jusqu'à présent, divisée en quatre parties. 2 tom. Rotterdam
1699 [1637 pp.; fo].
c L'histoire et la religion des juifs, depuis Jesus-Christ jusqu'à présent. Pour servir de suplément et
de continuation à l'histoire de Joseph. 6 tom. Rotterdam 1706-1711 [1132 + 2174 + 458 pp.; 12o]; 15
tom. La Haye 1716, 1766.
Deel 6 was verschenen onder de titel: L'histoire des juifs, reclamée et retablie contre
l'édition anonyme et tronquée ... que s'en est faite à Paris 1710.
The history of the jews from Jesus-Christ to the present time. London 1708.
Kort begryp van de geschiedenisse der joden, dienende tot een vervolg van Josephus. Amsterdam
1719 [425 pp.; 8o].
Dit is een verkorte uitgave.
Vervolg op Flavius Josephus; of algemene historie der joodsche naatsie ... 2 dln. Amsterdam/Delft
1726-1727.
d Antiquitéz judaïques ou remarques critiques sur la République des Hébreux. 2 tom. Amsterdam
1713 [884 pp.; 8o].
e Annales des Provinces-Unies, depuis les négociations pour la paix de Munster. Avec la description
historique de leur gouvernement. La Haye 1719 [828 pp.; fo], 1726.
f Annales des Provinces Unies, tome II, contenant les choses les plus remarquables arrivées en Europe
et dans les autres parties du monde, depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, jusqu'à celle de Nimègue. La
Haye 1726 [958 pp.; fo].
Deel 1 (zie: e) werd herdrukt bij het verschijnen van dit deel.
g Dissertation historique sur les duels et les ordres de chevalerie. Par monsieur B.... Amsterdam 1720
[163 pp.; 8o]; Basle 1740; in: Histoire des ordres militaires ou des
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chevaliers ... et un traité historique de mr. Basnage sur les duels. 4 tom. Amsterdam 1721, I.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 155-158; DBF, V, 734-735; NNBW, II, 95-97; E.-André Mailhet, Jacques Basnage
théologien, controversiste, diplomate et historien (Genève, 1880); M. Yardeni, ‘New concepts of
post-commonwealth jewish history in the early Enlightenment: Bayle and Basnage’, European studies
review, VII (1977) 245-258; idem, ‘Erudition et engagement: l'historiographie huguenote dans la
Prusse des Lumières’, Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, IX (1981) 584-601;
J. Meijer, ‘Jacques Basnage’, in: idem, Tussen verstrooiing en verlichting. De historiografie der joden
in Nederland. Eerste fase (Heemstede, 1981) 36-43; G. Cerny, Theology, politics and letters at the
crossroads of European civilization. Jacques Basnage and the Baylean Huguenot refugees in the
Dutch Republic (Dordrecht, 1987).

33 Basnage heer van Flottemanville, Samuel
Bayeux, 1638 - Zutphen, 1721
Basnage van Flottemanville was predikant in Bayeux toen in 1685 het Edict van Nantes werd herroepen.
Hij week daarop met zijn vader Antoine Basnage uit naar de Republiek, waar hij in Zutphen een
Waalse kerk stichtte. Zoals veel lotgenoten raakte hij over geloofszaken met Jurieu* in onmin. In
1718 ging hij met emeritaat.
a De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes historico-criticae. In quibus Baronii annales, ab anno
Christi XXXV, in quo Casaubonus desiit, expenduntur: tum et multa adversus Bellarminum,
Lightfootum, Pagium, et alios discutiuntur; plurimique historiae et chronologiae errores emendantur.
Ultrajecti 1692 [697 pp.; 4o], 1717.
b Annales politico-ecclesiastici annorum DCXLV a Caesare Augusto ad Phocam usque. In quibus
res imperii ecclesiaeque observatu digniores subjiciuntur oculis, erroresque evelluntur Baronio. 3
tom. Roterodami 1706 [823 + 888 + 948 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 159; DBF, V, 736; NNBW, II, 97-98.

34 Batavia, de hoofdstad van Neêrlands O. Indien
Het werk is anoniem verschenen en telt twee historische gedeelten, namelijk het ‘Tweede boek.
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Opkomst en eerste wederwaardigheden der aanzienlijke stad Batavia’ (I, 54-112) en het ‘Zesde boek.
Bevattende de voornaamste geschiedenissen en lotgevallen der stad Batavia van haaren oorsprong
tot aan onzen tyd’ (II, 58-108).
a Batavia, de hoofdstad van Neêrlands O. Indien, in derzelver gelegenheid, opkomst, voortreffelyke
gebouwen, hooge en laage regeering, geschiedenissen, kerkzaaken, koophandel, zeden,
luchtsgesteldheid, ziekten, dieren en gewassen, beschreeven. 4 dln. Amsterdam/Harlingen 1782-1783
[147 + 108 + 171 + 103 pp.; 4o], 1799.
De ongewijzigde herdruk droeg de titel: Batavia in deszelfs gelegenheid, opkomst ... en
gewassen.
Beschreibung und Geschichte der Hauptstadt in dem Holländischen Ostindien Batavia nebst
geographischen, politischen und physikalischen Nachrichten von der Insel Java. 4 B de. Leipzig
1785-1786.

35 Baudartius, Willem
Deinze (prov. Oost-Vlaanderen, België), 13 februari 1565 - Zutphen, 15 december 1640
Zijn hervormingsgezinde ouders weken met de tweejarige Willem Baudartius uit Vlaanderen naar
Engeland uit. In Sandwich en Canterbury genoot hij zijn eerste onderwijs, onder andere aan de Franse
en Latijnse school, zodat zijn talenkennis al vroeg zeer groot was. Na het sluiten van de Pacificatie
(1576) trok het gezin naar Gent, waar Willem zijn studie voortzette. Na de verovering van de stad
door Parma studeerde hij in Leiden en Franeker Hebreeuws en theologie. Een kort conrectoraat en
enige tijd studie in Heidelberg zijn slechts intermezzi; uiteindelijk voltooide hij zijn studie in Franeker.
Vervolgens stond hij als predikant in Kampen (1593-1596), Lisse (1596-1598) en Zutphen (1598-1640).
Vooral in deze laatste plaats was hij de gereformeerde kerk zowel in de gemeente als in de classis
van dienst. Hij was een fervente contraremonstrant en werd na de synode van Dordrecht om zijn grote
kennis van het Hebreeuws aangezocht mee te werken aan de Statenvertaling van de bijbel. Hiertoe
verbleef hij van 1626-1637 in Leiden.
a Af-beeldinge der coninghinne Elyzabeth, des conincks Jacobi VI, der coninginne Annae syner
vrouwe, ende Henrici Frederici des princen van Wallia. Met een corte beschrijvinghe haerer stammen,
als oock haerer aencoemste, tot de croone van Engelandt, ende een verhael der voornaemster dinghen
by haer uutghericht. Arnhem [1604] [34 pp.; 4o].
Anoniem verschenen.
b Een seker ende waerachtich verhael van de gheheele gheschiedenisse der stadt Breevoort, hoe sulcx
van den vyandt met practijcke erovert, ende wederom van sijne Pr. Excel. door het beleyt van Graef
Hendrick Fredrick inghenomen is. Alles perfectelijck soo het selve van den beginne tot den eynde
toe geschiet is. S.l. [1606] [4 pp.; 4o].
Anoniem verschenen.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

29

c Morghen-wecker der vrye Nederlantsche provintien, ofte, een cort verhael van de bloedighe
vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende haere adherenten in de Nederlanden,
gheduerende dese veertich-jarighe troublen ende oorloghen, begaen aen vele steden, ende ettelijcke
duysent particuliere persoonen ... Danswick 1610 [88 pp.; 4o], 1620.
Het boek beleefde verschillende herdrukken. In een voor kinderen aangepaste vorm van
vraag en antwoord verscheen het onder de titel Spieghel der Jeught voor het eerst te
Amsterdam in 1614. Dit boek was zeer populair en beleefde tientallen herdrukken. De
auteur was een collega van Baudartius, J. Bouillet, predikant te Warnsfeld bij Zutphen.
d Sica Tragica. Jaer-clachte over den schreckelijcken moort begaen aen Henricum IIII. Coninck van
Vrantkrijck ende Navarre, den XIV. dach May, anno 1610. Mitsgaeders een cort verhael der geboorte,
kindtsche jaeren, ende treffelijcke daeden deses conincks. Verrijcket met vele so oude, als onlancx
gepasseerde historyen. Arnhem 1611 [94 pp.; 4o].
e De Nassausche oorloghen. Afbeeldinghe, ende beschrijvinghe van alle de veldslagen, belegeringen,
ende and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, geduerende d'oorloghe teghens
de Coningh van Spaengien, onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de
Nassau, etc. Amsterdam 1615 [880 pp.; 4o obl.], 1616.
Les guerres de Nassau. Pourtraits en taille douce, et descriptions des sieges, batailles, rencontres et
autres choses advenues durant les guerres des Pays bas ... 2 tom. Amsterdam 1616.
Polemographia Auraico-Belgica. Viva delincatio, ac descriptio omnium proeliorum, obsidionum,
aliarumque rerum memoratu dignarum, quae, durante bello adversus Hispaniarum regem in Belgii
provinciis, sub ductu ac moderamine Guilelmi et Mauritii Ill. Auraicorum, etc. Principum auspiciis
potentissimorum Ordinum Generalium gestae sunt. Amstelodami 1622.
f Memorien, ofte kort verhael der ghedenckweerdighste gheschiedenissen van Nederlandt ende
Vranckcryck principalijck. Als oock van Hooghduijtschland, Groot-Britanien, Hispanien, Italien,
Hungarien, Bohemen en Savoyen, Sevenborgen, und Turkijen. Van den iare 1612 (daer het de
vermaerde historie schrijver Emanuel van Meteren ghelaten heeft) tot het begin des iaers 1620. Arnhem
1620 [478 pp.; 4o].
Zoals in de titel vermeld is het boek bedoeld als een vervolg op Van Meteren (zie: 333,
d); Baudartius begint dan ook de telling van zijn boeken daar waar Van Meteren ophield
en wel met een 33ste boek. De latere tweede druk is veel zelfstandiger: Memoryen ofte
cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als werltlicke gheschiedenissen van
Nederland, Vranckrijck, Hooghduytschland, Groot Britannyen, Hispanyen, Italyen,
Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen, van den jaere 1603 tot in
't jaer 1624. Tweedde editie grootelicx vermeerdert. 2 dln. Arnhem 1624-1625 [1093 +
773 pp.; fo].
Deze druk verscheen ook met impressum Zutphen 1624-1625.
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NNBW, III, 71-73; F. van der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie
générale des Pays-Bas (7 dln.; Brussel, 1964-1975) I, 185-213; O.C. Broek Roelofs, Wilhelmus
Baudartius (1565-1640). Contraremonstrants predikant en geschiedschrijver (Kampen, 1947); P.J.
Buijnsters, Het verzamelen van boeken. Een handleiding (Utrecht, 1985).

36 Baudius (Le Bauldier), Dominicus
Rijssel, 8 april 1561 - Leiden, 22 augustus 1613
Baudius studeerde theologie te Leiden en Genève (bij Beza) en in 1583 in Leiden rechten. In 1587
was hij advocaat bij het Hof van Holland. Vanaf 1591 verbleef hij in Frankrijk, waar hij contact
onderhield met J.A. de Thou. In 1603 werd hij buitengewoon hoogleraar in de retorica te Leiden,
waar hij tevens recht doceerde. In 1611 werd hij gewoon hoogleraar in de geschiedenis. Zijn
ongeregelde levenswandel leverde hem een schorsing uit de senaat op. Behalve met dichten en
filologisch werk hield hij zich bezig met geschiedschrijving. Ondanks zijn langdurig aandringen
benoemd te worden tot officieel geschiedschrijver, ontving hij tegelijkertijd met Meursius* slechts
een som geld van de Staten-Generaal, met de opdracht een geschiedenis van de totstandkoming van
het Bestand te schrijven (Res. 13 augustus 1611, 14 september 1612).
a Libri tres de Induciis belli Belgici. Lugduni Batavorum 1613 [318 pp.; 4o], 1617, 1629 (verm.).
Van 't bestant des Nederlantschen Oorlogs drie boecken. Amsterdam 1616.
b Novae et ad vivum expressae icones Belgi Pacificatorum. Quibus adjuncta est Historia de occasione
et progressu induciarum, cum articulis earundem, illa epitoma, his descriptis ex Historia de Induciis
belli Belgici edita. Amstellodami 1618 [19 pp.; fo].
Dit is een postuum uitgegeven samenvatting van het verloop van de onderhandelingen
over het Twaalfjarig Bestand.
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De Wind, 313-315; Van der Aa, II, 1, 183-185; BN, I, 792-796; DBF, V, 846-847; NNBW, VI, 81-82;
P.L.M. Grootens, Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu 1561-1613
(Nijmegen/Utrecht, 1942); V.L. Saulnier, ‘Les dix années françaises de Dominique Baudier
(1591-1601). Etude sur la condition humaniste au temps des guerres civiles’, Bibliothèque d'humanisme
et renaissance, VII (1945) 139-204.
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37 Bayle, Pierre
Carla (bij Toulouse), 18 november 1647 - Rotterdam, 28 december 1706
In 1666 bezocht Bayle het protestantse collège van Puylaurens, waar hij ook verder studeerde. Na
zijn bekering tot het katholicisme, studeerde hij bij de jezuïeten in Toulouse. Een klein jaar later
volgde zijn afzwering van het katholieke geloof en ging hij naar Genève. Daar kwam hij in aanraking
met het cartesianisme. Bayle verdiende zijn brood als huisleraar tot hij benoemd werd als hoogleraar
in de filosofie te Sedan (1675). Na de sluiting van deze protestantse academie door Lodewijk XIV
haalde de Rotterdamse regent Paets hem naar de Republiek en verbond hem aan de Illustere School
van Rotterdam. Hier doceerde Bayle wijsbegeerte en geschiedenis. Sinds 1684 redigeerde hij het
tijdschrift Nouvelles de la République des lettres. Hij kreeg grote onenigheid met Jurieu*. In 1693
ontsloeg de vroedschap Bayle, die verder van zijn pen leefde.
a Lettre à M.L.A.D.C. docteur de Sorbonne. Où il est prouvé par plusieurs raisons tirées de la
philosophie, et de la théologie, que les cometes ne sont point le presage d'aucun malheur ... Cologne
[= Rotterdam] 1682 [574 pp.; 12o]; Rotterdam 1683, 1699, 1704, 1721; Amsterdam 1722-1737, 1749,
Paris 1911-1912, 1939; in: P. Bayle, Oeuvres. 4 tom. La Haye 1727-1731, III, 1, 9-417 (met Addition
en Continuation) (zie: f).
Anoniem verschenen. Na de eerste druk verschenen de volgende vermeerderde uitgaven
onder de titel: Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la comète
qui parut au mois de décembre 1680.
Miscellaneous reflections occasion'd by the comet which appeared in December 1680. London 1708.
Verschiedene einem Doktor der Sorbonne mitgeteilte Gedanken über den Kometen, der im Monat
Dezember 1680 erschienen ist. Leipzig 1741, 1975.
b Critique generale de l'histoire du Calvinisme de mr. Maimbourg. Ville-franche 1682 [339 pp.; 12o],
1683, 1684, 1714; in: P. Bayle, Oeuvres. 4 tom. La Haye 1727-1731, II, 7-160 (zie: f).
Anoniem verschenen.
c Nouvelles lettres de l'auteur de la critique générale de l'histoire du Calvinisme de mr. Maimbourg.
2 tom. Ville-franche 1685 [792 pp.; 12o]; in: P. Bayle, Oeuvres. 4 tom. La Haye 1727-1731, II, 179-335
(zie: f).
Anoniem verschenen.
d Dictionaire historique et critique. 2 tom. Rotterdam 1697 [1359 + 1331 pp.; fo], 3 tom. 1702 (verm.),
1715, 4 tom. 1720 (verm.); 4 tom. Amsterdam/Leiden 1730, 1734; 4 tom. Basle 1738; 4 tom.
Amsterdam 1740; 4 tom. Basle 1741; 4 tom. Amsterdam
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1746; 4 tom. Paris 1748-1752; 4 tom. Leipzig 1801-1804; 16 tom. Paris 1820-1824, Genève 1969
(facs.).
Talrijke gedeeltelijke en verkorte uitgaven. De editie van 1715 en volgende bevatten een
levensbeschrijving van de auteur.
Het leven van B. de Spinoza, met eenige aanteekeningen over zyn bedryf, schriften, en gevoelens.
Utrecht 1698, 1711.
Vertaling van het desbetreffende lemma.
A general dictionary historical and critical. 4 vol. London 1710, 10 vol. 1734-1741, 5 vol. 1734-1738.
Historisches und critisches Wörterbuch. 4 Bde. Leipzig 1741-1744, Hildesheim 1973 (facs.).
e Réponse aux questions d'un provincial. 5 tom. Rotterdam 1704-1707 [644 + 1320 + 458 + 99 + 383
pp.; 12o]; in: P. Bayle, Oeuvres. 4 tom. La Haye 1727-1731, III, 2, 501-1084 (zie: f).
Anoniem verschenen.
f Oeuvres diverses de mr. Pierre Bayle ... contenant tout ce que cet auteur a publié sur des matieres
de theologie, de philosophie, de critique, d'histoire, et de litterature; excepté son Dictionnaire historique
et critique. Tome 1-2. La Haye 1725; 4 tom. 1727-1731, 1737, Hildesheim 1964-1968 (facs.).
Hierin: Discours historique sur la vie de Gustave Adolphe, roi de Suede, IV, 885-912.
An historical discourse on the life of Gustavus Adolphus, king of Sweden. Glasgow 1757 (2 ed.).

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 208-213; DBF, V, 1006-1007; NNBW, I, 256-261; J. Goossens, Bayle en Spinoza
(Mededelingen van het Spinozahuis XVII; Leiden, 1961); M.C. Brands, ‘Pierre Bayle en het (historisch)
Pyrrhonisme’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XVII (1962) 25-51; E. Labrousse,
Pierre Bayle (2 dln.; 's-Gravenhage, 1963-1964); C.L. Thijssen-Schoute, ‘Pierre Bayle, de filosoof
van Rotterdam’, in: idem, Uit de republiek der letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis
van de Gouden Eeuw ('s-Gravenhage, 1967) 104-139; J. Solé, ‘Religion et vision historiografique
dans le “Dictionnaire” de Bayle’, in: Religion, erudition et critique à la fin du XVIIe siècle et au debut
du XVIIIe siècle (Parijs, 1968) 119-200; A. Corsano, Bayle, Leibniz e la storia (Napels, 1971); P.
Rétat, Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIIIe siècle (Lyon, 1971); M. Yardeni,
‘Journalisme et histoire contemporaine à l'époque de Bayle’, History and theory, XII (1973) 208-229;
H. Dieckmann, ‘Form and style in Pierre Bayle's Dictionnaire historique et critique’, in: P.U.
Hohendahl, e.a., ed., Essays on European literature: in honor of Liselotte Dieckmann (St. Louis,
1972) 179-190; J.J. Cashmere, ‘The influence of Pierre Bayle's defense of toleration on the idea of
history expressed in the Dictionnaire historique et

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

33

critique’, in: R.R. Brissenden, ed., Studies in the eighteenth century (2 dln.; Toronto, 1973) II, 187-203;
H. ten Boom, Pierre Bayle nouvelliste-kriticus-Frans filosoof te Rotterdam levend en werkzaam van
1681-1706 ([Rotterdam], 1975); M. Yardeni, ‘New concepts of post-commonwealth jewish history
in the early Enlightenment: Bayle and Basnage’, European studies review, VII (1977) 245-258; C.
Berkvens-Stevelinck, ‘La cabale de l'édition 1720 du Dictionnaire de Bayle’, De Gulden Passer, LVI
(1978) 79-139; P. Burrell, ‘Pierre Bayle's Dictionnaire historique et critique’, in: F.A. Kafker, ed.,
Notable encyclopedias of the seventeenth and eighteenth centuries: nine predecessors of the
Encyclopédie (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 194; Oxford, 1981) 83-103.

38 Beaufort, Lieven Ferdinand de
Fort St. Anna (bij Hulst), 9 oktober 1675 - Middelburg, 9 november 1730
De Beaufort studeerde te Franeker en Utrecht. Hij promoveerde vervolgens in de rechten op De
advocatis (1695). Na advocaat in 's-Gravenhage geweest te zijn werd hij in 1701 pensionaris van
Sluis en in 1712 raad van Tholen. In 1715 bekleedde hij de functie van gecommitteerde bij de Staten
van Zeeland en in 1716 van raad der Admiraliteit. Naast politieke en juridische tractaten werd
onderstaand werk na zijn dood anoniem gepubliceerd.
a Het leven van Willem de I. Prins van Oranje, graef van Nassau, stadhouder en capitein generael
van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. geschreven door ++++. 3 dln.
Leiden/Middelburg 1732 [614 + 663 + 780 pp.; 8o] (twee drukken); 's-Gravenhage 1738.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 213-214; NNBW, VI, 83-84; I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian
revolution. History and politics in the Dutch Republic 1747-1800 ('s-Gravenhage, 1973); G.J. Schutte,
‘Grondvester of belager der vrijheid? Willem van Oranje in de ban der achttiende-eeuwse
tegenstellingen’, in: E.O.G. Haitsma Mulier, A.E.M. Janssen, ed., Willem van Oranje in de historie
1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht, 1984) 63-90.

39 Beaufort, Louis de
's-Gravenhage, 6 oktober 1703 - Maastricht, 12 augustus 1795
Als zoon van Franse hugenoten, die langdurig door Nederland en Duitsland rond hadden getrokken,
reisde ook Louis veel en vertoefde waarschijnlijk in de jaren dertig in Engeland, waar hij (anoniem)
publiceerde in de Bibliothèque Britannique. Rond 1740 was hij gouverneur van de graaf van
Hessen-Homburg. Met hem liet hij zich als student in de rechten te Leiden
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inschrijven. In 1746 werd hij lid van de Royal Society. Ook in de jaren vijftig was hij gouverneur,
ditmaal van jonge edelen uit het oosten van de Republiek. Na een Utrechtse periode vestigde hij zich
in 1753 te Maastricht, alwaar hij diverse openbare functies vervulde.
a Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire Romaine. Par monsieur L.D.B.
Utrecht 1738 [348 pp.; 8o]; 2 tom. La Haye 1750; Paris 1866.
A dissertation upon the uncertainty of the Roman history. London 1740.
b Histoire de César Germanicus. Leyde 1741 [324 pp.; 8o].
Cäsar Germanicus. S.l. 1796.
c La Republique Romaine ou plan général de l'ancien gouvernement de Rome. Où l'on dévelope les
différens ressorts de ce gouvernement, l'influence qu'y avoit la religion; la souveraineté du peuple, et
la manière dont il l'exerçoit; quelle étoit l'autorité du sénat et celle des magistrats, l'administration de
la justice, les prérogatives du citoyen Romain, et les différentes conditions des sujets de ce vaste
empire. 2 tom. La Haye 1766 [430 + 434 pp.; 4o]; 5 tom. Berne 1767; 6 tom. Paris 1767.
Die Römische Republik. 4 Bde. Danzig 1775-1777.
La Republica Romana. 6 tom. Napoli 1783-1784.

Literatuur
DBF, V, 1075; NNBW, VI, 85; E. Ciaceri, Le origini di Roma (Milaan, 1937); G. Giarizzo, Edward
Gibbon e la cultura europea del Settecento (Napels, 1954); H.J. Erasmus, The origins of Rome in
historiography from Petrarch to Perizonius (Assen, 1962); M. Sartori, ‘L' <incertitude> dei primi
secoli di Roma ed il metodo storico nella prima metà del Settecento’, Clio, XVIII (1982) 8-35; L.
Guerci, ‘Principio aristocratico e principio popolare nella storia della repubblica romana: Louis de
Beaufort e la discussione con Montesquieu’, in: V.I. Comparato, ed., Modelli nella storia del pensiero
politico (Florence, 1987) 191-217.

Becanus, Johannes Goropius, zie: Goropius Becanus, Johannes

40 Beekman, Martinus
's-Gravenhage, (ged.) 5 februari 1676 - (?)
Evenals zijn vader was Martinus Beekman een Haags advocaat. In 1697 had hij zich als student
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in de rechten in Utrecht laten inschrijven, en promoveerde er reeds een jaar later. Zijn historisch werk
schreef hij toen hij drost en tevens dijkgraaf van Asperen was.
a Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Vertoonende haare oudheid, gebouwen, hooge, en
verdere regeering, ens. Utrecht 1745 [394 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 18.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 245-246; NNBW, IV, 96.

Begin, voortgang ende eind der vrye, ende der gewaande erf-gravelike
bedieninge, in Holland ende West-Vriesland, zie: Uytenhage de mist, Johan

41 Bekker, Balthasar
Metslawier (prov. Friesland), 20 maart 1634 - Amsterdam, 11 juni 1698
Bekker studeerde letteren en theologie in Groningen en Franeker. Tot 1657 was hij rector van de
Latijnse school in Franeker en daarna predikant te Oosterlittens. In 1665 promoveerde hij in Franeker
en het jaar daarop werd hij er predikant. Zijn verdediging van het cartesianisme gaf hem de roep van
onrechtzinnigheid. Toch werd hij in 1672 gekozen als voorzitter van de grote predikantenvergadering
in Leeuwarden. Na enkele verhuizingen kwam Bekker in 1679 in Amsterdam terecht. Naast bijbeluitleg
publiceerde hij over kometen en zijn beroemde boek De betoverde weereld tegen de heksenvervolging.
Tenslotte werd hij mede naar aanleiding van dit geruchtmakende werk afgezet door de synode. De
Amsterdamse regering erkende deze maatregel echter niet en betaalde zijn tractement gewoon door.
a Kort begryp der algemeine kerkelyke historien, zedert het jaar 1666 daar Hornius* eindigt, tot den
jare 1683, en Hornius korte en klare inleydinge tot een algemeyne wereltlycke historie, van 't begin
des wereldts, tot den jare 1666 en vervolgt tot den jare 1683. Amsterdam 1683 [62 + 78 pp.; 8o],
1685, 1696, 1735, 1736, 1739, 1746; 's-Gravenhage [1701].
Het tweede stuk vermeldt op de titelpagina: door B.B. en P.S.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 277-286; BLGNP, II, 53-57; NNBW, I, 277-279; W.P.C. Knuttel, Balthasar Bekker,
de bestrijder van het bijgeloof ('s-Gravenhage, 1906); R. Steyls, ‘Balthasar Bekker (1634-1698).
Enkele beschouwingen’, Tijdschrift voor de studie van de Verlichting, II (1974) 243-282.
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Beknopt kronykje van Groningen ende Ommelanden, zie: Hofsnyder, Henricus

Beknopte geschiedenisse, of verhaal van 't voorgevallene, tusschen de
remonstranten en contra-remonstranten, zie: Kok, Jacobus

42 Beknopte historie van het Mogolsche keyzerryk
Weinig valt omtrent dit anonieme werk mee te delen. In het voorwoord wordt slechts gezegd dat het
voor een deel op het werk van Valentijn* berust. Het werd gedrukt in de ‘Casteels Druckerye’ in
Batavia.
a Beknopte historie, van het Mogolsche keyzerryk, en de zuydelyke aangrensende ryken. Batavia
1758 [120 pp.; fo].

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden, zie: Rogge, Cornelius

43 Bellum inter Transisalanos et Gelros
Het anonieme werk behandelt de strijd tussen Zwolle en Kampen gedurende de jaren 1520-1524. De
Wind verwarde dit werk met de Res Transisalanae van H. Brumanus*. Brumanus had echter deze
oorspronkelijk in het Hollands geschreven kroniek in het Latijn vertaald.
a Bellum inter Transisalanos et Gelros ab anonymo conscriptum, in: G. Dumbar, ed., Analecta, seu
vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta. 3 tom. Daventriae 1719-1722, III, 593-631
[8o] (zie: 150, a).

Literatuur
De Wind, 166; Muller, 71.

Beminder der historien, Een, zie: Hommius, Festus
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44 Bemmel, Abraham van
Amersfoort, 28 januari 1703 - Amersfoort, (begr.) 18 juni 1785
Van Bemmel bezocht te Amersfoort waarschijnlijk wel de Latijnse school, maar genoot geen
academische opleiding. Hij werd klerk op de secretarie en is daarnaast na 1725 opgeleid tot notaris.
Vanaf 1728 werd hij als zelfstandig notaris in de stad toegelaten. Voorts werd hij in 1754 regent van
een gasthuis en schout en gaardermeester voor een nieuwe ambachtsheer. In 1760 werd hij bovendien
nog hoogheemraad en in 1766 in Amersfoort eerste klerk.
a Beschryving der stad Amersfoort, behelzende derzelver gelegenheid, oorspronk, benaaming, oude
en tegenwoordige gedaante; alsmede de stigtingen, kerken, kloosters, godshuizen, en andere openbaare
gebouwen; mitsgaders de oude en hedendaagse regeeringsform, privilegien, rampen, en andere
merkwaerdige zaken. Meest uit echte stukken, brieven en handvesten zaamengesteld. 2 dln. Utrecht
1760 [1018 pp.; 8o], Zaltbommel 1969 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 19.
In dit werk nam Van Bemmel ook integraal een kroniek van het Sint Aagtenklooster op
(I, 254-301), die afzonderlijk is herdrukt: Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude
kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw. F. Boerwinkel jr., ed. Amersfoort [1939].
Carasso-Kok, 128.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 300; NNBW, II, 121; J.M. Reinboud, ‘Abraham van Bemmel (1703-1785)’, De
Navorscher. Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis, XCVIII
(1959) 7-17.

45 Benninge, Sicke
Homsterland (prov. Groningen), (1465?) - Groningen, in of kort na 1530
Benninge werd in 1497 te Groningen lid van het brouwersgilde. In 1500 ondernam hij een lange
pelgrimstocht naar Rome. Hij werd in 1504 hoofdman in Groningen en was een zeer gezien man, die
zowel bestuurlijke als militaire functies in de stad bekleedde.
a Joannis de Lemmege Chronicon Groninganum, in: A. Matthaeus, ed., Veteris aevi analecta. 10 tom.
Lugduni Batavorum 1698-1710, I, 102-129 [8o]; 5 tom. Hagae Comitum 1738, I, 67-85 (onvolledig)
(zie: 328, e).
Deze uitgave bevat het eerste en tweede deel van de kroniek. De kroniek van ‘de Lemmege’ is in
het tweede deel opgenomen. Zie voor Johan van Lemego ook: Carasso-Kok, 307.
b Chronickel der Vriescher landen, en der stadt Groningen, in: M. Brouërius van Nidek, ed., Analecta
medii aevi ... Amsterdam/Middelburg 1725, 1-432 [8o] (zie: 86, b).
Dit is het derde deel van de kroniek.
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De kroniek van Sicke Benninge. le en 2e deel (kroniek van Van Lemego). J.A. Feith, P.J. Blok, ed.
Werken Historisch Genootschap nieuwe serie no. 48. Utrecht 1887, 42-152.
Hierachter, 153-183: Aanhangsel, bevattende eenige kleine gedeelten van het 3e boek
van Sicke Benninge's kroniek, welke niet in de uitgave van Brouërius van Nidek
voorkomen.

Literatuur
De Wind, 119-120; Van der Aa, II, 1, 315 (Sikko Beningha); Muller, 57; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; A. Ritzema, ‘Een burger vertelt. De kroniek van Johan van Lemego’, in: B.
Ebels-Hoving, e.a., ed., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving
in Nederland (Hilversum, 1987) 61-78.

46 Benoist, Elie
Parijs, 20 januari 1640 - Delft, 15 november 1728
Na een theologiestudie werd Benoist in 1644 predikant te Alençon. Door de herroeping van het Edict
van Nantes tot uitwijken genoodzaakt werd hij in 1685 in Delft aan de Waalse kerk verbonden. In
1715 ging hij met emeritaat. Hij was zeer rechtzinnig en raakte daardoor in menige polemiek
verwikkeld.
a Histoire de l'Edit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France
avant et après sa publication, à l'occasion de la diversité des religions: et principalement les
contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences, et autres injustices, que les reformez se
plaignent d'y avoir souffertes, jusques à l'edit de révocation en octobre 1685. Avec ce qui a suivi ce
nouvel edit jusques à present. 5 tom. Delft 1693-1695 [467 + 98; 612 + 98; 656 + 197; 1019 + 199
pp.; 4o].
Anoniem verschenen. De laatste twee delen zijn doorgepagineerd.
The history of the famous Edict of Nantes: containing an account of all the persecutions, that have
been in France from its first publication to this present time. 2 vol. London 1694.
Historie der gereformeerde kerken van Vrankryk: vervattende het begin en den voortgang der
reformatie, begonnen met het jaar 1517 en byzonderlyk de historie sedert het verlenen van 't Edict
van Nantes opgeregt in den jare 1599 door koning Hendrik de IV en door zyne nazaten, op hunne
komst tot de kroon, bezworen. Mitsgaders een naauwkeurig verhaal van alle de verbrekingen,
trouwloosheden, geweldenaryen en vervolgingen, welken de gereformeerden soo voor als na 't
vernietigen van 't gemelde edict door koning Lodewyk de XIV geleden hebben. 2 dln. Amsterdam
1696.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 322-324; DBF, V, 1420-1421; NNBW, IV, 105-107.
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47 Bent, Jan
Hoorn, (ged.) 2 augustus 1701 - (Hoorn?), (?)
Over het leven van Bent, die vermoedelijk op bovenstaande datum rooms-katholiek werd gedoopt,
is tot dusverre niet meer bekend dan wat hij zelf in de voorwoorden van zijn werken vertelt. In 1748
werd hij voor zijn verdediging van belastingpachters beloond met zes maanden ‘landsdienstbaarheid’.
Hij woonde in Hoorn en zijn boeken worden voorafgegaan door gedichten van vooraanstaande
stadgenoten. Hij voerde een pennestrijd met P.H. van de Wall* (die daarin werd bijgestaan door zijn
leermeester A. Kluit*) over de geografische situatie in de Lage Landen ten tijde van de Bataven (zie
ook Ph. Cluverius* en J.I. Pontanus*).
a Aldervroegste vaderlandze oudheden, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en
misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen. Hoorn 1761 [338 pp.; 4o].
b Verhandeling van het jagtrecht der Westvriezen: waar in wordt beweert, dat dit recht op zeer vaste
gronden zyn bestaan heeft. In drie boeken. Hoorn 1761 [284 pp.; 4o].
Deze wordt gevolgd door: Nabericht over de jaar- maand- en dagteekeningen, van de
charteren, handvesten, brieven enz. der graven van Holland, heeren van Westvriesland
[16 pp.; 4o].
c Eerste brief aan den heere ****, over een tegenberigt op zyn nabericht, ... onlangs, zonder des
schryvers naame ... te Dortdrecht, uitgekomen. Hoorn [1761] [26 pp.; 4o] (zie: 508, b).
d Tweede brief aan den heere ****, over een tegenberigt op zyn nabericht, ... Hoorn [1762] [31 pp.;
4o].
e Vang op den wintmolen, of vernietiging der gewaande wederlegging, van 's mans aldervroegste
vaderlandze oudheden; en daarby gevoegde bylage, tegen het jagtrecht der Westvriezen; van den
zelven schryver, door den heer Kluit, in het jaar MDCCLXI. Hoorn 1764 [70 pp.; 4o] (zie: 271, a).

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 325-326.

48 Berkum, Henricus van
Zwolle, (ged.) 18 februari 1700 - Schoonhoven, 2 maart 1755
Van Berkum was pastoor van de oud-katholieke parochie van Schoonhoven.
a Naauwkeurige beschryvinge van de watervloeden en dykbreuken, veroorzaakt door
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den Ryn, Waal, Merwe, Leck, enz. Uit egte stukken by een verzameld door den geleerden heer Henr.
van Berkum, nader overzien en vermeerdert, door een voornaam liefhebber. Beginnende met den
jaare 816, en eyndigende met den laatsten watervloed van 1757. Gouda 1758 [39 pp.; 8o].
b Beschrijving der stadt Schoonhoven. Gouda 1762 [616 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 20.

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 419-420.

49 Bernartius, Johannes
Mechelen, 1568 - Mechelen, 16 december 1601
Bernartius studeerde rechten in Leuven, waar hij J. Lipsius* na diens aankomst uit Leiden leerde
kennen. Hij werd advocaat bij de Grote Raad in zijn geboortestad en gaf enige klassieken uit.
a De utilitate legendae historiae libri duo. Antverpiae 1593 [161 pp.; 8o].
b De Lirani oppidi ab Hollandis occupati, per Mechlinianos et Antverpianos admirabili liberatione
commentariolus. Una cum brevi narratione de origine et progressu calamitatum Belgii. Lovanii 1596
[31 pp.; 8o]; Mechliniae 1738.

Literatuur
De Wind, 254-255; BN, II, 273-274.

50 Berniera, Johannes Angelus
(Bologna), (?) - (?)
In 1698 werd Berniera in het studentenregister van Utrecht ingeschreven als ‘Italus Bononiensus’.
Het jaar daarvoor had hij er een rede gepubliceerd: Oratio de pace inter Christianos foederatos et
regem Galliae. Op de titelpagina van zijn boek uit 1701 staat hij vermeld als doctor, maar in de
Republiek is hij niet gepromoveerd. In het Utrechtse Gemeentearchief zijn geen nadere gegevens
over hem te vinden, behalve dat twee van zijn kinderen in Utrecht zijn geboren. In 1701 ontving hij
voor zijn historisch werk fl. 100 van de Staten-Generaal. Het is duidelijk dat Berniera om
geloofsredenen naar de Republiek was gekomen. Mogelijk verbleef hij in 1708 in Londen, aangezien
hij daar toen zijn Discorsi accademici liet verschijnen.
a Tyd-verhaal, der Nederlandsche geschiedenissen, van de Unie van Utrecht, des jaars
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1579 tot den jaare 1701. Waar in al de aanmerkelijke voorvallen, so politike als militaire in de
Nederlanden, en wegens de zelve in andere gewesten, so in als buiten Europa, onder 't bestier, van
de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal, voorgevallen, kortelijk en nauwkeuriglijk zijn beschreeven.
Utrecht 1701 [188 pp.; 8o].
b Historiae ecclesiasticae a reformatione Zwinglii et Lutheri ad nostra usque tempora compendium.
Ultrajecti ad Rhenum 1703 [222 pp.; 8o], 1753.

Literatuur
Van der Aa, XXI, 98; NNBW, VI, 107; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire historiografie in de 17e
en 18e eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273, 372-382, ook in: J.A.L. Lancée,
ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67.

51 Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, De
Van dit anoniem verschenen werk heeft deel 5 als impressum: Rotterdam 1786. Deel 10 werd
samengesteld door A. Ypey.
a De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd;
geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering. 12 dln.
Amsterdam/Harlingen 1787-1789 [elk deel 200-300 pp.; 8o].

52 Bertelius, Joannes
Leuven, 1559 - Echternach, 19 juni 1607
Bertelius was abt van het klooster der benedictijnen in Luxemburg (1576) en Echternach (1595).
Samen met zijn monniken werd hij door Hollandse soldaten in 1596 gevankelijk meegevoerd en pas
na vijf maanden tegen een losprijs van 16.000 écus vrijgelaten.
a Historia Luxemburgensis, seu commentarius quo ducum Luxemburgensium ortus, progressus, ac
res gestae continuata serie ab ipso primario initiatore, usque ad praesentem illustris. archiducem
Albertum accurate describuntur. Simul et totius provinciae Luxemburgensis ducatus, marchionatus,
baronatus, caeteraque dominia succincte perstringuntur ... Coloniae 1605 [213 pp.; 4o].
Het gedeelte van pp. 82-212 werd herdrukt in: Respublica Namurcensis, Hannoniae, et
Lutsenburgensis. Amstelodami 1634, 183-522, in de herdruk in een andere volgorde:
Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, et Namurcensis. Amsterdami 1635, 3-288.
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Literatuur
De Wind, 291-292; BN, II, 298-299.

Beschryving van Amsterdam verkort, zie: Fokke, Jan

53 Beschryving van het oude Batavische zeestrant
Twee personen worden genoemd als mogelijke auteur van deze anonieme studie. De eerste is Melchior
Bolstra (1704-1776), sedert 1731 landmeter in Rijnland en schrijver van enige waterbouwkundige
verhandelingen. De tweede is de Haagse rechtsgeleerde en geschiedkundige Frans van Limborch
(1679-1761), bevriend met onder vele anderen: Van Alkemade*, Van der Schelling* en Van
Cattenburch*. Van Limborch was de zwager van Jakob de Riemer*. Hij liet een uitgebreide verzameling
handschriften na over historische en rechtshistorische onderwerpen; mogelijk is dit een van zijn
zeldzame publikaties.
a Beschryving van het oude Batavische zeestrant; mitsgaders onderzoek of Vrankryk en Engelandt
voor heen door het Kanael van een gescheiden zyn geweest; voorts uit welke haven Julius Caezar
naar Engelandt is overgestoken, en of het eiland Brittia, waer van by Procopius gemelt wordt, een
gedeelte van out Batavien geweest sy; als mede een naeukeurig bericht wanneer het graafschap van
Hollandt is opgerecht, en eenige aantekeningen den mondt des Rhynstrooms, de haven by Katwyk
op Zee, en eenige andere Nederlandsche oudheden betreffende. Alles uit de verschillende gevoelens
der geleerden en oudheidkenners op eens zekere wyze besloten en opgemaakt. Met nodig landkaerten
verrykt. 's-Gravenhage 1753 [136 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 806-807 (M. Bolstra), XI, 446-450 (F. van Limborch); NNBW, VI, 146-148 (M.
Bolstra).

54 Beschryving der stad Bergen op den Zoom
Dit werk is gedrukt door Arend Fokke Simonsz., aan wie ook wel het auteurschap wordt
toegeschreven.
a Beschryving der stad Bergen op den Zoom. Verrykt met een omstandig bericht van het beleg dier
vesting door de Fransschen in den jaare 1747. Benevens een platte grond
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des belegs en eenige authentique relaasen, ter dier tyde gemeen gemaakt. Kunnende dienen tot een
supplement op de Vaderlandsche historie, door den heer J. Wagenaar. Amsterdam 1780 [90 pp.; 8o]
(zie: 507, f) - Nijhoff/Van Hattum, 94.

Literatuur
Van der Aa, VI, 145-149; NNBW, X, 264-265.

Beschryving der stad Bommel, zie: Hasselt, Johan Jacob van

Beschryving der stad Oudewater, zie: Kinschot, Gaspar Rudolph van

Beschryving der stadt Delft, zie: Boitet, Reinier

55 Beschryvinge van de eerste beginselen ... der stede Rotterdam
Volgens Unger en Bezemer is dit werk waarschijnlijk kort na 1621 samengesteld.
a Beschryvinge van de eerste beginselen, privilegiën, oorlogen, regeringe ende gelegentheyd der stede
Rotterdam, in: J.H.W. Unger, W. Bezemer, ed., De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam
en Schieland. Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam II. Rotterdam 1895, 181-195 [fo].

Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt, zie: Schotanus, Christianus

Beschryvinge van Moscovien, zie: Danckaert, Johan.

Beschryvinge der stadt Utrecht, zie: Booth, Cornelis

Besondere privilegien ende handvesten, verleent aen d'inwoonders van
Westzaanden en Crommenie, zie: Soeteboom, Hendrik Jacobszoon
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56 Betouw, Johannes in de, en Betouw, Gijsbert Cornelis in de
Nijmegen, 7 januari 1732 - Nijmegen, 20 november 1820; Nijmegen, 13 december 1765
- Nijmegen, 25 maart 1805
Johannes in de Betouw studeerde en promoveerde te Leiden in de rechten. Hij vestigde zich in
Nijmegen als advocaat en werd er lid van de vroedschap. In 1798 behoorde hij tot de zeven juristen
belast met de opstelling van een burgerlijk wetboek. Naast zijn rechtskennis was ook zijn historische
kennis zeer groot. Vooral de in en rond Nijmegen opgegraven Romeinse oudheden werden door hem
nauwkeurig beschreven en veelal zelfs aangekocht. Zijn historische belangstelling werd gedeeld door
zijn zoon Gijsbert Cornelis, die eveneens te Leiden promoveerde op een rechtshistorisch onderwerp.
Doordat vader en zoon nauw samenwerkten en hun meeste werken anoniem verschenen is het moeilijk
uit te maken welk aandeel elk van beiden er in had. Zo is de Chronyk van de oude stadt der Batavieren
van hun voorvader Smetius* door Johannes in de Betouw in 1785 en 1818 met een vervolg voortgezet.
Het voorwoord van 1785 is echter voor de vader door de zoon Gijsbert Cornelis ondertekend. Op de
keerzijde van de titelpagina van de Annales Noviomagi en van het Byvoegzel gaf de uitgever Van
Goor bovendien een oeuvre-lijst uitsluitend als het werk van Johannes. Gijsbert Cornelis in de Betouw
publiceerde de verschillende brieven van andere geleerden over opgegraven Romeinse oudheden (zie
hieronder: a-g).
a De lucernis veterum reconditis in agro Neomagensium suburbano et intra oppidi pomoeria effossis
Jo. Fred. Gronovii*, Nic. Heinsii et Jo. Smetii* epistolae ex autographis editae. Neomagi 1783 [55
pp.; 8o].
b De fibulis antiquorum vestiariis in agro Neomagensium suburbano ad Gallicam Vahalis ripam erutis
Cl. Salmasii*, Jo. Fred. Gronovii*, et Joh. Smetii* epistolae ex autographis editae. Neomagi 1783
[43 pp.; 8o].
c De columna milliaria Imp. Caes. Nervae Trajani supra Neomagum in pago Beek effossa Jo. Is.
Pontani* et Jo. Smetii* epistolae ex autographis editae. Neomagi 1783 [21 pp.; 8o].
d De castris veteribus, Ulpiis sive Trajanis, Colonia Trajana, Burginacio, Harenacio, Batavorum
oppido illustrium eruditorum epistolae ex autographis editae. Neomagi 1783 [41 pp.; 8o].
e De aris et lapidibus votivis ad Neomagum et Sanctenum effossis Gisberti Cuperi* epistolae ex
autographis editae. Neomagi 1783 [36 pp.; 8o].
f De monumentis sepulcralibus praesidiariorum militum Romanorum legionis X geminae ad Neomagum
conditorum Jo. Is. Pontani* et Jo. Smetii* epistolae ex autographis editae. Neomagi 1783 [27 pp.;
8o].
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g De Mercurii, Harpocratis aliisque Romanorum sigillis ad Neomagum erutis et inscriptionibus antiquis
Gisberti Cuperi* epistolae ex autographis editae. Neomagi 1784 [43 pp.; 8o].
h Chronijk van de stad der Batavieren ... door Johannes Smetius vervolgd tot den jaare MDCCLXXXV.
Nijmegen [1785] [272 pp.; 8o] (zie: 446, c), en Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende
tot de beschrijving en Chronijk van Nijmegen, en vervattende eenige der aldaar vermelde voortreffelijke
vrijheden en voorrechten, door de roomsch-keiseren en koningen, mitsgaders heeren, graaven, hertogen
enz. aan de stad en burgerije van Nijmegen verleend: met een lijst van handvesten en gunstbrieven
door de Frankische koningen en roomsch-keiseren gegeeven op den Burg of het Valkhof te Nijmegen;
en van eenige aldaar voorgevallene en door hun verhandelde zaaken. Nijmegen [1785] [338 pp.; 8o]
- Nijhoff/Van Hattum, 285.
Anoniem verschenen. Vanaf p. 149 is de Chronijk het werk van In de Betouw.
i Vertaaling en korte uitlegging van de opschriften op altaaren en gedenk-steenen der Romeinen,
binnen en omtrent Nijmegen uitgegraaven, en op het raadhuis aldaar geplaatst. Nijmegen 1787 [104
pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
j Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den
blok ontdekt; met een bijvoegzel, betrekkelijk tot de convents- of algemeene landdagen, door de
Frankische koningen en door de Duitsche keiseren gehouden te Nymegen. Nijmegen 1789 [181 pp.;
8o].
Anoniem verschenen.
k Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis. Noviomagi 1790
[244 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
l Byvoegzel tot de Annales en Chronijk van Nijmegen uit de rekenboeken en guedesdagboeken.
Nijmegen 1792 [47 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
m Iets betreffende de gevondene oudheden op de Winseling, Lennepe-kamer, en den Roomschen
Voet; benevens eene vertaaling en uitlegging van een grafsteen van P. Cornelius Licinius, bij het
ontblooten der grondslagen van den burgt ontdekt. Nijmegen 1802 [43 pp.; 8o].
n Lotgevallen en eindelyke ondergang van den van ouds alom vermaarden burgt binnen Nymegen,
gevolgd door: Byvoegsel tot de lotgevallen van den gewezen burgt te Nijmegen betreffende de aloude
capellen aldaar. Nijmegen [1804] [78 + 24 pp.; 8o].
o Nijmegen verdeeld in wijken, straaten, steegen en streeken boven en beneden de
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stad, met Ubbergen, Beek, en de Holle Doorn, voor zoo verre betreft het geen aldaar gevonden is van
Romeinschen oorsprong en ouderdom. Nijmegen 1805 [59 pp.; 4o].
Later verscheen nog een Byvoegsel ... Nijmegen 1806 [8 pp.; 8o].
p Vervolg der kronijk van Nijmegen tot den jare 1818. Nijmegen 1818 [43 pp.; 8o] (zie: 446, c) Nijhoff/Van Hattum, 286.
Anoniem verschenen.
q Romeinsche overblyfselen, opgedolven in den omtrek van Nymegen door Italiaansche en Fransche
oudheidkundigen beoordeeld. Nijmegen 1819 [28 pp.; 8o].
r Kerken en godsdienstige gestichten te Nymegen. S.l.s.a. [18 pp.; 8o].
s Beschrijving en verklaring van Romeinsche opschriften op twee groote steenen op Duivenvoorde,
bij Voorschoten. S.l.s.a. [15 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 458-460; NNBW, VI, 110-111; J.A. Schimmel, ‘Het “Blok”, In de Betouw en de
“Handvesten”’, Numaga, XV (1968) 69-80; A.V.M. Hubrecht, P.B.M. Sliepenbeek, ‘Verzamelingen
van Romeinse oudheden in Nijmegen 1750-1850’, in: W.A. van Es, A.V.M. Hubrecht, ed., Archeologie
en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag (Bussum, 1973) 495-500.

57 Beverwijck, Johan van
Dordrecht, 17 november 1594 - Dordrecht, 19 januari 1647
Van Beverwijck studeerde medicijnen in Leiden, Frankrijk en Padua, waar hij in 1616 promoveerde.
Na terugkomst in Dordrecht opende hij een praktijk en verwierf een grote vermaardheid. In 1625
werd hij tot stadsdokter benoemd. Daarnaast doceerde hij aan de Illustere School en bekleedde hij
nog verschillende functies in het stadsbestuur. Hij schreef veel werken op het gebied van de
geneeskunde en bovendien een eerste stadsbeschrijving van Dordrecht. Zoals vele tijdgenoten beoefende
hij ook de dichtkunst.
a Spaensche Xerxes. Ofte, beschrijvinge, ende vergelijckinge van den scheep-strijdt tusschen de
groote koningen van Persen, ende Spaengjen, tegen de verbonde Griecken, ende Nederlanders.
Dordrecht 1639 [71 pp.; 4o]; 's-Gravenhage 1640.
b 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stedebeschrijvinge, regeringe, ende
regeerders: als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen. Dordrecht 1640 [360
pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 28.
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c Hertogh van Alva. Geessel van Nederlant, ende Portugael. Hoe ende waerom beyde het Spaensche
jock af-geworpen, ende met malkanderen tegens den gemeenen vyandt verbonden zijn. Dordrecht
1641 [171 pp.; 12o].

Literatuur
De Wind, 488-489; Van der Aa, II, 2, 500-503; NNBW, I, 327-332; Kampinga, Opvattingen; E.D.
Baumann, Johan van Beverwijck in leven en werken geschetst (Dordrecht, 1910).

Beyerlinck, Laurentius, zie: Opmeer, Pieter

58 Bleyswijck, Dirck Evertszoon van
Delft, 28 december 1639 - Middelburg, 11 september 1681
Van Bleyswijck was een telg uit een Delfts regentengeslacht. In zijn geboortestad bezocht hij de
Latijnse school en daarna studeerde hij rechten in Leiden en Utrecht. Hij reisde door alle Nederlanden
en zou een ‘grand tour’ door het buitenland maken, maar een ernstige ziekte weerhield hem ervan.
Na hersteld te zijn wijdde hij zich aan het bestuderen van de geschiedenis van zijn eigen stad. Geheel
in de traditie van zijn familie bekleedde hij verschillende bestuursfuncties; zo werd hij in 1666
rentmeester van Oude en Nieuwe Kerk, in 1671 veertigraad, in 1672 schepen, in 1675 burgemeester
en in 1681 namens Delft raad in de Admiraliteit van Zeeland.
a Beschrijvinge der stadt Delft ... Delft 1667 [486 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 29.
b Vervolgh van de beschrijvinge der stadt Delft. Delft [1680 of later], 487-891 [4o] - Nijhoff/Van
Hattum, 29.
Zie ook: Carasso-Kok, 132.

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 609; NNBW, VI, 118; H.W. van Leeuwen, ‘Dirck Evertsz. van Bleyswijck,
geschiedschrijver’, in: De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813 (Delft, 1982) 120-123.

59 Blomhert, Johan
Zaltbommel, (ged.) 14 mei 1693 - Cuyk, 24 december 1738
Blomhert studeerde in 1714 letteren in Utrecht, in 1716 theologie in Leiden. In 1718 werd hij predikant
in Haaften, een jaar voor zijn dood werd hij te Cuyk beroepen.
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a Nederlandt verhoogt door wonderen van Gods voorsienigheit onder het bestuur der prince van
Oranjen en Nassauw. Vertoont by gelegentheit der inhuldiging van syn hoogheit Will., Kar., Henr.,
Friso, prince van Oranjen en Nassauw, enz. tot stadthouder, kapitein generael en admirael van 't
furstendom Gelre en graefschap Zutphen. Over 2 Sam. 5: 1-3 en op onsen tyt toegepast, met een kort
historisch vertoog, hoe Nederlandt, onder het beleidt dier princen van de Spaensche dwinglandye en
gewetens dwang is verlost, en tot dese hare hoogheit gebragt. Zaltbommel 1730 [379 pp.; 8o]; Utrecht
1735, 1744, 1747, 1758.
Het werk loopt tot en met de dood van Willem III. In de telkens aangevulde herdrukken
is het strikt religieuze gedeelte (tot p. 74) weggelaten. Deze herdrukken verschenen onder
de titel: De geschiedenissen van het Vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst
tot op deese onse dagen; hoe 't selve verlost, verhoogt en bewaert is door wonderen van
Gods voorzienigheit onder 't bestuur der princen van Oranje en Nassauw, enz.
Het kreeg een vervolg in dat van P. le Clercq (zie: 112, d) en in dat van A. Rotterdam
(zie: 404, a).

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 658-659; NNBW, VI, 120; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire historiografie in
de 17e en 18e eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273, 372-382, ook in: J.A.L.
Lancée, ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67; C. Huisman, Neerlands Israël. Het
natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht, 1983).

60 Blondeel, Valentyn Jan
Utrecht, 14 november 1723 - (Utrecht?), na 1765
Blondeel werd al op jeugdige leeftijd aan de universiteit van Utrecht ingeschreven (1741) en
promoveerde er in 1745 in de rechten. Op verzoek van de boekhandelaar Besseling verbeterde en
bewerkte hij het manuscript van een geschiedenis en beschrijving van de stad Utrecht. Zijn overlijden
is niet in Utrecht geregistreerd. Wel werd nog op 17 juli 1765 de begrafenis van een gelijknamig
zoontje ingeschreven.
a Beschryving der stad Utrecht, behelzende derzelver opkomst, en voornaamste lotgevallen, mitsgaders
de opvolging der bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de
vyf collegiale kerken, voornamelyk die van S. Marten en S. Salvator. Utrecht 1757 [382 pp.; 8o] Nijhoff/Van Hattum, 30.

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 661-662; NNBW, VI, 121.
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61 Blondel, David
Chalons sur Marne (Frankrijk), 1590 - Amsterdam, 6 of 9 april 1655
Voordat Blondel als opvolger van G.J. Vossius* aan het Amsterdamse Athenaeum naar de Republiek
kwam, had hij theologie gestudeerd in Genève, was hij predikant geweest in Houdon (bij Parijs) en
had hij in verschillende werken het protestantisme verdedigd. Hij werd in Amsterdam weldra blind,
zodat hem in 1653 een helper ter zijde gesteld moest worden. Ook in ander opzicht is deze periode
voor Blondel een ongelukkige geweest: hij kreeg aanvallen te verduren wegens zijn religieuze en
politieke denkbeelden, met name op zijn Considerations de religion et d'estat, sur la guerre Angloise,
et autres affaires du temps (s.l.s.a.) waarin hij de Engelse parlementspartij kritiseerde.
a Familier esclaircissement de la question si une femme a esté assise au siege papal de Rome entre
Leon IV, et Benoist III. Amsterdam 1647 [109 pp.; 8o], 1649 (verb.).
De eerste druk was buiten Blondel om op de markt gebracht, zodat hij gedwongen was
om zelf een verbeterde editie te bezorgen. Pas later volgde de oorspronkelijke Latijnse
uitgave: De Ioanna papissa: sive famosae quaestionis, an foemina ulla inter Leonem IV,
et Benedictum III, Romanos pontifices, media sederit, ανακρισισ. Amstelaedami 1657.
b Barrum Campano-Francicum, Naevorum Lothariensi commentario a Joanne Jacobo Chiffletio (ut
fucum serenissimo duci Carolo III faceret) edito adspersorum demonstratio. Amstelaedami 1652 [109
pp.; fo].
c Genealogiae Francicae plenior assertio. Vindiciarum Hispanicarum, novorum luminum, lampadum
historicarum et commentorum libellis, Lotharingia Masculina, Alsatia Vindicata, Stemma Austriacum,
De pace cum Francis ineunda consilium, De ampulla Remensi disquisitio, et Tenneurius expensus, a
Joanne Jacobo Chiffletio inscriptis, ab eoque in Francici nominis injuriam editis, inspersorum,
omnimoda eversio. 2 tom. Amstelaedami 1654 [643; 440 + 130 pp.; fo].
d Actes authentiques des eglises reformees de France, Germanie, Grande Bretaigne, Pologne, Hongrie,
Païs Bas, etc. Touchant la paix et charité fraternelle, que tous les serviteurs de Dieu doivent sainctement
entretenir avec les protestants qui ont quelque diversité, soit d'expression, soit de methode, soit mesme
de sentiment; rassemblés en un pour la consolation et confirmation des ames pieuses, et pour
l'instruction de la posterité. Amsterdam 1655 [88 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 662-663; DBF, VI, 698-699; NNBW, VII, 143-144.
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62 Blyenburgh, I.G.
Over Blyenburgh zijn geen biografische gegevens bekend; hij ontbreekt in de biografische
woordenboeken. Waarschijnlijk was hij een Amsterdammer uit de tweede helft van de zestiende
eeuw. In de opdracht van zijn boek vermeldde hij, dat hij gebruik had gemaakt van en overgeschreven
had uit Bockenbergs, Catalogus, genealogia, et brevis historia, regulorum Hollandiae, Zelandiae et
Frisiae (zie: 63, a) en uit Barlandus', Hollandiae comitum historia et icones (zie: 27, b).
a Affkomst ende korte historie der graven van Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt. Amsterdam [1586?]
[44 pp.; 8o].

Literatuur
De Wind, 566; Kampinga, Opvattingen.

63 Bockenberg, Pieter Corneliszoon
Gouda, 23 december 1548 - Leiden, 17 januari 1617
Bockenberg, geboren uit een Gouds regentengeslacht, studeerde theologie in Leuven, waar hij in 1574
de priesterwijding ontving. Nadien begon een periode van vele omzwervingen. In 1583 keerde hij
naar Holland terug en studeerde korte tijd in de letteren te Leiden. Deze stad werd hem door zijn
huwelijk in 1589, na zijn overgang tot de hervormde godsdienst, tot een vaste woonplaats. Hier ging
hij zich wijden aan zijn historische studies. Bockenberg en Dousa* schreven beiden een geschiedenis
van Holland. Bockenbergs gebruik van fabels deed grote onenigheid tussen hen ontstaan. De benoeming
van Bockenberg tot historieschrijver van Holland, door tussenkomst van Oldenbarnevelt, verhevigde
nog de animositeit van Dousa: in puntdichten en polemiek moest Bockenberg, wiens Annales
ongepubliceerd bleven, het ontgelden.
a Catalogus, genealogia, et brevis historia, regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Item, alia
quaedam huc spectantia. Lugduni Batavorum 1584 [78 pp.; 8o].
b Catalogus, et brevis historia pontificum Ultraiectensium. Item; catalogus, et brevis historia antistitum
Egmondanorum. Lugduni Batavorum 1586 [99 pp.; 8o].
c Historia et genealogia Brederodiorum; illustrissimae gentis Hollandiae. Lugduni Batavorum 1587
[107 pp.; 8o].
d Egmondanorum; potentissimae Hollandiae gentis: historia et genealogia. Lugduni Batavorum 1589
[185 pp.; 8o].

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

51

e Prisci Bataviae et Frisiae reges. Item, Lugduni Batavorum; et Wassenarae heroum; vetustissimarum
Hollandiae gentium; et historia et genealogia. Lugduni Batavorum 1589 [175 pp.; 8o].
a tot en met e werden identiek herdrukt, voorafgegaan door een inleiding van 15 pagina's
en een apart titelblad: Historiae Batavorum hactenus editae. Lugduni Batavorum 1592.
f Ad nonnulla Iani Dousae V.N. aspera scripta, extemporalis responsio. Delphis 1601 [48 pp.; 8o].
g Pro annalibus suis et priscis patriae chronicis conservandis, contra Iani Dousae nefarias calumnias,
eiusque parasitorum impiissimorum famosos libellos, oratio. Delphis 1603 [63 pp.; 8o].

Literatuur
De Wind, 216-223, 558; Van der Aa, II, 2, 683-688; NNBW, VI, 123-125; Kampinga, Opvattingen;
B.A. Vermaseren, ‘P.C. Bockenberg (1548-1617), historieschrijver der Staten van Holland’, Bijdragen
en mededelingen van het Historisch Genootschap, LXX (1956) 1-81.

64 Bocop, Arent toe
(?), (1530-1540?) - Kampen, in of kort na 1580
Toe Bocop stamde uit een aanzienlijk riddermatig geslacht. Over zijn schoolopleiding is niets bekend,
zijn kennis van het Latijn was slechts middelmatig. Tussen 1559 en 1580 stond Toe Bocop regelmatig
op de regeringslijsten van Kampen. Hij maakte deel uit van verschillende deputaties van de stad en
van de Staten van Overijssel. Zo was hij in 1562 lid van een commissie die zich verzette tegen de
bisschoppelijke herindeling. Door zijn optreden ontzag de Spaanse landvoogdij de stad Kampen. Op
11 augustus 1572 ging de stad voor de eerste keer over naar de prins. Toe Bocop, die eerst tot verzet
had aangemoedigd, werd tegen zijn zin met de onderhandelingen over de overgave belast. In de zomer
van hetzelfde jaar zat hij enige tijd gevangen op verdenking van Spaansgezindheid. Nadat het Spaanse
gezag was hersteld werd hij opnieuw burgemeester van Kampen. Toen de prinsgezinden opnieuw en
nu definitief de overhand kregen, wijdde Toe Bocop zich meer en meer aan het schrijven van zijn
kroniek, waaraan hij al tijdens zijn gevangenschap begonnen was. Vooral de Kamper archieven werden
hiertoe door hem gebruikt. Slechts het eerste deel van zijn kroniek is bewaard gebleven (zie ook:
345).
a Croenick der byscoppen van Uttert, hertighen van Ghelre, van hoer anvanck hoe dat sye beyde
onder kesser Carell dye 5 als hertig van Beyeren, graven van Hollant synnen ghecoemen, wair in
wordt bescrewen was bij hoer regirringhe int sticht van Uttert, landt van Gelre, grewscap van Sutphen,
het landt van Oueryssel, Vreslant, Gro-
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ninghen, Groenigher landt ys gheschit, uyt verschiden scryveren und olde loffelicke scriften myt
groeten vlyt byeden anderen durrich Arent toe Bocop ghebrocht, in: Kronijk van Arent toe Bocop.
Codex diplomaticus neerlandicus, Historisch Genootschap tweede serie no. 5. Utrecht 1860 [930 pp.;
8o].

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 702-704; Muller, 70; de ‘Inleiding’, voorafgaande aan bovengenoemde uitgave;
C.N. Fehrmann, ‘De Kamper burgemeester Arent toe Boecop en zijn tijd’, Kamper almanak,
(1971-1972) 145-173.

65 Boddaert, Pieter
Middelburg, 6 augustus 1694 - Middelburg, 28 januari 1760
Boddaert studeerde rechten in Leiden en werd daarna advocaat in Middelburg. Hij werd benoemd tot
griffier van het leenhof van Vlaanderen en van de Admiraliteit van Zeeland. Hij publiceerde veel
gedichten en schreef ook theologische verhandelingen.
a Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XIXde en XXste deel. Vervolgende
de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder handelende van Zeeland. 2 dln.
Amsterdam 1751-1753 [435 + 579 pp.; 8o], 's-Gravenhage 1969 (facs.).
Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; negende/tiende
deel, behelzende eene beschryving van Zeeland.
Boddaert was degene die de meeste hoofdstukken (zes van de zestien) schreef van
bovenstaande beschrijving van Zeeland. Andere Zeeuwse notabelen droegen een of twee
hoofdstukken bij over de plaats van hun inwoning. Een commentaar door Z. Paspoort
met dezelfde titel verscheen in Middelburg 1820.

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 689-691; NNBW, VI, 125.

65 bis Boec der ghescienissen
Deze kroniek, ook wel genoemd Kroniek van Hoernaer, loopt van 1417 tot 1557. De auteur is
onbekend.
a Dit is 't boec der ghescienissen, in: J.J. Dodt van Flensburg, ed., Archief voor kerkelijke en wereldsche
geschiedenissen inzonderheid van Utrecht. 7 dln. Utrecht 1838-1848, III [13 pp. aparte paginering;
4o].
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66 Boey, Thymon
Rotterdam, (ged.) 8 oktober 1713 - 's-Gravenhage, 15 mei 1798
Boey studeerde en promoveerde te Leiden in de rechten, waarna hij secretaris en substituutgriffier
van het Hof van Holland werd.
a Bedenkinge over de oudheyt; mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van
Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's-Gravenhage 1760 [269 pp.; 4o].
b De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt, en uit de oppermagt der Staaten met den
grave, verder beweezen. 's-Gravenhage 1761 [236 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 757.

67 Bogaert, Abraham
Amsterdam, (ged.) 5 september 1663 - Amsterdam, (begr.) 6 december 1727
Bogaert was apotheker en maakte in die hoedanigheid drie maal een reis naar Indië. Op de derde reis
in 1701 werd hij door gouverneur-generaal Willem van Oudshoorn van deze plicht ontheven en op
het kantoor ‘generale visite’ geplaatst wegens zijn antiquarische activiteiten. Een reis naar onder meer
Siam en Ceylon volgde. In 1706 was Bogaert weer in Amsterdam na op de terugreis de misstanden
in de Kaapkolonie nog aan de kaak te hebben gesteld. Naast zijn historische werk schreef hij veel
voor het toneel, maakte hij gedichten en vertaalde klassieken.
a De Roomsche monarchy, vertoont in de muntbeelden der Westersche en Oostersche keizeren;
beginnende van Cesar, en eindigende met Leopoldus, den tegenwoordigen Roomschen keizer: alle
naer de vermaarde muntpenningen van Haare Zweedsche Majesteit Christina te Rome getekent, en
in 't koper gesneden. Waar in alles wat by de Romeinen, Grieken, Duitschen en andere volkeren is
voorgevallen, naukeurig in dicht en ondicht ontvouwen word. Utrecht 1697 [448 pp.; 4o]; Amsterdam
1716 (verm.), 1718.
De laatste twee drukken werden uitgebracht onder de titel: Roomsche monarchy, vertoont
in de levens, bedryven, muntbeelden, en gedenkpenningen der Westersche en Oostersche
keizeren, van Julius Cezar af tot op Karel den VI.
b Historische reizen door d'oostersche deelen van Asia; zynde eene historische beschryving dier
koninkryken en landschappen, door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp
van de zeden, drachten, wetten en godtsdienst der zelve inwoonders, en wat verder wegens de dieren,
planten, vruchten, enz. in die
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gewesten aanmerkenswaardig is: mitsgaders een omstandig verhaal van den Bantamschen inlandschen
oorlog, het verdryven der Francoizen uit het koninkryk Siam, en 't geen aan Kaap de goede Hoop in
den jaare 1706 is voorgevallen, tot aan het opontbod des gouverneurs Willem Adriaan van der Stel.
Amsterdam 1711 [604 pp.; 4o]; Rotterdam 1730.
c Historie van de grontlegging der Nederlantsche vryheit. Begrepen in drie boeken. Amsterdam 1716
[355 pp.; 8o].
d De kersvloedt van den jare MDCCXVII, vermengt met de gedenkwaardigste vloeden sedert den
algemeenen. Amsterdam 1719 [150 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 768-769; NNBW, III, 131-133.

Bogerman van Dockum, Reiner, zie: Carasso-Kok, 353

68 Bois, Jean Pierre Isaaq du
Zwitserland, 1722-1723 - 's-Gravenhage, 12 mei 1780
In 1748 werd Du Bois benoemd tot Saksisch zaakgelastigde in 's-Gravenhage. Vanaf 1773 was hij
geheim legatiesecretaris en in 1779 legatieraad.
a Vie des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des établissemens hollandois aux Indes
orientales; ouvrage où l'on trouve l'origine de la Compagnie des Provinces Unies, ses premiers traités
de commerce, la fondation de Batavia, les deux siéges mémorables de cette ville, les conquêtes des
Hollandois aux Moluques, a Ambon, Banda, Macassar, Ceylan, Malabar etc. ... en général tous les
événemens, publics ou particuliers, dignes de remarque, relatifs aux affaires des Indes, arrivés depuis
un siécle et demi, jusqu'à nos jours, et rapportés, année par année, sous l'administration de chacun
des chefs de la nation Hollandoise en Asie. La Haye 1763 [351 pp.; 4o].
Leven van alle de gouverneurs generaal van Neerlands India met derzelver afbeeldingen. Amsterdam
1765.
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Literatuur
Van der Aa, II, 2, 786; O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende
in Nederland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1983).

69 Boitet, Reinier
Delft, (ged.) 19 januari 1691 - Delft, (begr.) 5 januari 1758
Sedert 1717 was Boitet werkzaam in het drukkersvak te Delft. Vanaf 1737 bekleedde hij de functie
van stadsdrukker. Bovendien gaf hij een krant uit en dreef hij een boekhandel. Ongetwijfeld heeft hij
inhoudelijk bijgedragen aan onderstaande eigen uitgave, die overigens grote stukken bevat uit Van
Bleyswijcks Beschrijvinge der stadt Delft (zie: 58, a, b). Ook H.F. van Heussen* en H. van Rhijn
werkten mee aan de totstandkoming van het boek.
a Beschryving der stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs
eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken
en zeltzaamheden. Nevens derzelver voorregten, handvesten, previlegien, en regeeringsvorm. Alles
't zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en brieven, en met zeer veele echte
bewysstukken (te vooren noit gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der
Nederlandsche oudheden. Delft 1729 [804 pp.; 4o], Alphen a/d Rijn/Amsterdam 1973 (facs.) Nijhoff/Van Hattum, 34.
Zie ook: Carasso-Kok, 132.

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 792; NNBW, VI, 145; A.O. Kouwenhoven, ‘Verantwoording van de heruitgave’,
in de facsimile-uitgave.

Bolstra, Melchior, zie: Beschryving van het oude Batavische zeestrant

70 Bomelius, Henricus
Zaltbommel, (1490?) - Duisburg, 29 september 1570
Zijn eerste opleiding kreeg Bomelius in Deventer en waarschijnlijk studeerde hij daarna in Keulen.
In 1522 werd hij tot priester gewijd en vervolgens benoemd tot rector van het nonnenklooster Maria
Magdalena in Utrecht. Hier was hij ooggetuige van de Utrechts-Gelderse oorlog. Rond 1536 moet
hij zijn functies hebben opgegeven, waarna we hem terugvinden als reformatorisch prediker in
's-Hertogenbosch, Kleef en Meurs. In deze laatste stad dateerde hij
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zijn historische werk: 1 augustus 1539. Later werd hij leraar (1543) en predikant (1553) in Wesel,
waar hij ook enige theologische werken schreef. Tenslotte verruilde hij als predikant Wesel voor
Duisburg.
a Bellum Traiectinum inter Gelriae ducem Carolum et Henricum Bavarum episcopum Ultrajectinum,
in: G. Geldenhouwer, ed., Germanicarum historiarum illustratio nunc primum excusa. Marpurgi
1542, 41r-65 [8o] (zie: 179, g).
Bellum Trajectinum. B.J.L. de Geer, ed. Werken Historisch Genootschap nieuwe reeks no. 28. Utrecht
1878.

Literatuur
De Wind, 142-143; Van der Aa, II, 2, 816; NNBW, I, 397-398; Muller, 41; F.S. Knipscheer, Hendrik
van Bommel, kerkhervormer in Nederland en de Rijnlanden (s.l., 1955).

71 Bondam, Pieter
Kampen, 26 december 1727 - Utrecht, 6 februari 1800
Pieter Bondam begon met zijn studie op het gymnasium in Kampen; sinds 1742 studeerde hij te
Franeker in de letteren en de rechten. Vier jaar later volgde zijn promotie in de rechten. Hij keerde
als conrector terug naar Kampen, maar werd in 1755 hoogleraar in de rechten te Zutphen, later
bovendien rector en bibliothecaris. Zijn leerstoel in Zutphen verwisselde hij voor die in Harderwijk
(1763) en tien jaar later deze weer voor die in Utrecht. Daarnaast was hij sedert 1770 historieschrijver
van Gelderland.
a Oratio secularis de Foedere Trajectino. Trajecti ad Rhenum 1779 [189 pp.; 4o].
Redevoering over de Unie van Utrecht. Utrecht 1779.
b Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der vaderlandsche historie; opgezogt,
byeengebragt, en met eenige aanmerkingen opgehelderd. 5 dln. Utrecht 1779-1781 [329 + 388 + 321
+ 375 + 379 pp.; 8o].
c Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen; behelzende de handvesten,
privilegien, vryheden, voorrechten en octroyen, als mede andere voornaame handelingen, verbonden
en overeenkomsten, derzelven. Beginnende met de oudste brieven van die landstreeken, en eindigende
met de afzweering van koning Philips, als laatsten hertog. Opgezogt, byeengebragt, met verscheidene
handschriften vergeleken, en met aanmerkingen opgehelderd. Utrecht 1783-1809 [705 pp.; fo].
Vier afdelingen in één deel, niet verder verschenen.
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Literatuur
Van der Aa, II, 2, 819-822; BWN, II, 47-48; M.A.D. Delen, e.a., ‘Een speurder bespied. De staatsman
Laurens Pieter van de Spiegel als historicus temidden van zijn tijdgenoten’, Documentatieblad
werkgroep achttiende eeuw, no. XLVII-XLVIII (1980) 3-35.

Boomgaert, Cornelis Adriaenszoon, zie: Leven van D.V. Coornhert, Het

72 Boomkamp, Gijsbert
Alkmaar, na 1701 - Alkmaar, 11 juli 1755
Boomkamp kwam uit een doopsgezinde familie en werd op latere leeftijd gedoopt in de Friese
doopsgezinde gemeente (13 april 1732). Gedurende een jaar bekwaamde hij zich in Amsterdam in
de tekenkunst, maar zag kennelijk toch meer brood in de koophandel. Rond 1740 dreef hij een
kaarsenmakerij op het Alkmaarse Luttik-Oudorp; in de loop der jaren raakte hij in goede doen en
verwierf verschillende bezittingen in onroerend goed. In het stadsarchief van Alkmaar worden nog
enige werken van hem in handschrift bewaard.
a Tegenwoordige toestand van Egmond aan Zee, of korte beschryvinge en oudheidkundige aantekening
van Egmond, de instorting van deszelfs tooren, en eene herberg, enz. ... Haarlem 1741 [20 pp.; 4o],
Alkmaar [1969] (facs.), Haarlem 1743 - Nijhoff/Van Hattum, 35-36.
b Aenmerkingen over Alkmaers stede-regt. Ter gelegentheidt van het voortbrengen van eenige
bezwaernissen daer tegen. Alkmaar 1741 [19 pp.; 4o].
c Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg en veele
andere echte stukken en bescheiden beschreven door Gysbert Boomkamp. Rotterdam 1747 [440 pp.;
4o] (zie: 155, d) - Nijhoff/Van Hattum, 88.

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 872-873; H.S. Bender, e.a., ed., The Mennonite Encyclopedia (4 dln.; Hillsboro,
1955-1959) I, 389; NNBW, I, 405-407; C.W. Bruinvis, Over Alkmaarsche geschiedboeken en
geschiedschrijvers (Alkmaar, 1892); W.A. Fasel, ‘Alkmaar en zijn geschiedschrijvers tot aan het jaar
1800’, Alkmaars jaarboekje, V (1969) 22-38; G. Valk, ‘Tussen lokaal patriottisme en historisch
pyrrhonisme. Simon Eikelenberg (1663-1738) als Alkmaars geschiedschrijver’, Holland,
regionaal-historisch tijdschrift, XVII (1985) 209-217.
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73 Booth, Cornelis
Utrecht, 20 oktober 1605 - Utrecht, 13 juli 1678
Booth studeerde vanaf 1622 in Leiden en in 1628 in Caen, waar hij hetzelfde jaar tot doctor in de
medicijnen promoveerde. Hij werd arts in Utrecht en bekleedde veel openbare functies. Als schepen,
vroedschapslid, thesaurier en burgemeester diende hij de stad, als bibliothecaris vanaf 1640 de
universiteit. Zijn positie verschafte hem vrije toegang tot stedelijke en gewestelijke archieven. Ook
voormalige kloosters en abdijen bezocht hij op zoek naar documenten over het verleden, waarbij hij
vele afschriften vervaardigde.
a Beschryvinge der stadt Utrecht. Utrecht 1685 [12 pp.; fo], 1715, 1745 - Nijhoff/Van Hattum, 37-39.
Anoniem verschenen. In de laatste druk was ook de tweede druk van de Stichtsche cleyne
chronicke van J.F. Cortgeen van der Goude opgenomen (zie: 123, a).
De Beschryvinge was het eerst verschenen in 1648 bij een kaart van Herman Hermanszn.
Saftleven, en in 1651 als zodanig opnieuw uitgegeven op 13 eenzijdig bedrukte pagina's
bij de plattegrond van A. van Vianen uit 1598. Tenslotte werd de Beschryvinge in 1729
herdrukt in het Groot Placaatboek van J. van de Water (zie: 515, a).

Literatuur
NNBW, IV, 217-218.

74 Bor, Livinus
Leiden, (1621?) - Ambon, 5 januari 1669
In 1639 trad Bor in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Hij werd assistent op Ternate.
Daar hij naar alle waarschijnlijkheid onregelmatigheden in het bestuur ontdekte, stuurde men hem in
1645 wegens ongeschiktheid naar Batavia terug. Vijf jaar later was hij assistent op Ambon. Aan het
eind van 1650 werd hij benoemd tot secretaris van Arnold de Vlaming van Oudshoorn, die een opstand
op Ambon moest onderdrukken. Deze rebellie duurde tot 1656, waarna Bor onmiddellijk zijn
bevindingen noteerde: het voorwoord van zijn boek is gedateerd Batavia, 30 augustus 1657. In 1661
ging Bor als fiscaal naar Formosa, dat echter in 1662 voor de Nederlanders verloren ging. Na zijn
terugkeer naar Ambon vroeg hij in 1664 ontslag uit de dienst.
a Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als superintendent over d'Oosterse
gewesten oorlogaftig ten eind gebracht. Delft 1663 [369 pp.; 12o].

Literatuur
Van der Aa, II, 2, 905; NNBW, VIII, 180-181; H.J. de Graaf, ‘Aspects of Dutch historical writings
on colonial activities in South East Asia with special reference to the indigenous peoples during the
sixteenth and seventeenth centuries’, in: D.G.E.
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Hall, ed., Historians of South East Asia (Londen, 1961) 213-224; G. Molewijk, ‘Livinus Bor en
Frederik Coyett; twee koloniale geschiedschrijvers’, Skript. Historisch tijdschrift, V (1983) 173-183.

75 Bor, Pieter Christiaenzoon
Utrecht, 1559 - Haarlem, 16 maart 1635
Over de jeugd van de Utrechtse apothekerszoon Bor is weinig bekend. In oktober 1578 vestigde hij
zich in Haarlem, verruilde deze stad in 1591 voor Leiden, waar hij het notarisambt uitoefende en de
eerste editie van zijn boek schreef (zie: a). Hij woonde ook nog in 's-Gravenhage, Rijswijk en
Beverwijk, en keerde uiteindelijk weer naar Haarlem terug. In 1602 kenden de Staten van Utrecht
hem voor zijn geschiedwerk een jaargeld toe. Door zijn zwager Kriep, griffier van het Hof van Holland,
had hij toegang tot de archieven. In 1616 volgden ook de Staten van Holland met hun officiële
erkenning en financiële waardering van Bors historiografische activiteiten. Hij werd benoemd tot
rentmeester-generaal van Noord-Holland, een betrekking die hem in staat stelde vrijwel alle aandacht
op de compilatie van zijn geschiedwerk te richten.
a Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende borgerlijcke
oneenicheyden. Warachtighe ende historische beschrijvinge. Utrecht 1595 [121 pp.; fo]; 's-Gravenhage
1603 (‘van nieus oversien’).
Boek 1-3.
b Vande Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden, gheduerende den
gouvernemente vanden hertoghe van Alba inde selve landen. Utrecht 1601 [374 pp.; fo].
Boek 4-6. Bovenaan de bladzijden weer eerste, tweede en derde boek genoemd.
Vervolgens verscheen een door Bor in dichtvorm gestelde samenvatting van a en b: Den oorspronck,
begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, geduyrende de regeringe vande hertoginne van
Parma, de hertoge van Alba, ende eensdeels vanden groot commandeur. Beschreven deur Pieter Bor
Christiaensoon historyschrijver, ende nu deur den selven in liedekens vervaet. Leiden 1617; Amsterdam
1747, 1762.
c Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden, beginnende mette opdrachte
der selver landen ghedaen by keyser Carel de V. aen sijnen soon coninck Philippus van Spangien tot
de droevighe doodt van zijn excellentie Willem prince van Orangien hooghl. memorie. 6 dln.
Leiden/Amsterdam 1621-1634 [543 + 703 + 386 + 398 + 380 + 387 ff.; fo].
Tussen 1679 en 1684 verscheen een voortgezette folio-editie onder de titel: Oorsprongk, begin en
vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden; beginnende met
d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen soon konink
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Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC, ... in XXXVII boeken en IV
stukken verdeelt. 4 dln. Amsterdam 1679-1684.
Tegelijkertijd verscheen een identieke uitgave op groot papier in negen banden.
d Kort ende waerachtigh verhael van de heerlijcke ende onvoorsiene victorie, die God Almachtigh
de Vereenighde Nederlandsche Provintien verleent heeft, deur 't veroveren van de stercke stadt van
Weesel ... 's-Gravenhage 1629 [28 pp.; 4o].
e Gelegentheyt van 's Hertogen-bosch vierde hooft-stadt van Brabandt. Haer oorspronck, fundatie
ende vergrootinge, verscheyden hare belegeringen. Ende eyntlijcke overwinninge verrassinghe ende
inneminghe van Wesel ende meer andere geschiedenissen des iaers 1629. Alles onder 't voorsichtigh
wijs ende kloeck beleyt van den deurluchtigen hooch-gebooren vorst ende prince Frederick Henrick
... 's-Gravenhage 1630 [412 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 40.
f Het seste deel, der chronycke Carionis: inhoudende de voor-naemste ende ghedenck-weerdighste
saken ende gheschiedenissen, in geestelicke ende wereltlicke saken, de welcke beyde in tijde van
vrede ende oorloge, te water ende te lande geschiet zijn, in de voornaemste deelen des gheheelen
aertbodems, zedert den aenvanck van de regieringe des groot-machtigen Rodolphi de II ... tot den
overlyden van Matthias den I ... Amsterdam 1632 [815 pp.; fo].
Dit is het vervolg van Bor op de Chronica Carionis, die in Dordrecht 1586 verscheen in
de vertaling van Bors oom Willem van Zuijlen van Nijevelt.

Literatuur
De Wind, 240-243, 560-561; Van der Aa, II, 2, 902-905; NNBW, VI, 160-163; B.A. Vermaseren,
‘Een 18de-eeuws betoog tegen het Plakkaet van Verlaetinge, tevens inhoudende een kritiek op Bor’,
Handelingen van het zevenentwintigste Nederlands filologencongres gehouden te Utrecht 1962
(Groningen, 1962) 195-198; J.A.L. Lancée, ‘Pieter Bor: volksopvoeder en “Rijksgeschiedschrijver”’,
Maatstaf, XXVIII (1980) 95-104; A.E.M. Janssen, ‘Pieter Bor Christiaenszoon (1559-1635),
geschiedschrijver van “waerheyt ende onpartijschap”’, in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed.,
Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.;
's-Gravenhage, 1981) I, 21-38; A.E.M. Janssen, ‘A “trias historica” on the revolt of the Netherlands:
Emanuel van Meteren, Pieter Bor and Everhard van Reyd as exponents of contemporary
historiography’, in: A.C. Duke, C.A. Tamse, ed., Clio's mirror. Historiography in Britain and the
Netherlands. Britain and the Netherlands, VIII, Papers delivered to the eighth Anglo-Dutch historical
conference (Zutphen, 1985) 9-30.
Z.W. Sneller, ed., ‘Brieven van Emanuel van Meteren en van Pieter Bor’, Bijdragen en
mededeelingen van het Historisch Genootschap, LVI (1935) 261-281.
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76 Bos, Lambertus
Workum, 23 november 1670 - Franeker, 6 januari 1717
Als zoon van de rector van de Latijnse school in Workum kreeg Bos onderwijs van zijn vader.
Aanvankelijk was hij huisonderwijzer bij Hector van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel. In 1694
schreef hij zich in Franeker in als student in de letteren. Hij werd vervolgens aldaar privaat-docent,
in 1697 praelector en tenslotte in 1704 hoogleraar in het Grieks. Hij schreef een aantal werken op het
gebied van de Griekse letterkunde.
a Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, descriptio brevis. Franequerae 1714 [189 pp.; 12o];
Bernae/Francofurti 1716; Hafniae 1721; Franequerae 1727 (anoniem verschenen); Francofurti 1730;
Helmstadii 1739; Lugduni Batavorum 1740; Lipsiae 1749, 1767; Franequerae 1772, 1773; Lipsiae
1787; Franequerae 1809, 1819; Groningae 1830; Cantabrigiae 1831.
Antiquités de la Grèce en général, et d'Athenes en particulier ... Paris 1769.
Antiquities of Greece ... London 1772, 1805; Cambridge 1833.

Literatuur
Van der Aa, II, 3, 975-977; NNBW, IV, 230-231; J.G. Gerretzen, Schola Hemsterhusiana. De herleving
der Grieksche studiën aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot
en met Valckenaer (Nijmegen/Utrecht, 1940).

Bosch, Cornelis, zie: Historie van het leven en sterven van heer Johan van
Oldenbarnevelt

77 Bosch (Van Bos, Sylvius), Lambert van den
Amsterdam, (ged.) 9 april 1620 - Vianen, tussen 11 juli en 22 augustus 1698
Van den Bosch behaalde in 1640 zijn bevoegdheid het apothekersambt te mogen uitoefenen, wat hij
aanvankelijk in Amsterdam gedaan zal hebben. Van 1652 tot 1655 was hij rector van de Latijnse
school in Helmond, daarna conrector van die in Dordrecht. In 1671 werd hij ontslagen wegens
plichtsverzuim en andere hem verweten nalatigheden, welk ontslag hij aan de persoonlijke invloed
van Cornelis de Witt toeschreef. In 1672 werd Van den Bosch rector aan de Latijnse school van
Heemstede en tevens ouderling. Na de periode in Heemstede volgde nog een tijd in Amsterdam en
Vianen. Zijn produktiviteit was enorm. Uit tal van auteurs en talen, Latijn en Grieks, Spaans en
Italiaans, Duits, Frans en vooral Engels compileerde en vertaalde hij. Zo
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bracht hij als eerste een Nederlandse vertaling van Don Quichote. Hij schreef ook enkele dichtwerken
en toneelstukken.
a Het leeven van Maria Stuart, koninginne van Schotlant. Uyt verscheyde treflijke, soo roomsche, als
andere schrijvers by een versamelt. Amsterdam 1647 [72 pp.; 4o].
b Het treurtoonneel der doorluchtige mannen onser eeuwe. Waer op den val der grooten levendigh
vertoont wordt. Vertaelt [uit het Frans naar Claude Malingre de Saint Lazare] door I.H.G. [= Jan
Hendrik Glazemaker] en ten deele uyt verscheyde schryvers t'samen getrocken door L.v.B. Amsterdam
1650 [782 pp.; 8o], 1653 (geheten ‘tweede deel’, maar slechts verm. van ed. 1650); Dordrecht 1655;
Amsterdam 1659.
c Florus Anglicus sive rerum Anglicarum ab ipso exordio, usque ad Caroli primi mortem deductarum
compendium. Amstelodami 1651 [230 pp.; 12o], 1652; in: E. Chamberlayne, Angliae notitia, sive
praesens Angliae status succincte enucleatus. S.l.s.a.
Engelsche Florus, of kort begryp der Engelsche geschiedenissen van de eerste tyden af tot de doodt
van koningh Karel de Eerste. Amsterdam 1652.
Florus Anglicus: or, an exact history of England from the raign of William the Conquerour to the
death of the late king. London 1657, 1658, 1659, 1660.
In meerdere edities.
d Het vorstelyck treurtoonneel, of op- en onder-gangh der grooten. Begrypende omtrent hondert jaren,
van 1500 tot 1600 toe. Uyt verscheyde schryvers en talen versamelt. Amsterdam 1652 [838 pp.; 8o];
Rotterdam 1655; Dordrecht 1655; Amsterdam 1658.
e Het konincklyk treurtoonneel, ofte op- en onder-gangh der keyseren, koningen en vorsten: beginnende
met het roomsche keyserrijck, tot aen het jaer 1500 na de geboorte Christi ... Dordrecht 1656 [648
pp.; 8o].
f Keurstof deses tydts, behelsende de voornaemste geschiedenissen of rampsaligheden der grooten,
meest voorgevallen zedert het jaer 1640. Vertoonende het laetste toonneel der doorluchtige mannen.
Uyt verscheyde schrijvers en talen versamelt. Dordrecht 1672 [571 pp.; 8o].
g Tooneel des oorlogs, opgerecht in de Vereenigde Nederlanden; door de wapenen van de koningen
van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche bisschoppen. Tegen de Staten der Vereenigde
Nederlanden, en hare geallieerden. Nevens de aanmerkwaardigste saken, door de geheele werelt, en
voornamelijk in Europa voor-
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gevallen, zedert het jaar 1669 alwaar de Historie van L. van Aitzma eyndigt, tot den tegenwoordigen
tijt. 4 dln. Amsterdam 1675 [298 + 338 + 296 + 350 pp.; 4o] (zie: 7, d).
Schau-platz des Krieges: aufgerichtet in den Vereinigten Niederlanden: durch die Waffen der Könige
von Franckreich und Engeland, Cöllnische und Münsterische Bischöffe, gegen die Staten der
Vereinigten Niederlande, und dero Gealiirten ... Amsterdam 1675.
h Leeven en bedrijf van sijn hoogheyt Willem Hendrik de Derde, prince van Orangien, en Nassau,
etc. Verhandelende 't gedenckwaerdigste zeedert sijn geboorte tot het stadhouderschap, en 't gepasseerde
in den oorlogh tusschen Vrankryk en Engelant met haer geallieerden, tegen de Vereenigde Nederlanden,
tot het eynde des jaars 1674. Door een liefhebber der historien. Amsterdam 1675 [480 pp.; 8o].
Blijkens ‘den drucker aen den lezer’ is ‘den beroemden History-Schrijver L.v.B.’ de
auteur.
i Prael-tooneel der doorluchtige mannen, of het leven en bedrijf der beroemder vorsten, uytheemsche
veldt-oversten en vorstelijcke bedienaers deses tijdts. Verhandelende de voornaemste saecken van
staet en oorlogh, in en omtrent dese laetste hondert jaeren voorgevallen. Uit de vermaerste
historie-schrijvers by een versamelt, en vertaalt. Amsterdam 1676 [779 pp.; 4o].
In meerdere edities.
j Het tooneel der vorstelycke gunstelingen, waer in haer wonderlycke op en onderganck door seldtsaeme
veranderingen en treurige wisselvalligheden klaerlyck vertoont wordt. Van het begintsel dezer euwen,
tot de tegenwoordige tyden toe. Amsterdam 1676 [683 pp.; 8o]; 's-Gravenhage 1695.
k Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen. Beginnende
met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt. En eyndigende met den roemruchtigen
admirael M.A. de Ruyter, ridd. etc. Vertoonende veel vreemde voorvallen, dappere verrichtingen,
stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, etc. Naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige schriften,
en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven, door V.D.B. Amsterdam 1676 [350 + 303
pp.; 4o], 1683 (‘Beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217’).
De tweede druk is sterk vermeerderd.
Leben und tapffere Thaten der aller-berühmtesten See-Helden, Admiralen und Land-Erfinder unserer
Zeiten, angefangen mit Cristoforo Colombo Entdeckern der neuen Welt, und geendigt mit dem
welt-berühmten Admiral M.A. de Ruyter ... Nürnberg 1681.
l Toneel der ongevallen, verhandelende in een schat van oude en hedendaegsche voorbeelden, de
ellendigheden der wereltsche mogentheden, op en ondergang der grooten, borgerlijke en staetsrampen,
etc. midtsgaders het spicilegium of by-spel van
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vorstelyke treur-gevallen, verstreckende een vervullinge van alle de treur-toneelen, der dingen, daer
in voor by gegaen. Dordrecht 1683 [368 + 344 pp.; 4o]; Rotterdam 1699.
m Historien onses tyds, behelzende saken van staat en oorlogh, voorgevallen in, en omtrent de
Vereenigde Nederlanden, en door geheel Europa, mitsgaders in meest alle de andere deelen des
werelds. Beginnende met het jaar 1669 daar het de heer Lieuwe van Aitzema heeft gelaten; ... 4 dln.
Amsterdam 1685-1699 [1363 + 1242 + 1074 + 1083 pp.; fo] (zie: 7, d).
n Romeynschen adelaer, waer in de loffelijcke en lasterlijcke daden der romeynsche koningen, en
keyseren, verhandelt werden: met een kort verhael van Adam af, tot op de romeynsche monarchye;
zijnde een bijbelsche tijdt-wijser op Christus. Door D.P. Pers. Nu door nieuwe aenmerckingen,
voornamentlijck de saecken der Nederlanden aengaende, vermeerdert, en vorders met behoorlijke
uytbreydinge gecontinueert, tot den jaare 1689 etc. 3 dln. Utrecht 1689 [740 + 788 + 912 pp.; 12o]
(zie: 380, b).
Dit werk van D.P. Pers werd door Lambert van den Bosch aangevuld en opnieuw
uitgegeven.
o Het leven en bedryf van Willem de Darde. Koning van Groot-Brittannie, Vrankryk en Yrlant etc.
etc. prince van Orangie etc. etc. etc. Sijn geboorte, jongelingschap, erfstadthouderschap en koninglyke
waardigheid. Onder wiens heerschappy en bestieringe werden verhandelt, saken van staat en oorlog
van den jare 1650 tot het uytgaen van 1693. Door L.S. 2 dln. Amsterdam 1694 [432 + 442; 180 +
528 pp.; 4o].
Een geheel omgewerkte en vermeerderde editie van h.
p Treur-toonneel der doorluchtige mannen, of op- en ondergang der grooten, vertoont in de rampzalige
geschiedenissen van keyzers, koningen, prinsen, vorsten, en andere voorname personagien. Beginnende
met het roomsche keizerryk, en vervolgende tot aan 't jaar 1698. Uit menigte van schryvers, en
verscheidene taalen, by een gebracht. 3 dln. Amsterdam 1698 [480 + 300; 403 + 431; 331 + 281 pp.;
4o].
Dit is een verzameling en bewerking van a, b, d, e, f, j en l.

Literatuur
Van der Aa, II, 3, 978-980; NNBW, IV, 231-232; H. Krol, ‘Heemstede als uitwijkplaats van Dordts
zwart schaap. Lambertus van den Bos (Sylvius) (1620-1698)’, Nieuwsbrief vereniging
Oud-Heemstede-Bennebroek, XLIII (1985) 3-12; H. Duits, ‘Lambert van den Bosch als pleitbezorger
van het stadhouderschap’, in: G. van Eemeren, e.a., ed., 't Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse
en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof. dr. J. Rens (Leuven/Amersfoort, 1986) 341-352.
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78 Boxhorn, Marcus Zuerius (van)
Bergen op Zoom, 25 september 1612 - Leiden, 3 oktober 1653
Na de inname van Breda door de Spaanse troepen (1625) vertrok Boxhorn uit die stad met zijn moeder
naar Leiden. Daar studeerde hij filosofie, rechten en geschiedenis. In 1632 werd hij er buitengewoon
hoogleraar in de welsprekendheid. In 1640 werd hij gewoon hoogleraar en in 1648 volgde hij D.
Heinsius* op als hoogleraar in de geschiedenis en staatkunde. Naast zijn historische werken gaf hij
tekstkritische uitgaven, Latijnse gedichten en politieke tractaten uit.
a Theatrum sive Hollandiae comitatus et urbium nova descriptio. Qua omnium civitatum,
praecipuorumque locorum icones, origines, incrementa, res domi forisque gestae, iura, privilegia,
immunitates, ipsis principum tabulis expressa, et viri illustres exhibentur. Amstelodami [1632] [384
pp.; 8o oblong].
Toneel ofte beschryvinge der steden van Hollandt waer in haer beginselen, voortganck, privilegien,
historie ende gelegentheyt vervat worden. Amsterdam [1634] (verm.).
b Historia obsidionis Bredae et rerum anno MDCXXXVII gestarum. Lugduni Batavorum 1640 [176
pp.; fo].
c De typographicae artis, inventione et inventoribus dissertatio. Lugduni Batavorum 1640 [51 pp.;
4o].
d Chroniik van Zeelandt, eertijdts beschreven door d'heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende
vermeerdert. 2 dln. Middelburg 1644 [471 + 620 pp.; 4o].
Boxhorn voegde commentaar als ‘Bijvoeghsels’ toe en tevens het gedeelte over 1550-1581,
505-604 (zie: 397, a).
Beschryvinge van Zee-landt hare antiquiteyt ofte ouderdom ... Eertijdts beschreven door den heer
Iohan Reyersbergen, ende daer na vermeerdert door Marcus Iuereus van Boxhorn. Amsterdam 1646.
Deze uitgave bevat niet meer dan de eerste dertien hoofdstukken van Van Reygersberch,
zonder toevoegingen van Boxhorn; mogelijk een roofdruk.
e Nederlantsche historie. Eerste boeck, behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende
leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe
van keiser Karel de Viifde. Leiden 1644 [214 pp.; 4o], 1649; Utrecht 1700; Amsterdam 1739, 2 dln.
1753.
De drie laatste drukken bevatten tevens de Sulpitius Belgicus van J. Baselius (zie: 31, a).
De Utrechtse druk van 1700 verscheen onder de titel: Nederlandsche historie, behelsende
de staat van de Nederlandsche kerk voor de Hervorming ...
f Spiegeltien, vertoonende 't lanck hayr ende hayrlocken, by de oude Hollanders ende Zeelanders
gedragen. Middelburg 1644 [55 pp.; 12o].
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g Spiegeltjen vertoonende 'tcort hayr, by de Hollanders ende Zeelanders joncst ghedragen, ende van
vreemde ontleent. Middelburg 1644 [60 pp.; 12o]; Leiden 1742, 1745.
h Bediedinge van de tot noch toe onbekende afgodinne Nehalennia, over de dusent ende ettelicke
hondert jaren onder het sandt begraven, dan onlancx ontdeckt op het strandt van Walcheren in Zeelandt.
Leiden 1647 [32 pp.; 4o].
i Vraagen voorghestelt ende opgedraaghen aan de heer Marcus Zuerius van Boxhorn, over de
bediedinge ... onlangs by hem uytgegeven [8 pp.], en Antwoord van Marcus Zuerius van Boxhorn,
gegeven op de vraaghen, hem voorgestelt over de bediedinge van de afgodinne Nehalennia, onlancx
uytghegeven. In welcke de ghemeine herkomste van der Griecken, Romeinen ende Duytschen tale
uyt den Scythen duydelijck bewesen, ende verscheiden oudheden van dese volckeren grondelijck
ontdeckt ende verklaert worden. Leiden 1647 [112 pp.; 4o].
j Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt, door Johan Veldenaer over omtrent twee
hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden graeflijcke
brieven, raeckende de outheden ende saecken van de gedachte landen, verrijckt door Marcus Zuerius
van Boxhorn. Leiden 1650 [227 pp.; 4o].
Pp. 136-227 bevatten Boxhorns aantekeningen. Carasso-Kok, 317 vermeldt dat het
auteurschap van Veldenaer niet zeker is.
k Historia universalis sacra et profana, a Christo nato ad annum usque MDCL. In qua illustrium
gentium ac principum origines, res gestae, variae mutationes in ecclesia et republica, aliaque ex variis,
etiam hactenus ineditis, monumentis traduntur. Hierop volgt: Caroli V et sequentium imperatorum
tempora ac res gestae usque ad annum MDCL. Lugduni Batavorum 1651 [1072 + 107 pp.; 4o], 1652,
1654; Colonia Allobrogum 1674; Francofurti et Lipsiae 1675; Budissae 1688.
De laatste druk verscheen onder de titel: Chronologia, praecipuorum universi orbis
imperiorum..., Dan. Hartnaccius, ed.
l Oratio inauguralis ... de historiarum lectione ac usu (1648), in: M.Z. Boxhorn, Orationes varii
argumenti. Leidae 1651, 305-337 [12o].
m Metamorphosis Anglorum, sive mutationes variae regum, regni, rerumque Angliae. Opus historicum
et politicum ex variis fide dignissimis monumentis ac auctoribus contextum, ad haec usque tempora
deductum, memoriaeque posteritatis aeternae consecratum. S.l. 1653 [304 pp.; 12o].
n Originum Gallicarum liber. In quo veteris et nobilissimae Gallorum gentis origines, antiquitates,
mores, lingua et alia eruuntur et illustrantur. Cui accedit antiquae linguae
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Britannicae lexicon Britannico-Latinum cum adjectis et insertis ejusdem authoris adagiis, Britannicis
sapientiae veterum Druidum reliquiis, et aliis antiquitatis Britannicae Gallicaeque nonnullis
monumentis. Amstelodami 1654 [116 + 120 pp.; 4o].
G. Hornius* gaf na Boxhorns dood dit werk uit.

Literatuur
De Wind, 445-450; Van der Aa, II, 3, 1122-1127; NNBW, VI, 178-180; Kampinga, Opvattingen.

79 Brandt, Caspar
Nieuwkoop, 25 juni 1653 - Amsterdam, 5 oktober 1696
Caspar Brandt was de zoon van Gerard Brandt Sr.*. Hij trad in de voetsporen van zijn vader: ook hij
dichtte, schreef geschiedwerken en werd predikant. Hij kreeg eveneens een opleiding aan het
Remonstrants Seminarium en stond als predikant achtereenvolgens in Schoonhoven (1675), Hoorn
(1678), Warmond (1679), Alkmaar (1682), Rotterdam (1683) en uiteindelijk als opvolger van zijn
vader in Amsterdam (1686). Vooral door zijn preken was hij vermaard. Caspar bezorgde de postuum
verschenen werken van zijn vader, namelijk de Daghwyzer en de De Ruyter-biografie (zie: 81, h, i).
a Historia vitae Jacobi Arminii, s.s. theologiae doctoris, ejusdemque facultatis in academia Lugduno
Batava professoris. Amstelodami 1724 [462 pp.; 8o]; I.L. Moshemius, ed. Brunsvigae 1725.
Uitgegeven door zijn zoon G. Brandt.
The life of James Arminius, D.D., professor of theology in the university of Leyden, Holland.
London/Glasgow 1854.
b Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven tot den aanvang van zyn gezantschap
wegens de koninginne en kroone van Zweden aan 't hof van Vrankryk: door Caspar Brandt, en vervolgt
tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh. Dordrecht/Amsterdam 1727 [456 + 454 pp.; fo], 1732
(zie: 102, a).
Uitgegeven door zijn zoon G. Brandt.
Het leven van Hugo de Groot ... Grootdeels overgenomen uit de beschryvingen van Brand, van
Cattenburgh, en anderen ... Amsterdam 1771.
Leven van Hugo de Groot, gevolgd naar Brandt, van Cattenburgh en anderen ... Amsterdam 1793.
Bladzijden uit het leven van H. de Groot door C. Brandt en A. van Cattenburch. 4 dln. Leiden s.a.
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Literatuur
Van der Aa, II, 3, 1191-1193; BLGNP, II, 92-93; NNBW, VI, 182-183.

80 Brandt Jr., Gerard
Nieuwkoop, 6 april 1657 - Rotterdam, 31 december 1683
Deze zoon van Gerard Brandt Sr.* studeerde aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam. In
1678 volgde hij zijn broer Caspar Brandt* op als predikant in Schoonhoven. In 1680 werd hij te
Rotterdam benoemd. Daar bleef hij tot zijn dood. Hij schreef voornamelijk stichtelijke werken.
a Tweejaerige geschiedenissen, voorgevallen in de jaeren MDCLXXIV en MDCLXXV, met byvoeging
van authentijke stukken onpartijdiglijk beschreven door V.T.V. Konnende dienen tot een vervolg van
't Ontroerde Nederlandt, van de jaeren 1672 en 1673. Amsterdam 1678 [816 pp.; 4o]; Rotterdam 1703.
Dit is een vervolg op Het ontroerde Nederlandt van T. van Domselaer (zie: 144, c).

Literatuur
Van der Aa, II, 3, 1193-1195; BLGNP, II, 95; NNBW, VI, 187-188.

81 Brandt Sr., Gerard
Amsterdam, 25 juli 1626 - Rotterdam, 12 oktober 1685
Door zijn vader werd Brandt opgeleid tot horlogemaker, maar hij neigde meer tot de dichtkunst. Zijn
op achttienjarige leeftijd geschreven toneelstuk De veinzende Torquatus was een groot succes, evenals
zijn lijkrede op P.C. Hooft*. Hierdoor trok Brandt onder anderen de aandacht van Barlaeus*, met
wiens dochter Suzanne hij later trouwde. Mede op haar aandringen leerde hij Latijn en studeerde hij
theologie aan het Remonstrants Seminarium. In 1652 werd hij predikant in Nieuwkoop, in 1660 in
Hoorn en vanaf 1667 in Amsterdam. Als geschiedschrijver begon Brandt met de kerkgeschiedenis;
zo schreef hij in opdracht van de Remonstrantse Broederschap een vervolg op het werk van
Uytenbogaert (zie: 474, b). Brandts biografieën van Hooft en De Ruyter kwamen tot stand in overleg
met hun respectievelijke zonen Aarnout Hooft en Engel de Ruyter. Voorts had Brandt een groot
aandeel in de totstandkoming van de uitgave van Hoofts verzamelde werken. Ook zijn boek over
Vondel vloeide voort uit persoonlijke bekendheid met de dichter, hoewel Brandt het zich gepermitteerd
had enige gedichten van Vondel buiten diens wil en weten uit te geven. Brandt is de eerste geweest
die een brievenuitgave in het Nederlands op de markt bracht. In religieuze zaken was hij gematigd
remonstrants.
a Kort verhael van de reformatie, en van den oorlogh tegen Spanje, in, en ontrent de Nederlanden.
tot den jare MDC. Uyt verscheyden geloofwaerdige historien en
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authentijcke stucken onpartijdighlijck by-een gestelt. Amsterdam 1657 [276 pp.; 12o], 1658 (verb.
en verm.); Rotterdam [1699]; Utrecht 1730.
De eerste twee drukken waren zonder de naam van Brandt verschenen.
b Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde mannen deser eeuwe: voornamelijk van Jacobus
Arminius, J. Uytenbogaert*, Hugo de Groot*, S. Episcopius, N. Grevinchovius, C. Niëllius ...
Amsterdam 1662 [483 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
c Verhaal van de reformatie in en ontrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aanmerkingen.
Amsterdam 1663 [722 pp.; 8o].
In het ‘Aan den leezer’ zegt Brandt dat anderen de bovengenoemde uitgave van het Kort
verhael van 1657 en van 1658 hebben uitgegeven. Hij komt nu zelf met een verbeterde
versie. De ongedateerde Rotterdamse editie [1699] is echter weer een herdruk van die
van 1658 (zie: a).
d Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, vervaetende haere herkomste, en voortgangh.
Mitsgaders verscheide gedenckwaerdige geschiedenissen, aldaer voorgevallen. Enkhuizen 1666 [207
pp.; 4o]; Hoorn 1747 (‘Den tweeden druk met een vervolg vermeerdert door Sebastiaan Centen’),
Nieuwendijk 1971 (facs.) (zie: 103, b) - Nijhoff/Van Hattum, 45-46.
De eerste druk werd anoniem gedrukt door Egbert van den Hoof, die men vaak als
schrijver genoemd ziet.
e Historie der reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. 4 dln.
Amsterdam 1671-1674 [847 + 996 pp.; 4o] en Rotterdam 1704 [976 + 1116 pp.; 4o].
Deel 1 werd in Amsterdam 1677 herdrukt, 3 en 4 werden voor de pers gereedgemaakt
door Brandts zoon Johannes.
The history of the reformation and other ecclesiastical transactions in and about the Low Countries,
from the beginning of the eight century, down to the famous Synode of Dort, inclusive. In which all
the Revolutions that happen'd in church and state, on account of the divisions between the Protestants
and Papists, the Arminians and Calvinists ... 4 vol. London 1720-1723.
An abridgement of Gerard Brandt's History of the Reformation in the Low Countries: containing all
that is curious in that most valuable work. 2 vol. London 1725.
Histoire abregée de la Reformation des Pais-Bas. 3 tom. La Haye 1726.
f 't Leeven van den weleedelen, gestrengen, grootachtbaaren heere, Pieter Corneliszoon Hooft, ridder
van sint Michiel, drossaardt van Muide, baljuw van Goylandt, en hooftofficier van Weesp en
Weesperkarspel, in: P.C. Hooft, Neederlandsche histoorien. Amsterdam 1677 [27 pp. aparte paginering;
fo] (en daarna daarmee telkens herdrukt), Amsterdam 1969 (facs.) (zie: 235, b).
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Het leeven van P.C. Hooft en de lijkreeden. J.C. Matthes, ed. Groningen 1874.
Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden. P. Leendertz Jr., ed. 's-Gravenhage 1932.
g Het leven van Joost van den Vondel, in: J.v. Vondels poëzy of verscheide gedichten ... 2 dln. Franeker
1682, II [89 pp. aparte paginering; 4o].
Anoniem verschenen. De volgende druk verscheen met de titel: Het leven van den
beroemden prins der Nederlandsche dichteren, Joost van den Vondel; behelzende: zyn
afkomst; vertrek uit zyn vaderland; onvermoeide naarstigheid, in het beoeffenen van taalen dichtkunde; zyne verbaazende vordering in dezelven; een getrouw bericht wegens
zynen godsdienst; zyne ongevallen, hem, door het vervaardigen van het treurspel,
Palamedes, en andere dichtstukken overgekomen; zyne reizen naar Denemarken; een
naauwkeurig verslag van alle zyne uitmuntende werken, als mede van zyne krooning op
St. Joris Doelen; zyne bekomene bediening, en ontslag van dezelve; en eindelyk zyne
ziekte en dood ... Amsterdam [vóór 1772], 1783 (‘vermeerderd en met aanteekeningen
verrijkt door L. van Ollefen’).
Leven van Vondel. E. Verwijs, ed. Leeuwarden 1866; J. Hoeksma, ed. Amsterdam 1905.
Het leven van Joost van den Vondel. P. Leendertz Jr., ed. 's-Gravenhage 1932.
Het leven van Joost van den Vondel. M.M. van Oostrom, M.A. Schenkeveld - van der Dussen, ed.
Amsterdam 1986.
h Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, etc. L. admiraal generaal van
Hollandt en Westvrieslandt. Amsterdam 1687 [1014 pp.; fo], Nieuwendijk 1971 (facs.), Franeker
1988 (facs.); Amsterdam 1691, 1701; Amsterdam/'s-Gravenhage/Rotterdam 1732 (‘derde druk’),
1746 (‘vierde druk’); Amsterdam/Harlingen 1776; 5 dln. Amsterdam 1794-1797 (‘vijfde druk’); 5
dln. Dordrecht 1835-1837.
Uitgegeven door Caspar Brandt*. Voor de uitgave Amsterdam/Harlingen 1776, zie: 460,
b.
Leben und Thaten des fürtreflichen und sonderbaren See-Helden Hernn Michaels de Ruiter ...
Amsterdam 1687.
La vie de Michel de Ruiter ... où est comprise l'histoire maritime des Provinces Unies, depuis l'an
1652 jusques à 1676. Amsterdam 1698.
In tegenstelling tot wat de titel mogelijk doet vermoeden, bevat dit werk niet meer dan
de oorspronkelijke uitgave.
Brandt's Leven van De Ruiter. Bloemlezing. Een leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche taal
en letterkunde voor hoogere burgerscholen en gymnasien. J. ten Brink, ed. Arnhem 1864.
Uit Brandt's Leven van De Ruiter. G. Kalff, ed. Amsterdam [1906/1907], 1913.
i Daghwyzer der geschiedenissen, kortelyk behelzende verscheide gedenkwaardige zaken, op elken
dag van 't jaar, door de gansche werelt voorgevallen, met de geboorte-
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en sterfdagen van vermaarde vorsten, helden, geleerde mannen en kunstenaren. Amsterdam 1689
[692 pp.; 4o].
Uitgegeven door de zorg van de zonen Caspar* en Johannes Brandt.
j Het leven van Geeraardt Brandt de Jonge, in: G. Brandt Jr., Een en twintig predikatien ... Rotterdam
1706 [70 pp.; 4o].
Geschreven door Gerard Brandt Sr. en niet door Johannes Brandt, blijkens de biografie
van J. de Haes, 35-36 (zie: 201, a).
k Historie van de rechtspleging gehouden in den jaeren 1618 en 1619, ontrent de dry gevangene
heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt Mr. Rombout Hoogerbeets Mr. Hugo de Groot. Nooit te voren
gedrukt. Rotterdam 1708 [269 pp.; 4o], 1710 (‘met aantekeningen vermeerderd’), 1721, 1723.
Volgens het ‘Aan den lezer’ van Johannes Brandt had Gerard Brandt de onderhavige
tekst uit zijn Historie der Reformatie weggelaten omdat deze teveel de politiek raakte.

Literatuur
Van der Aa, II, 3, 1186-1190; BLGNP, II, 93-95; NNBW, VI, 184-187; J. de Haes*, Het leven van
Geeraert Brandt ('s-Gravenhage, 1740); G.M.C. Loeff, De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver G.
Brandt (Utrecht, 1864); S.B.J. Zilverberg, ‘Gerard Brandt als kerkhistoricus’, Nederlands archief
voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie XLIX (1968) 37-58; idem, ‘Gerard Brandt en zijn Historie van
Enkhuizen (1666)’, West-Frieslands oud en nieuw, XXXV (1968) 56-70; idem, ‘Gerard Brandt als
biograaf van M.A. de Ruyter’, in de inleiding van de facsimile uitgave (Nieuwendijk, 1971); P. Burke,
‘The politics of Reformation: Burnet and Brandt’, in: A.C. Duke, C.A. Tamse, ed., Clio's mirror.
Historiography in Britain and the Netherlands. Britain and the Netherlands, VIII, Papers delivered
to the eighth Anglo-Dutch historical conference (Zutphen, 1985) 73-85.

82 Brasser, Jacobus Jaspersen
Vlissingen, (ged.) 10 april 1733 - Vlissingen, (begr.) 9 september 1789
Na een studie en promotie in de rechten te Leiden werd Brasser advocaat in Vlissingen. In de jaren
tachtig manifesteerde hij zich als vurig Oranjegezind. Brasser was directeur van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen.
a Geschied- en recht-kundige verhandeling van de week- en jaar-markten, mitsgaders van de zo
genaamde kermissen; bijzonderlijk in Zeeland; opgesteld, beschreven; en met de nodige bewijzen,
nopens der zelver benaaming, oorsprong, vrijheden, en voorrechten; zo uit de Romeinsche rechten;
als uit de vaderlandsche handvesten, placaten, statuten en keuren, gestaafd. C.J. Steenlack, ed. Leiden
1792 [392 pp.; 8o].
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Literatuur
Van der Aa, II, 3, 1202-1203; NNBW, VII, 195-196.

83 Brassica (Cool), Jacobus
Rotterdam, (?) - (Rotterdam?), 4 november 1637
Brassica was een familielid van P. Bockenberg*, die ernstig van mening verschilde met Dousa*. Zelf
stond Brassica bloot aan Dousa's kritiek betreffende zijn etymologie van het woord Holland. Brassica
was eveneens een bloedverwant van R. Snoy*, wiens kroniek door zijn zorg werd uitgegeven. Omdat
Dousa, Scriverius* en Baudius* dit geschiedwerk bepaald niet hoog aansloegen, moest Brassica zich
opnieuw het nodige commentaar laten welgevallen.
a Hollandiae etymon, in otio nuperrime conscriptum. Harlemi 1599 [24 pp.; 8o]; in: De rebus Batavicis
... Francofurti 1620, 199-206 (zie: c).
b Responsio ad I. Dousae Nordovici obiectiones, in nuperum Hollandiae etymon Iacobi Brassicae
Roterodami. Lugduni Batavorum 1601 [22 pp.; 8o].
c De rebus Batavicis libri XIII, nunquam antehac luce donati, emendati nunc demum et recogniti
opera ac studio Iacobi Brassicae Roterodami. Francofurti 1620 [197 pp.; fo].
De uitgave van het werk van R. Snoy (zie: 448, a).

Literatuur
De Wind, 221-222, 558; Van der Aa, III, 680; Kampinga, Opvattingen.

Breda, Johan van, zie: Carasso-Kok, 300

Bredaesche almanac, en chronijck. Frieske spreeckwoorden, zie: Vlitius, Janus

84 Brez, Jacques
Middelburg, 1771 - Middelburg, 26 juli 1798
De op jeugdige leeftijd gestorven Brez was sedert 1796 predikant der Waalse gemeente in Middelburg.
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a Histoire des Vaudois, ou des habitans des vallées occidentales du Piémont, qui ont conservé le
christianisme dans toute sa pureté, et à travers plus de trente persécutions, depuis le commencement
de son existence jusqu'à nos jours, sans avoir participé à aucune réforme. 2 tom. Paris 1796 [132 +
224 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, II, 3, 1305; NNBW, VII, 207.

Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde mannen..., zie: Brandt Sr.,
Gerard

Brinkerink, Willem, zie: Ontroerd Holland, Het

85 Broedersen, Nicolaus
Nordstrand (bij Husum, Duitsland), (1682?) - Delft, 15 juni 1762
Van 1722 tot 1752 was Broedersen pastoor in Delft en daarna aartspriester, kanunnik en
dekenmetropolitaan van het kapittel in Utrecht (de Cleresie).
a Tractatus historicus I de capitulo cathedrali ecclesiae metropolitanae Ultrajectinae ... contra historiam
ecclesiae Ultrajectinae editam a D. Cornelio Hoyinck, etc. Delphis 1729 [550 pp.; 4o].
b Tractatus historicus II de rebus ecclesiae Ultrajectinae in quo sigillatim asseritur capitulo cathedrali
dictae ecclesiae competere jus eligendi episcopos suos. Ultrajecti 1763 [139 pp.; 4o].
c Tractatus historicus II de rebus ecclesiae Ultrajectinae in quo speciatim probatur, ecclesiam
Ultrajectinam huc usque per proprios suos archiepiscopos rectam fuisse anno 1761. Ultrajecti 1763
[130 pp.; 4o].
d Tractatus historicus IV de rebus ecclesiae Ultrajectinae in quo praesertim ostenditur perseverantia
ecclesiae Ultrajectinae atque jurisdictionis ordinariae et ordinis hierarchici in eadem usque ad
hodiernum diem 1761. Ultrajecti 1763 [35 pp.; 4o].
e Tractatus historicus V de rebus ecclesiae Ultrajectinae in quo ordine chronico exhibetur quid in
ecclesia metropolitana Ultrajectina, et illius suffraganeis ecclesiis
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egerint Loyolistae, sive clerici Societatis vulgo dicti Jesuitae. Nec non eorum exemplo, aliquot alii
religiosi, ac Romanae curiae ministri. Ab anno 1580 quo defunctus est illust. D. Fredericus Schenkius
archiepiscopus Ultrajectinus, usque ad praesentem annum 1761. Ultrajecti 1763 [323 + 50 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, II, 3, 1350; NNBW, IV, 307-308; P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw
(3 dln.; Hilversum, 1968).

86 Brouerius van nidek, Matthaeus
Amsterdam, 7 december 1677 - Naarden, (begr.) 15 juni 1742
In 1700 liet Brouërius van Nidek zich inschrijven als student in de rechten te Leiden, waar hij in 1713
promoveerde. Hij wijdde zich uit liefhebberij aan de geschiedenis. Zelf een verwoed prentenverzamelaar
is hij onder andere bekend gebleven als uitgever van plaatwerk van achttiende-eeuwse buitenplaatsen
langs de Vecht, in de Watergraafsmeer en in Kennemerland. Bovendien verleende hij zijn medewerking
aan het samenstellen van woordenboeken: met D. van Hoogstraten begon hij het Groot algemeen
historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek (zie: 433, a), dat door J.L.
Schuer werd voortgezet. Brouërius voltooide het woordenboek van F. Halma, het Tooneel der
Vereenigde Nederlanden (zie: 202, b), dat tot in de letter W was gekomen.
a De populorum veterum ac recentiorum adorationibus dissertatio. In qua preces, earumque nomina,
differentiae, origo, historia, ministri, progressus et caeremoniae elucidantur. Amstelaedami 1713 [288
pp.; 8o]; in: J. Polenus, ed., Utriusque thesauri antiquitatum Romanarum Graecarumque nova
supplementa. 2 tom. Venetiis 1737, II, 905-1040.
b Analecta medii aevi, ofte oude en nooit voorheen gedrukte Nederlandsche geschiedenisboeken,
eerste deel, waar in gevonden worden Sicke Beninga Chronickel der Vriescher landen, en der stadt
Groningen. Sybe Iarischs corte Cronyck, tracteerende van de hercomste der Vreesen, ende oer vryheyt.
Eens onbekenden schryvers cleyne cronica van de Groninger Omlanden. Tjalling Aykema's Cronyxke
van de Ommelanden. Opgezamelt, nagezien, en volgens aloude handschriften en eige tale der
schryveren uitgegeven. Amsterdam/Middelburg 1725 [491 pp.; 8o] (zie: 22, a; 45, b; 113, a; 260, a).
Zie ook: Carasso-Kok, 155.
c Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden, geöpent, opgeheldert en wydlopigh beschreven
in steden, dorpen, sloten, andere voorname stads- en landgebouwen door Matthaeus Brouërius van
Nidek, R.G. en Isaac Le Long. 6 dln. Amsterdam 1727-
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1733 [311 + 323 + 327 + 311 + 328 + 319 pp.; 8o]; 6 dln. Dordrecht 1770-1771; 8 dln. Amsterdam
1792-1803.
Het gedeelte van Brouërius loopt tot deel 2, p. 145, daarna nam Le Long het werk over
(zie: 309, c).

Literatuur
Van der Aa, XIII, 196-197; NNBW, VI, 213.

87 Brucherus, Heino Hermannus
Tjamsweer (prov. Groningen), 9 februari 1724 - Appingedam, 30 mei 1797
In Appingedam bezocht Brucherus de Latijnse school, waarna hij zich op 9 september 1740 liet
inschrijven aan de Groninger universiteit. Van 1748-1751 was hij predikant in Lettelbert en nadien
predikant en rector van de Latijnse school in Appingedam.
a Gedenkboek van stad en lande; in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie,
sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden; nevens een bericht
aangaande het christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz.; als
mede ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest; met enige bijzonderheden van
's lands hogeschool, de bezorgers, en hoogleeraars. Groningen 1792 [344 pp.; 8o].
b Geschiedenis van de opkomst der kerkhervorming in de provincie Groningen, tot aan het jaar 1594;
gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der kerkhervorming in dezelfde provincie, tot aan de
Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Groningen 1821 [502 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1456; NNBW, IV, 322.

88 Brumanus (Burmanus), Henricus
Zwolle, 18 november 1638 - Zwolle, (begr.) 6 september 1679
Brumanus was rector van de Latijnse school in Zwolle en schreef zijn werk omstreeks 1663.
a Res Transisalanae, in: G. Dumbar, ed., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici
juris facta. 3 tom. Daventriae 1719-1722, II, 1-202 [8o] (zie: 150, a).

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1507; Muller, 71.
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Brussel, Th. van, zie: Smids, Ludolf

89 Bruzen de la martiniere, Antoine Augustin
Dieppe, 19 juni 1662 - 's-Gravenhage, 19 juni 1749
Bruzen de la Martinière was een neef van de controversiële bijbelexegeet Richard Simon. Na een
studie in Parijs vertrok hij in 1709 voor een verblijf als Frans secretaris aan het hof van de hertog van
Mecklenburg. Vervolgens ging De la Martinière naar Parma en Zuid-Italië. In 1713 vinden we de
katholiek gebleven erudiet in 's-Gravenhage, waar hij al spoedig over uitstekende contacten in het
corps diplomatique beschikte. Hij werd agent van Parma en Piacenza en nam, net als De Sallengre*,
deel aan het congres van Kamerijk. Intussen had de koning van Spanje hem tot zijn geograaf benoemd.
De la Martinière woonde voor 1729 in Buiksloot en nadien weer in 's-Gravenhage, waar hij diverse
functies op het diplomatieke vlak vervulde. In 1733 maakte hij nog een reis door Engeland. Hij zou
samengewerkt hebben met Rousset* de Missy, die hem echter ook bestreed. Voltaire heeft hem eens
een karos cadeau gedaan.
a Le grand dictionnaire géographique et critique. 9 tom. La Haye/Amsterdam/Rotterdam 1726-1739
[850; 549 + 878; 394 + 203; 405 + 310; 384 + 629; 208 + 174 + 554; 255 + 632; 819; 529 pp.; fo];
Venise 1731-1741; 6 tom. Paris 1739-1741, 1768.
De laatste Parijse uitgave was gecorrigeerd en vermeerderd en kreeg de titel: Le grand
dictionnaire géographique, historique et critique.
Historisch-politisch-geographischer Atlas der gantzen Welt. 13 Bde. Leipzig 1744-1750.
b Introduction à l'histoire de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amerique. Pour servir de suite à l'introduction
a l'histoire du baron de Pufendorf. 2 tom. Amsterdam 1735 [504 + 427 pp.; 8o en 12o], 1738, 1739;
Paris 1753-1759 (verm.).
c Histoire de la vie et du regne de Louis XIV, roi de France et de Navarre. Redigée sur les memoires
de feu monsieur le comte de ***. 5 tom. La Haye 1740-1742 [599 + 564 + 583 + 606 + 709 pp.; 4o].
d Histoire de la vie et du règne de Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, électeur de Brandebourg etc.
etc. etc. 2 tom. La Haye 1741 [463 + 430 pp.; 12o].

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 326-329; DBF, VII, 586; NNBW, X, 506-507; M. Couperus, J. Sgard, in: J. Sgard,
ed., Dictionnaire des journalistes 1600-1789 (Grenoble, 1976)
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216-217; O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland
1584-1810 ('s-Gravenhage, 1983); Ph. de Vries, Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse
geschiedschrijving (Amsterdam, 1948).

90 Buchelius (Van Buchell), Arnoldus
Utrecht, 18 maart 1565 - Utrecht, 15 juli 1641
Buchelius was een natuurlijke zoon van een Utrechtse kanunnik. Hij studeerde letteren te Leiden en
Dowaai. Zijn reizen door Frankrijk, Duitsland en Italië brachten hem in contact met beoefenaars van
de antiquarische studies. De neerslag van Buchelius' oudheidkundige interesse vindt men in de
reisverslagen en dagboekaantekeningen die na zijn dood in diverse uitgaven het licht hebben gezien.
Van 1590-1591 was hij secretaris van Walraven van Brederode. In 1593 promoveerde hij te Leiden
in de rechten en leidde vervolgens een leven gewijd aan studie en de advocatuur. Op godsdienstig
gebied werd hij van katholiek tot orthodox gereformeerd. In zijn briefwisseling had hij contact met
onder anderen J.J. Scaliger, P. Merula*, P. Scriverius*, D. Heinsius*, Ph. Cluverius*, Joh. Is.
Pontanus*, J. de Laet* en P. Bockenberg*. Hij was bewindhebber der Verenigde Oostindische
Compagnie en ouderling. Ondanks het feit dat Buchelius veel schreef en vele afschriften vervaardigde,
publiceerde hij zeer weinig en van het geplande Nederlandse oorkondenboek en andere werken kwam
niets.
a Ioannes de Beka, canonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda, praepositus Arnhemensis, de episcopis
Ultraiectinis, recogniti et notis historicis illustrati. G. Lap van Waveren, ed. Ultraiecti 1643 [fo].
De Chronica loannis de Beka beslaat met de Appendix van S. Petrus 191 pp. De daarop
volgende Historia episcoporum Ultraiectensium van Heda heeft een nieuw titelblad:
Ultraiecti 1642 [331 pp.]. Hierna volgt opnieuw een Continuatio van S. Petrus [12 pp.]
(zie: 214, a; 383, e).
Carasso-Kok, 296-297.

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1540-1542; NNBW, VI, 229-231; L.A. van Langeraad, ‘Inleiding’, in: G. Brom,
L.A. van Langeraad, ed., Diarium van Arend van Buchell. Werken Historisch Genootschap 3e serie
no. 21 (Amsterdam, 1907) i-xciii; K. van der Horst, ‘Handschriften van Arnoldus Buchelius’, in:
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek (Utrecht, 1984) 274-279.
A. Hulshof, P.S. Breuning, ed., ‘Brieven van Johannes de Wit aan Arend van Buchel en anderen’,
Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, LX (1939) 87-200; idem, ed., ‘Zes
brieven van Joh. de Wit aan Arend van Buchel’, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch
Genootschap, LXI (1940) 60-96.
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91 Burch, Lambertus van der
Mechelen, 10 augustus 1542 - Utrecht, 17 augustus 1617
Waarschijnlijk door de invloed van zijn vader werd Lambertus van der Burch al op dertienjarige
leeftijd kanunnik van de Mariakerk in Utrecht. In 1578 werd hij benoemd tot deken van het kapittel
en als zodanig had hij zitting in de Staten van Utrecht. Van der Burch bleef roomskatholiek en verzette
zich dan ook hevig toen hij op last van het kapittel de Unie van Utrecht moest ondertekenen. In 1582
werd hem de toegang tot de Staten ontzegd en in 1586 werd hij zelfs door Leicester verbannen uit de
stad, samen met zijn broer Jan van der Burch en andere vooraanstaande rooms-katholieken. Het is
niet duidelijk wanneer Lambertus van der Burch is teruggekeerd in Utrecht, waarschijnlijk weldra
nadat Leicesters rol hier te lande was uitgespeeld. In 1591 hervatte Van der Burch namelijk weer
vanuit de stad de briefwisseling met Lipsius*, bij wie hij in hoog aanzien stond. Zijn laatste jaren
wijdde hij aan zijn historische onderzoekingen, een grote vierdelige Historia comitum Flandriae bleef
in handschrift.
a Sabaudorum ducum principumque historiae gentilitiae libri duo. Lugduno Batavorum 1599 [258
pp.; 4o], 1634.
De herdruk verscheen onder iets andere titel: Sabaudiae respublica et historia.
b Guidonis Flandriae comitis vita, varii successus, et tristis tandem exitus. Ultraiecti 1615 [56 pp.;
8o].

Literatuur
De Wind, 324-325; Van der Aa, II, 4, 1567-1568; BN, III, 161-162; NNBW, VI, 232-233.

92 Burgh, Abraham van der
Amsterdam, 1621 - Amsterdam, (begr.) 24 oktober 1669
Abraham van der Burgh was boekverkoper.
a Hoe en wanneer Hollant tot een graefschap is afgesondert. [Arnhem 1647] [72 pp.; 4o] - Nijhoff/Van
Hattum, 64.
Anoniem verschenen.
b Gestaltenis van out Zeelandt. [Arnhem 1647] [60 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 109.
Anoniem verschenen.

Literatuur
Kampinga, Opvattingen; P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende
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en de eerste helft der zeventiende eeuw (Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van
wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks, XLVIII, no. 1; Amsterdam, 1943).

93 Burgher van schoorel, Dirck
Schoorl, (?) - Callantsoog, 1717
Van Burgher van Schoorel is alleen bekend dat hij chirurgijn in de Zijpe is geweest.
a Een kleyn cronyxken, waer in vertoont wordt, hoe over eenige hondert jaren veel steden en dorpen
by en om Wieringen waren, en met een oock vande Wieringerwaerts bedijckingh, en veel oude
geschiedenisse die op verscheyden plaetsen zijn voorgevallen. Enkhuizen s.a. [16 pp.; 16o], Leiden
1941 (facs.); Rotterdam [1730?].
De kroniek loopt van 42 tot 1678, en moet dus in of na 1678 gedrukt zijn. Van dezelfde
omvang, hetzelfde formaat en dezelfde aard is de zogenaamde Schooreler kronyk. Alkmaar
s.a. Mogelijk is dit een vrije bewerking naar het boek van Burgher van Schoorel.
b Chronyk van de stad Medenblik, en des zelfs eerste begin, opkomst en florizante staat, haar wyde
jurisdictie, het castelyn-schap, en wat voor groote heeren dat het zelve hebben bedient, en in wat jaren
zy op het casteel hebben gewoond, hoe menigmaal haar stad van haar vyanden is verdestrueert, ook
mede een korte beschryving van de stad, kerk en havens, beneffens de wierdyken haar hoogte en
wydte etc. Amsterdam 1710 [368 pp.; 8o]; Hoorn 1728 (verm.), 2 dln. 1736, 1767 - Nijhoff/Van
Hattum, 56-59.
c Chronyk van de gansche oude heerlykheid van het dorp Schagen, waar in vertoont wert het begin
en opkomst, en wanneer het eerst bewoont is geweest, waar dat haar naam en waapen van daan komt,
beneffens alle haare privilegie en hantvesten, wanneer het slot is gebouwt, hoe veel heeren dit dorp
hebben geregeert, en van wat heer het noch tegenwoordig geregeert wert. Amsterdam 1710 [147 pp.;
8o]; Hoorn [1728], [1736], 1767 - Nijhoff/Van Hattum, 60-63.
De uitgaven Hoorn [1728] en [1736] verschenen achter de drukken van de Chronyk van
de stad Medenblik van die jaren (zie: b).

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1582-1583; NNBW, II, 279-280; J. Belonje, R. Kaptein, ed., ‘Een kroniek van
Medemblik’ [van Cornelis Jansz. Opperdoes], Bijdragen en mededeelingen van het Historisch
Genootschap, LXIV (1943) 45-48.
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94 Burman, Caspar
Utrecht, 12 april 1695 - Kamerik (prov. Utrecht), 22 augustus 1755
Na een opvoeding door zijn vader Pieter Burman* genoten te hebben, werd Caspar in 1724 lid van
de raad van Utrecht. Hij bracht het tot schepen, burgemeester en lid van de Staten van Utrecht en de
Staten-Generaal.
a Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano Sexto Trajectino, papa romano. Collegit, edidit
et notas adjecit Casparus Burmannus. Trajecti ad Rhenum 1727 [522 pp.; 4o].
Dit werk bevat:
1-82

Vita Hadriani Sexti pontificis maximi. Auctore
Gerardo Moringo.

83-140

Pauli Jovii ... Vita Hadriani Sexti.

141-152

Conclave Hadriani Sexti.

156-243

Itinerarium Hadriani Sexti ...

259-317

Cornelii Aurelii* Goudani Apocalypsis, et visio
mirabilis, super miserabili statu matris ecclesiae,
et de summa spe ejus reparandae ex inopinata
promotione venerandissimi domini, domini
Hadriani Trajectensis ...

319-440

Illustriora Hadriani Sexti, elogia et breves vitae
ejus descriptiones.

441-507

Hadriani et aliorum ad eum epistolae.

509-522

Monumenta ad Hadriani Sexti papae familiam
pertinentia.

b Traiectum eruditum, virorum doctrina inlustrium, qui in urbe Trajecto, et regione Trajectensi nati
sunt, sive ibi habitarunt, vitas, fata et scripta exhibens. Trajecti ad Rhenum 1738 [469 pp.; 4o], 1750.
c Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en
voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen. 3 dln. Utrecht
1750-1754 [525 + 542 + 545 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1603-1604; NNBW, IV, 350-351.

95 Burman, Pieter
Utrecht, 6 juli 1668 - Leiden, 31 maart 1741
Burman studeerde klassieke talen en rechten te Leiden en Utrecht. Na reizen door Zwitserland en
Duitsland gemaakt te hebben werd hij te Utrecht advocaat, vervolgens ontvanger der bisschoppelijke
en geestelijke tienden. In 1696 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de welsprekendheid,
poëzie en geschiedenis aan de universiteit van Utrecht, in 1698 tot
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gewoon hoogleraar. In 1703 kwam de staatkunde daar nog eens bij en twaalf jaar later verhuisde hij
naar Leiden, waar hij dezelfde leeropdrachten kreeg en bovendien de ‘historia Foederati Belgii’. In
1724 werd Burman nog bibliothecaris. Hij was de vader van Caspar Burman*.
a Oratio de eloquentia et poëtice. Trajecti ad Rhenum 1696 [48 pp.; 4o]; in: P. Burman, Orationes.
Hagae Comitis 1759, 1-23.
b Antiquitatum Romanarum brevis descriptio. Ultrajecti 1702 [48 pp.; 8o]; Francofurti 1748; Lugduni
Batavorum 1759, 1777; Lipsiae 1792, 1809.
Anoniem verschenen.
c De vectigalibus populi Romani dissertatio. Trajecti ad Rhenum 1714 [259 pp.; 8o].
d Oratio de publici humanioris disciplinae professoris proprio officio et munere. Lugduni Batavorum
1715 [80 pp.; 4o]; in: P. Burman, Orationes. Hagae Comitis 1759, 277-302.
e Oratio in humanitatis studia. Batavorum 1720 [61 pp.; 4o]; Berolini 1741; in: P. Burman, Orationes.
Hagae Comitis 1759, 303-329.
Redenvoering, tegen de beschavende geleertheid. Leiden 1720.
f Petri Cunaei et doctorum virorum ad eundem epistolae ... nunc primum editae cura Petri Burmanni.
Leidae 1725 [412 pp.; 8o].
g Vectigalia populi Romani, et

αταιβατησ sive Jupiter Fulgerator in Cyrrhestarum nummis. Leidae

o

1734 [346 pp.; 4 ].

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1594-1600; NNBW, IV, 354-358; G.W. Kernkamp, ‘Pieter Burman, van 1696 tot
1715 hoogleeraar te Utrecht’, Verslag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap (1933) 66-136.

Burmanus, zie: Brumanus

96 Buys, Egbert
Amsterdam, (ged.) 27 januari 1723 - 's-Gravenhage, 17 februari 1769
Naast het beroep van koopman oefende Buys enkele andere functies uit. Zo bekleedde hij sinds
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1745 het ambt van hofraad en commissaris van Saksen en Polen. Vanaf 1763 was hij ook hofraad
van Pruisen en woonde hij in 's-Gravenhage.
a Historische beschryving der doorluchtige daden, aanmerkelyke krygsverrigtingen, en andere bedryven
van Frederik den Grooten, thans regeerend koning van Pruissen, keurvorst van Brandenburg; enz.
enz. enz. Vervattende al het gene, van deszelfs hoge geboorte, tot op den tegenwoordigen tyd, is
voorgevallen. Met authentique stukken bewezen. 13 dln. Amsterdam 1758-1765 [617 + 390 + 467 +
544 + 427 + 616 + 624 + 418 + 424 + 462 + 495 + 478 + 464 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1664; O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende
in Nederland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1983).

97 Buys, Jan Stevenszoon.
Alkmaar, (?) - Alkmaar, januari 1760
Jan Stevenszoon Buys groeide op in het Alkmaarse weeshuis, en werd korsetmaker van beroep. Na
als ziekenbezoeker een oorlog meegemaakt te hebben, werd hij in 1748 eveneens ziekenbezoeker in
Alkmaar, bovendien prediker in het verbeterhuis en catechiseermeester in het weeshuis.
a Alkmaar belegert den 21. augustus, en ontset den 8. october 1573. Mitsgaders de reedenen, en
oorsaaken die tot dat strenge beleg aanleiding hebben gegeeven: als meede de voornaamste saeken
die in 't beleg van Haarlem zyn voorgevallen: By een versamelt en opgesteld uyt de geschiedenissen
van ons vaderland, en by naa woordelyk uytgesprooken, en in een redenvoering voorgesteld. Alkmaar
1759 [45 pp.; 4o].

Literatuur
NNBW, I, 519; C.W. Bruinvis, Over Alkmaarsche geschiedboeken en geschiedschrijvers (Alkmaar,
1892).

Byvoegzel tot de Annales en Chronijk van Nijmegen, zie: Betouw, Johannes in
de

C.v.B., zie: Barlaeus, Caspar

C.E.S., zie: Coyett, Frederik

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

83

C.F., zie: Freschot, Casimir

C.v.L., zie: Laar, C(ornelius) van

Campen, Willem Janszoen van, zie: Cronica dat is: waerachtige historien

98 Candidus, Gerhardus
Van het leven van Candidus is niets bekend en zijn werk draagt geen titel. Het werk bevat een kroniek
van 1566 tot 1579.
a Brevis designatio rerum Belgicarum. Gerhardus Candidus Francisco Hogenbergio suo s., in: S.
Feyerabend, ed., Annales ... 2 tom. Francofurti ad Moenum 1580, II, 183-187 [fo].

Literatuur
De Wind, 255-256; BN, VI, 8.

99 Cannegieter, Hendrik
Steinfurt (Duitsland), 24 februari 1691 - Arnhem, 21 augustus 1770
Na een vooropleiding aan het gymnasium van zijn vaderstad schreef Cannegieter zich 17 maart 1710
in als student te Leiden, waar hij vaak de colleges van Perizonius* in de geschiedenis hoorde. Vanaf
1714 was hij conrector en vanaf 1720 rector van de Arnhemse Latijnse school. Tevens doceerde hij
er geschiedenis en letteren. Door de gehechtheid van hem en zijn gezin aan Arnhem wees hij
herhaaldelijk beroepen naar universiteiten af. In 1748 verleende de hogeschool van Harderwijk hem
een eredoctoraat in de letteren. De Staten van Gelderland benoemden Cannegieter tot hun
historieschrijver (1763) en de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen nam hem als lid op.
Zijn historische belangstelling strekte zich ook uit tot de filologie en archeologie. Naast zijn
gepubliceerd werk is er nog veel in handschrift bewaard gebleven in het Rijksarchief te Arnhem.
a Dissertatio de Brittenburgo, matribus Brittis, Britannica herba, Brittia procopio memorata,
Britannorumque antiquissimis per Galliam et Germaniam sedibus ... Hagae-Comitum 1734 [148 pp.;
4o].
b Het derde deel van het groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten, ordonnantien en
conventien, van de Edele Mogende Heeren Staeten des furstendoms
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Gelre en graefschaps Zutphen: als mede de principaelste authorisatien derselven, met de daer op
gevallene dispositien en andere resolutien, rakende saken van politie ende justitie van den jare 1699
tot den jare 1740. Mitsgaders algemene registers over de drie delen. Arnhem 1740 [688 kol.; fo].
Met dit derde deel zette Cannegieter het werk van W. van Loon voort (zie: 312, b).
c Eerste brief over byzondere Nederlandsche oudheden. Bevattende deze ene beschryvinge en
verklaringe van enen ouden grafkelder, onlangs by Anlo, in het landschap Drente ontdekt: als mede
van de zogenaamde donder-beitels en Vrouw Jacobaes kannetjes enz. geschreven door enen liefhebber
der Nederlandsche oudheden. Arnhem 1757 [79 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
d De mutata Romanorum nominum sub principibus ratione, liber singularis. Item postumus Bataviae
adsertor, Hercules Magusanus, et Deusoniensis aggerum Bataviae auctor, ex nummis atque ex
inscriptionibus demonstratus. Nec non Trebellii Pollionis negligentia castigata et monumentum
Dodenwerdense expositum. Trajecti ad Rhenum 1758 [287 pp.; 4o].
e De gemma Bentinckiana item de Iside ad Turnacum inventa nec non de dea Burorina. Trajecti ad
Rhenum 1764 [69 pp.; 8o].
f Epistola ... de ara ad Noviomagum Gelriae reperta aliisque inscriptionibus nuper effossis. Arnhemiae
1766 [69 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, III, 109-112; NNBW, VI, 264-265; W.J. de Boone, ‘Cannegieter, Domburg, trienten en
sceattas’, Westerheem, XXX (1981) 72-81.

100 Carolus (Charles), Johannes
Antwerpen, 1526 - Mechelen, 13 september 1598
Als steden waar Carolus heeft gestudeerd worden genoemd: Leuven, Orléans, Poitiers, Padua en
Bologna. Na zijn terugkeer in de Nederlanden vestigde hij zich als advocaat in Mechelen. In 1567
stuurde Margaretha van Parma hem als procureur-generaal van het Hof van Friesland naar Leeuwarden
om de schade van de godsdienstonlusten op te nemen en bij te dragen tot het herstel van het koninklijk
gezag. In Friesland was hij de steun van de Brusselse regering en vaak vertrouwensman van Alva
buiten de president van het Hof om. Zijn geschiedwerk was opgedragen aan Philips II en zal via
Viglius* en Hopperus* zijn weg naar de koning hebben gevonden. In 1574 vroeg Carolus ontslag,
wat hem eerst in 1576, toen de partij der hervormden de overhand kreeg, verleend werd. In dat jaar
werd hij benoemd tot lid van de Grote Raad van Mechelen, aan welk lidmaatschap in 1580 een einde
kwam. In 1585, na de verovering van de
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stad Mechelen door Parma, herkreeg hij zijn functie. Zijn leven besloot hij als minderbroeder.
a De rebus Casparis a Robles Billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV. Leovardiae 1731 [272
pp.; 4o], 1750.
Het werk werd door P. Wesseling op basis van een afschrift uitgegeven (zie: 519, b).

Literatuur
De Wind, 230-232, 559; Van der Aa, III, 190-191; NBW, II, 116-119; NNBW, VI, 272; B. de Troeyer,
Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI (2 dln.; Nieuwkoop, 1969-1970) I, 325-332.

101 Carpentier, Jean-Baptiste le
Abscons (bij Atrecht, Frankrijk), (1606?) - Leiden, (begr.) 21-27 augustus 1672
Le Carpentier was een augustijner monnik uit de abdij van St. Aubert in Kamerijk die in 1649 naar
Mechelen werd gestuurd om zijn orde in een proces te vertegenwoordigen. Daar hij de Grote Raad
net voor veertien dagen op reces vond, reisde hij naar Antwerpen en Amsterdam. Voor de terugreis
scheepte hij zich per ongeluk op een schip naar Noorwegen in, waar hij werd gearresteerd. Een hem
welgezind Zweeds koopman voldeed het losgeld en nam Le Carpentier mee naar Stockholm. Na een
dienstbetrekking bij de Zweedse kroon afgeslagen te hebben keerde Le Carpentier in november 1652
in Kamerijk terug. Drie jaar later echter vertrok hij opnieuw naar Holland, nadat hij zijn klooster
ontvlucht was, en ging over tot het protestantisme. Volgens de auteur in de Biographie Nationale
zouden de Staten-Generaal hem de titel van historiograaf en een bescheiden jaargeld hebben verleend.
a Histoire genealogique des Païs-Bas, ou histoire de Cambray et du Cambresis, contenant ce qui s'y
est passé sous les empereurs, et les rois de France et d'Espagne; enrichie des genealogies, eloges et
armes des comtes, ducs, evesques, et archevesques, et presque de quatre mille familles nobles, tant
des XVII Provinces que de France ... 2 tom. Leiden 1664 [534 + 1096 + 94 pp.; 4o], 1668 (verm.).
De laatste druk verscheen onder de titel: Histoire genealogique de la noblesse des Païs-Bas.

Literatuur
Van der Aa, III, 205; BN, XI, 569-572; DBF, VII, 1213.

102 Cattenburch, Adriaan van
Rotterdam, 2 november 1664 - Utrecht, 5 maart 1743
Na zijn theologische studie in Amsterdam werd Van Cattenburch in 1686 remonstrants proponent en
predikant in Rotterdam. In 1712 keerde hij naar Amsterdam terug om er aan het Remonstrants
Seminarium als hoogleraar theologie te doceren. Daar nam hij ook de bibliotheek
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onder zijn hoede: hij verzamelde Grotiana en stelde een boek samen met remonstrantse geschriften.
Na het overlijden van C. Brandt* bleef diens levensbeschrijving van Grotius onafgemaakt liggen.
Korte tijd werkte D. van Hoogstraten* aan de voortzetting, maar ook hij overleed voortijdig. Tenslotte
werd het werk door Van Cattenburch voltooid.
a Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven tot den aanvang van zyn gezantschap
wegens de koninginne en kroone van Zweden aan 't hof van Vrankryk: door Caspar Brandt, en vervolgt
tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh. Dordrecht/Amsterdam 1727 [456 + 454 pp.; fo], 1732.
Voor de verschillende bewerkingen zie: 79, b.

Literatuur
Van der Aa, III, 266-268; NNBW, VI, 292.

103 Centen, Sebastiaan
Nijmegen, (ged.) 8 juni 1690 - Hoorn, (begr.) 26 maart 1756
Als lidmaat van de hervormde kerk werkte Centen enige jaren in zijn geboortestad als godsdienstleraar
en ziekenbezoeker. In 1719 ging hij over tot de remonstrantse kerk en liet hij zich aan het Remonstrants
Seminarium te Amsterdam tot predikant opleiden. Na de voltooiing van zijn studie werd hij in 1723
beroepen in Zevenhoven en in 1726 in Hoorn, waar hij tot zijn dood zou blijven.
a Chronyk van Hoorn ... Dezen vierden druk met aantekeningen vermeerdert door Sebastiaan Centen.
Hoorn 1740 [670 pp.; 4o].
Door de talloze noten onderaan de bladzijden nam deze uitgave van de Chronyk van Th.
Velius (zie: 485, a) danig in omvang toe - Nijhoff/Van Hattum, 307.
b Vervolg der historie van de vermaarde zee- en koopstad Enkhuizen, behelzende verscheide
gedenkwaardige geschiedenissen, die zo in als omtrent dezelve, en door geheel Westvriesland en het
Noorderkwartier gebeurt zyn. Den tweeden druk met een vervolg vermeerdert door Sebastiaan Centen.
Hoorn 1747 [448 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 47.
Een herdruk van en een vervolg op: G. Brandt Sr., Historie der vermaerde zee- en
koop-stadt Enkhuisen ... (zie: 81, d). Het vervolg heeft een afzonderlijke titelpagina.

Literatuur
Van der Aa, III, 286-287; BLGNP, I, 58-59; NNBW, I, 592.
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104 Cerisier, Antoine-Marie
Châtillon-les-Dombes (Frankrijk), 19 november 1749 - Châtillon-les-Dombes, 1 juli
1828
Na een studie in Parijs zou Cérisier sedert ongeveer 1777 secretaris aan de Franse ambassade te
's-Gravenhage geweest zijn. Hij stortte zich in de politieke tegenstellingen en samen met Crayenschott
redigeerde hij de krant Le Politique hollandais. De omwenteling van 1787 dwong hem naar Frankrijk
terug te keren, waar hij zich voor het behoud van de monarchie inzette. Van 1792 tot 1794 werd hij
daarom gevangen gezet. Na zijn vrijlating zette hij zijn politieke activiteiten niet voort.
a Tableau de l'histoire générale des Provinces-Unies. 10 tom. Utrecht 1777-1784 [442 + 632 + 540
+ 588 + 527 + 616 + 584 + 516 + 577 + 570 pp.; 12o].
Anoniem verschenen.
Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden. 10 dln. Utrecht 1781-1787.
In 1787 verscheen het laatste deel en toen zijn ook de eerder verschenen delen herdrukt.
Het werk werd vertaald door P. Loosjes*.

Literatuur
Van der Aa, III, 295-297; DBF, VIII, 62-63; R. Favre, in: J. Sgard, ed., Dictionnaire des journalistes
1600-1789 (Grenoble, 1976) 81.

105 Chalmot, Jacques Alexandre de
Leeuwarden, (ged.) 29 oktober 1734 - Kampen, (begr.) 19 september 1801
Na gediend te hebben in een regiment van de baron van Aylva, nam Chalmot in 1752 ontslag als
militair en hij verwierf een pensioen. Vanaf 1758 was hij drukker en boekverkoper in Leeuwarden,
waar hij contact onderhield met intellectuele milieus als dat van de Franeker hoogleraren. In 1777
vertrok hij naar Kampen, waar hij zijn zaken voortzette. Drie keer was hij gildemeester van het Sint
Lucasgilde. Hij gaf onder andere het door hem bewerkte Algemeen huishoudelijk woordenboek van
N. Chomel opnieuw uit.
a Afkomst, godvrugtig leven en zalige dood van hare doorlugtigste hoogheid Maria Louise, princesse
douairiere van Oranje en Nassau, geboren landgravin van Hessen-Cassel: etc. etc. etc. Leeuwarden
1765 [288 pp.; 8o].
b Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot
de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het
gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. 50 dln. Kampen 1788-1793 [elk deel ca.
320 pp.; 8o].
Latere delen hebben in de titel de toevoeging: ‘september 1787, bevooren en vervolgens’.
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c Nieuwe verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken. Betrekking hebbende
tot de gewigtige gebeurtenissen sedert het begin van het jaar MDCCXCIII in het gemeenebest der
Vereenigde Nederlanden voorgevallen. 3 dln. Kampen 1793-1795 [309 + 316 + 348 pp.; 8o].
d Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten ... en op de drie deelen
van de Nieuwe verzameling. 6 dln. Kampen 1794-1796 [676 + 640 + 620 pp.; 8o].
e Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende de levensbeschrijvingen van voorname
staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en
andere konstenaren: en verder, zodanige personen, die door de ene of andere daad, zig beroemd, of
aan den vaderlande verdienstelijk hebben gemaakt; veelal verzeld van hunne karakterschetzen,
zeldzame anekdoten die men elders te vergeefs zal nasporen, onpartijdige beoirdeling hunner daden,
optelling hunner schriften, en aanwijzing der schrijvers welke van hun gehandeld hebben ... 8 dln.
Amsterdam 1798-1800 [408 + 398 + 368 + 352 + 354 + 352 + 352 + 351 pp.; 8o].
Verschenen tot en met het lemma Drebbel.

Literatuur
Van der Aa, III, 305-307; NNBW, VI, 294-295; C.N. Fehrmann, ‘De drukker, uitgever en auteur
Jacques Alexandre de Chalmot (Leeuwarden 1734-Kampen 1801)’, Kamper almanak (1964-1965)
233-296.

Characterkunde der vaderlandsche geschiedenisse, zie: Loosjes, Adriaan
Pieterszoon

Charles, zie: Carolus, Johannes

106 Chaufepie, Jacques Georges de
Leeuwarden, 9 november 1702 - Amsterdam, 3 juli 1766
De ouders van De Chaufepié waren na de herroeping van het Edict van Nantes (1685) naar de Republiek
gevlucht. Hij studeerde vanaf 1717 in Franeker. In 1725 werd hij predikant in Vlissingen, in 1734 in
Delft en in 1743 in Amsterdam. Naast stichtelijk werk ervaardigde hij ook een supplement op de
Dictionnaire historique van P. Bayle (zie: 37, d): Nouveau dictionnaire historique et critique, pour
servir de supplément ou de continuation à celui de P. Bayle (4 dln.; Amsterdam 1750-1756).
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a Histoire de la vie, et des ouvrages d'Alexandre Pope, in: Supplément aux oeuvres diverses de Pope.
Pour l'edition de MDCCLIV ou le tome septieme. Amsterdam/Leipzig 1758 [228 pp.; 12o].
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, III, 332-335; NNBW, IV, 417-418.

107 Chevalier, Nicolas
Sedan, (ged.) 1 juni 1661 - Amsterdam, (begr.) 10 oktober 1720
In 1685 vluchtte Chevalier naar de Republiek, waar hij zich in Amsterdam vestigde. Hij oefende er
het beroep uit van boekhandelaar, drukker en kunstkoper. Tevens stelde hij een kunstkabinet samen.
Van 1710 tot 1720 gaf hij de Gazette d'Utrecht uit, die na zijn dood werd overgenomen door H.P. de
Limiers*.
a Histoire de Guillaume III, roy d'Angleterre, d'Ecosse, de France, et d'Irlande, prince d'Orange, etc.
Contenant ses actions les plus memorables, depuis sa naissance jusques à son elevation sur le trône,
et ce qui s'est passé depuis jusques à l'entiere reduction du royaume d'Irlande. Par medailles,
inscriptions, arcs de triomphe, et autres monumens publics. Amsterdam 1692 [232 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, III, 344-345; DBF, VIII, 1069; NNBW, VI, 296-297; J. Sgard, in: idem, ed., Dictionnaire
des journalistes 1600-1789 (Grenoble, 1976) 91.

108 Chronicon Amorfortium
a Chronicon Amorfortium incerti auctoris, a primordiis ipsius urbis usque ad ann. MDLXXIII, in:
Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti. Alter auctor incertus. Alter, cui nomen, Theodorus
Verhoeven*. Utrumque primus edidit, observationes, et quae hactenus nondum visa, vetera aliquot
monumenta, diplomata, et instrumenta, et ex ineditis duobus chronicis Amorfortii olim scriptis adjunxit
supplementa Antonius Matthaeus. Lugduni Batavorum 1693, 155-185 [4o] - Nijhoff/Van Hattum,
266.
Van p. 186 tot p. 412 de ‘notae et observationes’ van Matthaeus (zie: 328, d).
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Chronyc. Historie der Nederlandtscher oorlogen ... tot desen jare 1580, zie: Roy,
Gilbert

Chronyck ende historie van het edele ende machtige gheslachte van den huyse
van Egmondt, zie: Hoveus, Anthonius

109 Chronyk van Amsterdam
Dit werk werd wel gedrukt maar niet geschreven door J. Kok*, aan wie ten onrechte vaak het
auteurschap wordt toegedacht.
a Chronyk van Amsterdam, zynde eene korte en zakelyke beschryving, van al het geene, zedert
deszelfs begin, wanneer het nog dorpswyse bewoond wierd, en naderhand tot een stad geworden; met
hare vergrootingen, byzondere gebouwen, geschiedenissen, en voorts alles wat merkwaardig in en
omtrent dezelve is voorgevallen; uit de beste geschiedschryvers deeser stad by een vergadert, en tot
algemeen nut en dienst beschreven. Amsterdam [1760?] [703 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 65.

110 Clerc (Clericus), Jean le
Genève, 29 maart 1657 - Amsterdam, 8 januari 1736
Le Clerc stamde uit een uitgeweken Picardische hugenotenfamilie. Hij studeerde van 1673 tot 1676
in zijn geboortestad theologie en promoveerde er. Na een langdurige reis door Europa, die hem onder
andere in Grenoble, Saumur en Londen bracht, vestigde hij zich in 1683 in Amsterdam. Daar werd
hij hoogleraar in de filosofie en het Hebreeuws aan het Remonstrants Seminarium. In 1712 volgde
hij Ph. van Limborch* op als kerkhistoricus. Hij onderhield contacten en had disputen met de gehele
intellectuele wereld van Europa, onder meer met J. Locke, die hij al tijdens diens verblijf in de
Republiek had leren kennen. Le Clerc was redacteur van de Bibliothèque universelle et historique en
van de voortzettingen onder andere titel van dit tijdschrift. Tevens trad hij op als uitgever van de
werken van Erasmus: Desiderii Erasmi Opera omnia in tien delen die tussen 1703 en 1706 te Leiden
verschenen. In zijn Bibliothèque nam hij in 1705 een levensbeschrijving van Erasmus op, in hetzelfde
jaar gevolgd door de biografie van Locke die ook zelfstandig verscheen. Het oeuvre van Le Clerc is
ontzagwekkend van omvang en veelzijdigheid en het historisch gedeelte vormt daar slechts een klein
deel van.
a Histoire d'Emeric, comte de Tekeli, ou memoires pour servir à sa vie. Où l'on voit
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ce qui s'est passé de plus considerable en Hongrie depuis sa naissance jusques à present. Cologne
1693 [280 pp.; 12o], 1694, 1697.
Anoniem verschenen.
Memoirs of Emeric count Teckely from ... 1656 till ... 1691. London 1693.
Merkwürdige Geschichte des Lebens des Grafen Emerich von Tököly. Berlin 1693.
b La vie du cardinal de Richelieu. Principal ministre d'état de Louis XIII roi de France et de Navarre.
2 tom. Cologne [= Amsterdam] 1695 [551 + 606 pp.; 12o], 1696 (verm.); Amsterdam 1714 (voor het
eerst met eigen naam), 1724, 1735, 5 tom. 1753, 1795.
Anoniem verschenen. Het tweede deel van de eerste druk en de latere drukken heten:
Vie d'Armand Jean, cardinal duc de Richelieu ...
The life of the famous cardinal-duke de Richelieu. London 1695.
Het leeven van Armand Jean, kardinaal hartog van Richelieu ... 2 dln. Amsterdam 1728.
c The lives of Clemens Alexandrinus, Eusebius bishop of Cesarea, Gregory Nazianzen, and Prudentius
the christian poet ... Also a short history of Pelagianism. London 1696 [389 pp.; 4o].
Levensbeschryving der kerk vaderen Clemens den Alexandriner, Thascius Cyprianus, Eusebius van
Cesarea, Gregorius den Nazianzener, als mede van Aurelius Prudentius. Amsterdam 1728 (verm.).
d Compendium historiae universalis, ab initio mundi ad tempora Caroli Magni imp. conscriptum.
Amstelodami 1698 [206 pp.; 12o]; Lipsiae 1707, 1713; Londini 1735.
A compendium of universal history. London 1699.
Abregé de l'histoire universelle. Amsterdam 1730.
Analyse chronologique de l'histoire universelle. Paris 1752, 1756.
e De l'histoire et de la difference des historiens modernes et des anciens, in: Parrhasiana ou pensées
diverses sur des matiéres de critique, d'histoire, de morale et de politique. Avec la défense de divers
ouvrages de mr. L.C. par Theodore Parrhase. 2 tom. Amsterdam 1699, I, 130-223 [8o], 1701, 1710.
Van de histori, en van 't onderscheit tussen de hedendaagsche en oude historischrijvers, in: Parrhasiana,
of vrymoedige bedenkingen over stoffen rakende de zedekunde, historien, staatsaken, en letterkunde
... Amsterdam 1703, 148-215, 1710, 1715.
Parrhasiana or thoughts upon several subjects ... London 1700.
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f The life and character of mr. John Locke. London 1706 [31 pp.; 4o], 1713.
Eloge historique de M. Locke, in: J. Locke, Oeuvres diverses. 2 tom. Amsterdam 1710, I, x-cxix,
1732.
Bericht von des weltberühmten und hochgelahrten Engelländers John Locke Leben und Schrifften.
Halle 1720.
g Oratio inauguralis, de praestantia et utilitate historiae ecclesiasticae. Amstelaedami 1712 [39 pp.;
4o]; Ienae 1722.
An oration concerning the excellence and usefulness of ecclesiastical history. London 1713.
h The life of dr. Burnet, late lord bishop of Sarum; with his character, and an account of his writings.
Translated into English from his last Bibliothèque. London 1715 [40 pp.; 4o], 1716.
i Historia ecclesiastica duorum primorum a Christo nato saeculorum e veteribus monumentis depromta.
Amstelodami 1716 [813 pp.; 4o]; Hagae Comitis 1743.
Staat der wereld, zo van het joden- als heidendom, ten tyde van de komst van Christus; en een beknopt
vertoog van de godsdienst der christenen. Haarlem 1743.
Dit is een vertaling van de ‘Prolegomena’ uit de Historia ecclesiastica, 1-181.
j Explication historique des principales medailles frapées pour servir à l'histoire des Provinces-Unies
des Pays-Bas. Amsterdam 1723 [208 pp.; fo], 1736.
Het werk fungeert als deel 4 van de Histoire des Provinces-Unies (zie: 1).
k Negociations secretes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug; ou recueil general des preliminaires,
instructions, lettres, mémoires etc. concernant ces négociations, depuis leur commencement en 1642
jusqu' à leur conclusion en 1648 ... 4 tom. La Haye 1725-1726 [489 + 261 + 685 + 618 pp.; fo].
l Histoire des Provinces-Unies des Pays Bas. Depuis la naissance de la Republique jusqu' à la paix
d'Utrecht et le traité de la Barriere conclu en 1715. Avec les principales médailles et leur explication.
4 tom. Amsterdam 1728 [342 + 419 + 473 + 208 pp.; fo], 1737.
Het vierde deel over de medailles was al eerder verschenen (zie: j). P. le Clercq zette het
werk voort (zie: 112, e).
Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den vrede
van Utrecht in 't jaar 1713 en het tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten. 3 dln. Amsterdam 1730,
4 dln. 1738.
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le Clerc (Leiden, 1987); E.O.G. Haitsma Mulier, ‘“Hoofsche papegaaien” of “Redelyke schepsels”.
Geschiedschrijvers en politiek in de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw’, Bijdragen
en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CII (1987) 450-475.
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111 Clerck, Nicolaes de
De Lier (bij Delft), (?) - Delft, (begr.) 26 september 1623
De Clerck was te Delft zowel binder, verkoper als uitgever van boeken. Bovendien wordt hij genoemd
als plaatsnijder, kaartgraveur, schrijfkunstenaar en geschiedschrijver.
a Tooneel der keyseren ende coningen van christenryck sedert, den onderganck van het Griecks
keyserdom. Vervatende hare beeltenissen afcomsten ende voornaemste daden, ende also 't Sommier
der historie van meer dan 150 jaren herwaerts, bij een vergadert. Wt de geloofweerdigste schrijvers
door N.D.C. Arnhem 1615 [426 pp.; fo].
b Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krygs-helden van christenrijck binnen dese
drij laeste eeuwen. Vervatende hare beeldnissen afcomsten ende voornaemste daden mitsgaders den
oorspronck ende huijdigen staet der vermaerder republijcken van Venetien Genua, Suitserlandt ende
Geneven. Wt de geloofweerdigste schrijvers bij een vergadert door N.D.C. [Delft] 1617 [637 pp.; fo].
c Vervolg voor de periode 1591 tot 1620, in: W. van Gouthoeven, D'oude chronijcke ende historien
van Holland ... Dordrecht 1620, II, 260-360 [fo]; 's-Gravenhage 1636 (zie: 187, a).
Dit werk was de bewerkte uitgave van de Divisiekroniek van C. Aurelius (zie: 20, a). De
Clerck had het gedeelte geschreven achter het vervolg van E. de Veer (zie: 483, b).
d Princelyck cabinet. Verthoonende t'leven afcomste ende afbeeldingen, der voor-
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naemste vorsten, princen, graven ende heeren van Europa jegenwoordig regierende. Mitsgaders
beschrijvinge vanden staet, landen rijckdommen ende incomsten der selver. Neerstelijck ende
getrouwelijck bij malcanderen versamelt, door wijlen Nicolaes de Clerck. Delft 1625 [140 pp.; fo].

Literatuur
De Wind, 350; Van der Aa, III, 431; De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813 (Delft,
1982).

112 Clercq, Pieter le
Naarden, (ged.) 11 juni 1687 - 's-Gravenhage, 20 december 1759
Over de eerste decennia van het leven van Pieter le Clercq is niets bekend. In 1726 werd hij in Zwolle
diaken der Waalse gemeente en na zijn huwelijk in hetzelfde jaar woonde hij achtereenvolgens in
Goor, Zwolle en Hasselt. In Goor bezat hij samen met zijn zwager een bierbrouwerij. In 1751 verliet
Le Clercq het oosten en vertrok naar 's-Gravenhage, waar hij vanaf 1757 als commissaris van de
buitenlandse depêches van de Staten-Generaal en van de gouvernante Anna van Hannover optrad.
Hij vertaalde veel literair werk uit het Frans en Engels.
a Historie van Holland, zedert het Bestand van het jaar 1609, tot den Vreede van Nimmegen 1678.
In 't Fransch beschreeven door den heere de la Neuville. Vervolgt tot aan den Vrede van Ryswyk
1697. En verder tot aan dien van Utrecht in 't jaar 1713, door den heere P. le Clercq. Hier koomt by
een korte historische inleiding, van de eerste opkomst dezer Republyk, tot aan het bovengemelde
bestand. 2 dln. Amsterdam 1725 [715 + 759 pp.; 4o].
Het eerste deel is de vertaling van B.H. de la Neuville, Histoire de Hollande, depuis la
Tréve de 1609 où finit Grotius jusqu'à nôtre tems. Paris 1693. Waarschijnlijk is de
inleiding van Pieter le Clercq. Van deze is ook het gedeelte van de Vrede van Rijswijk
tot de Vrede van Utrecht. Het deel van de Vrede van Nijmegen tot die van Rijswijk is
van de hand van een onbekende derde.
b Het leven van Frederik Henrik, prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder en kapitein-generaal
van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht en Overijssel, enz. enz. enz. 2 dln.
's-Gravenhage 1737 [597 + 672 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
c Het leven van Willem den II. Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder en kapitein-generaal
van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht, Overyssel, en Stad en Landen, enz. enz.
enz. 's-Gravenhage 1738 [761 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Op de titelpagina staat: ‘eerste deel’; een tweede is nooit
uitgekomen.
d De geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des vredejaars 1712 tot aan
den dood des prinsen van Oranje. Om te dienen tot een vervolg op
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J. Blomherts Geschiedenissen van 't Vereenigd Nederland. Amsterdam 1753 [423 pp.; 8o] (zie: 59,
a).
Het werk beleefde in hetzelfde jaar een tweede druk.
e Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des jaars 1714 tot aan den dood
van zyne doorluchtige hoogheid den heere prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder der Unie, in
den jaare 1751 ... Om tot een vervolg te dienen op de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden
van den heere Jean le Clerc. Amsterdam 1753 [398 pp.; fo] (zie: 110, l).
Op de titelpagina staat: ‘eerste deel’, maar een vervolg verscheen niet.
f Het karakter van den raad-pensionaris Jan de Wit en zyne factie, beschreeven door den graaf
d'Estrades. Om te dienen tot ophelderinge der vaderlandsche historie, voor de jaaren 1663-1672.
's-Gravenhage 1757 [144 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Drie drukken uit hetzelfde jaar.
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Van der Aa, III, 436-437; NNBW, VI, 304-305; P. Geyl, De Witten-oorlog. Een pennestrijd in 1757
(Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde,
nieuwe reeks XVI, no. 10; Amsterdam, 1953).

112 bis Cleyn, Cornelis
Leerdam, 14 januari 1723 - Brielle, 2 januari 1798
In 1739 begon Cleyn zijn studie in de theologie in Leiden. Hij stond vanaf 1745 als predikant in
Meerkerk, vanaf 1748 in Lekkerkerk en vanaf 1757 tot 1785 in Brielle. Naast zijn historische werk
publiceerde hij vele stichtelijke verhandelingen.
a Verzaameling van aanteekeningen op het eerste en tweede deel der Vaderlandsche historie van den
heere Jan Wagenaar. 2 dln. Rotterdam 1790-1791 [88 + 46 pp.; 8o] (zie: 507, f).

Literatuur
Van der Aa, III, 468; NNBW, VI, 306.

113 Cleyn cronica van de Gronningher Omlanden
Anonieme kroniek in de vorm van een jaartallenlijst van 701 tot 1519, waarin de jaren enigszins door
elkaar staan.
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a Cleyn cronica, van de Gronningher Omlanden, in: S. Jarichs, Een corte cronike ... Kampen [1536],
42-46 ongepag. [4o], [1553] (Peter Warnerssoen), [1570] (Steven Joessen); Amsterdam 1609; in: M.
Brouërius van Nidek, ed., Analecta medii aevi ... Amsterdam/Middelburg 1725, 473-476 (zie: 86, b;
260, a).
Carasso-Kok, 155. Nijhoff/Kronenberg, 1196.

114 Cluverius, Philippus
Emsen (bij Gdansk/Danzig, Polen), 1580 - Leiden, (begr.) 23 april 1623
Cluverius' vader, muntmeester te Danzig, zond zijn zoon eerst naar Warschau naar het Poolse hof en
daarna voor een rechtenstudie naar Leiden (1601). De invloed van J.J. Scaliger* bracht de jonge
student er toe historisch-geografisch onderzoek te doen. Cluverius maakte vele reizen om zelf daarvoor
gegevens te verzamelen. Zo ging hij onder andere naar Praag, Frankrijk en Engeland. Zijn bevindingen
riepen polemieken op met onder anderen J.I. Pontanus*. In 1616 verleende de Leidse universiteit
Cluverius de titel ‘Geographicus Academicus’, waaraan een jaargeld verbonden was. Een reis met
stipendium naar Italië in de daarop volgende jaren deed zijn gezondheid geen goed.
a Commentarius de tribus Rheni alveis, et ostiis; item, de quinque populis quondam accolis; scilicet
de Toxandris, Batavis, Caninefatibus, Frisiis, ac Marsacis ... Lugduni Batavorum 1611 [232 pp.; 4o];
in: P. Scriverius, Inferioris Germaniae provinciarum unitarum antiquitates. Lugduni Batavorum 1611
(zie: 436, a).
Batavische oudheden, ofte verhandeling van P. Cluverius over de drie uitlopen, en monden van den
Rhyn, mitzgaders, wegens de vyf volken, die eertyds aan deselve gewoont hebben, te weten, Toxandren,
Batavieren, Caninefaten, Frisen, en Marsacen ... 2 dln. 's-Gravenhage 1709; Amsterdam 1719, 1724.
b Germaniae antiquae libri tres. Opus post omnium curas elaboratissimum, tabulis geographicis, et
imaginibus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus, exornatum. Adjectae sunt Vindelicia
et Noricum, ejusdem auctoris. Lugduni Batavorum 1616 [400 + 203 + 230 + 36 pp.; fo], 1631 (verm.);
Guelferbyti 1663.
c Sicilia antiqua; cum minoribus insulis, ei adjacentibus. Item Sardinia et Corsica. Lugduni Batavorum
1619 [510 pp.; fo]; in: J.G. Graevius, ed., Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae, Sardiniae,
Corsicae et insularum adjacentium. 15 tom. Lugduni Batavorum 1723-1725, I.
Capitolo XII del primo libro della Sicilia, in: F. Buonnanni di Roccafiorita, Delle antiche Siracuse.
2 vol. Palermo 1717, I.
d Italia antiqua. 2 tom. Lugduni Batavorum 1624 [1338 pp.; fo].
Dit werk werd na Cluverius' overlijden uitgegeven door D. Heinsius*.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

97

Literatuur
Van der Aa, III, 505-507; ADB, IV, 353-354; NDB, III, 295-296; NNBW, X, 180-182; J. Partsch,
Philip Clüver der Begründer der historischen Länderkunde. Ein Beitrag zur Geschichte der
geographischen Wissenschaft (Wenen, 1899); H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche
geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie (2 dln.; 's-Gravenhage, 1952); S.J. Fockema
Andreae, ‘Philippus Cluverius, geographus academicus Leidensis (1580-1623)’, Tijdschrift van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, tweede reeks, LXXV (1958) 19-29; H.J.
Erasmus, The origins of Rome in the historiography from Petrarch to Perizonius (Assen, 1962).

115 Colerus (Köhler), Johannes
Düsseldorf, 5 januari 1647 - 's-Gravenhage, 19 juli 1707
Colerus studeerde in Giessen, Worms en Straatsburg theologie. In 1671 werd hij predikant in Mühlheim
aan de Roer. Acht jaar later werd hij in de lutherse gemeente te Weesp beroepen, waarop hij in
hetzelfde jaar nog naar Amsterdam ging. Hij bestreed met grote felheid vrijzinnigen en verdween
temidden van grote ruzies in 1693 naar 's-Gravenhage.
a Korte, dog waaragtige levens-beschryving, van Benedictus de Spinosa, uit autentique stukken en
mondeling getuigenis van nog levende personen, opgestelt, in: J. Colerus, De waarachtige verryzenis
Jesu Christi uit den dooden, tegen B. de Spinosa en zyn aanhangers verdeedigt ... Amsterdam 1705,
116-214 [8o], 1732; 's-Gravenhage 1880, [1910].
La verité de la résurrection de Jésus Christ, défendue contre B. de Spinoza ... Avec la vie de ce fameux
philosophe. La Haye 1706.
Het laatste deel ook afzonderlijk onder de titel: La vie de B. de Spinosa; in: Réfutation
des erreurs de Benoit de Spinosa. Bruxelles 1731; in: B. de Spinoza, Oeuvres. Emile
Saisset, ed. 2 tom. Paris 1842, 3 tom. 1861; in: idem, Oeuvres complètes. J.G. Prat, ed.
Paris 1863.
The life of Benedict de Spinosa ... London 1706, 1880; The Hague 1906.
Das Leben des Bened. von Spinoza ... aus dem Frantzösischen ins Hoch-Teutsche übersetzet.
Frankfurt/Leipzig 1733; Lemgo 1734, Heidelberg 1933 (facs.), 1952.
Vida de Bento de Spinoza ... Coimbra 1934.
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1964).
A. van der Linde, Benedictus Spinoza bibliografie (1871) (Nieuwkoop, 1961).
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116 Commelin, Casparus
Amsterdam, 28 februari 1636 - Amsterdam, (begr.) 15 mei 1693
Evenals zijn vader Isaac Commelin* verdiepte Casparus zich in de geschiedenis en was hij tevens
boekverkoper in Amsterdam. Van de burgemeesters had hij toegang verkregen tot de archieven. Sinds
1666 was hij regent van het Oude Zijds Huiszittenhuis.
a Beschryvinge van Amsterdam, desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der heeren van Aemstel en
Aemstellant; met een verhaal van haar leven en dappere krijgsdaden; Amsterdams kleyne beginselen,
oudheyt, bemuring, en verscheyde vergrootingen: de gelegentheyt en hoedanigheyt der stad, de
voornaamste gebouwen, en wijze van regeeringe. Beneffens een historisch verhaal, vervattende 't
geene in, en om de zelve, van den beginne af, tot in den jare 1691 toe, is voorgevallen. Uyt verscheyde
oude en nieuwe Hollandsche kronijken, beschrijvingen, brieven, willekeuren, etc. by een vergadert
... 2 dln. Amsterdam 1693 [1223 pp.; fo], 1694, 1726 - Nijhoff/Van Hattum, 66-68.
In dit werk nam Commelin de door T. van Domselaer uitgegeven Beschryvinge van
Amsterdam, Amsterdam 1665 op (zie: 144, b), waarin gedeelten door Commelins vader
waren geschreven; ‘Dese beschryvinge is doorgaans met oude brieven en bescheyden,
nevens andere stukken, ter materie dienende, vermeerderd, en tot op den jare 1691
vervolgd’.

Literatuur
Van der Aa, III, 648-649; NNBW, VI, 324-325; J.H. Kruisinga, ‘Caspar Commelin stierf 250 jaren
geleden (15 mei 1693)’, Maandblad Amstelodamum, XXX (1943) 64-65; J. van der Zande,
‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar’, Holland, regionaal-historisch tijdschrift,
XVII (1985) 218-230.

117 Commelin, Isaac
Amsterdam, 29 oktober 1598 - Amsterdam, 13 januari 1676
Isaac Commelin was te Amsterdam boekdrukker en regent van het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis, het
Sint Pietersgasthuis en de stadsschouwburg. Hij stelde ook reisgidsen samen. Hij was de vader van
Casparus Commelin*.
a Hollandts placcaet-boeck: begrijpende meest alle de voornaemste placcaten, ordonnantien ende
octroyen. Uytgegeeven by de Edd. Grootmogende Heeren Staten, van Hollandt ende West-Vrieslandt.
Sedert den jaere 1580 tot in den loopenden jare 1645. Amsterdam 1645 [523 + 352 + 214 pp.; fo].
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b Fredrick Hendrick van Nassauw, prince van Orangien, zyn leven en bedryf. 2 dln. Amsterdam 1651
[276 + 216 pp.; fo]; Utrecht 1652, 1653.
Dit werk is niet, zoals Brugmans in het NNBW meedeelde, bewerkt door A. Montanus
in diens biografie van Frederik Hendrik. Amsterdam 1652 (zie: 340, b).
Histoire de la vie et actes memorables de Frederic Henry de Nassau, prince d'Orange. Amsterdam
1656.
c Wilhelmus en Mauritius van Nassouw, prince van Oranjen. Haer leven en bedryf. Amsterdam 1662
[614 pp.; 12o].
Anoniem verschenen, maar door zijn zoon C. Commelin* met deze titel onder de werken
van zijn vader genoemd. De mogelijkheid bestaat dat het reeds in 1651 werd gepubliceerd
(zie: 340, f).
d Van de bemuuring en oude hoedanigheyt der stadt Amsterdam, met haar kloosters, tot den jare
1585, en Van alle de stats oude, en nieuwe gebouwen, in: T. van Domselaer, ed., Beschryvinge van
Amsterdam ... Amsterdam 1665, 213-236, 1-312 tweede paginering [4o] (zie: 144, b).
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Van der Aa, III, 647; NNBW, VI, 325; H.H. Zwager, ‘Isaac Commelin en zijn verzameling “Begin
ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie ...”’,
in de inleiding tot de facsimile-editie van dat werk (Amsterdam, 1969) 1-30.

118 Conincxbergen, Zegerus
Nijmegen, (?) - Bodegraven, 1600
In 1577 was Conincxbergen luthers predikant in Antwerpen; na de verovering van de stad door Parma
in 1585 week hij uit naar Woerden. In 1593 ging hij daar over tot de gereformeerde kerk. In 1594
werd hij overgeplaatst naar Bodegraven, waar hij, evenals in Woerden, voorging in de door de gemeente
te maken overgang van de Augsburgse Confessie naar die van de Nederlandse gereformeerde kerk.
a De Duytsche chronologie, innehoudende de voornaemste ende ghedenckweerdichste gheschiedenissen
des gheheelen werelts, sulcx die van jaer tot jare, zedert den beginne tot op desen jegenwoordighen
tijt toe voorghevallen zijn; al tsamen wt den lofweerdichsten historien-schrijvers vergadert ende by
een gebracht. Leiden 1598 [360 pp.; 8o].
b Journael ofte daeghlijcxsche tijdtrekeninghe, inhoudende vele ghedenckweerdige saken, die soo
voor als nae Christi gheboorte, tot onsen tijde toe, geschiet zijn. Wt
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verscheyden, ghelofwaerdige histori-schrijvers vergadert. Haarlem 1602 [560 pp.; 8o].
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De Wind, 582; Van der Aa, III, 660-661; NNBW, II, 312-313.

Cool, Jacob, zie: Brassica, Jacobus

119 Cornelius, Andreas
Stavoren, (?) - Harlingen, 1589
Van Andreas Cornelius, die geboren is in Stavoren, is alleen bekend dat hij organist in Harlingen
was.
a Chroniicke, ende warachtige beschryvinghe van Vrieslant. Beginnende nae des werelts scheppinghe
drie duysent ende tseventich jaer: ende deurende voorts tot na de gheboorte Christi, duysent vijf-hondert
vijf en tsestich. Eerst door Ockam Scharlensem seer vlytelick by een gheteeckent. Ende ander-mael
door Johannem Vlitarp weder vernieut ende verbetert. Als nu oock van ghelijcken ten derde-mael
door Andream Corneliam Stavriensem seer neerstelick ende ghetrouwelick gheschiet is. Leeuwarden
1597 [125 pp.; 4o], 1742; Workum 1753; C.J. Jacoby, ed. Leeuwarden 1755.

Literatuur
De Wind, 9-16, 223-225; Van der Aa, III, 731-732, XIV, 5-7 (Occo Scarlensis), XVII, 967, XIX, 291
(Vlitarp), XXI, 26; NNBW, V, 381-382 (Ocko Scarlensis), VI, 333; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; idem, ‘Een “vervalser” betrapt? Een probleem uit de 16de-eeuwse historiografie’,
Handelingen van het zevenentwintigste Nederlands filologencongres ... (Groningen, 1962) 194-195;
D.J.M. Zeinstra, ‘De kroniek van Ocko van Scharl een voorbeeld van Staverse geschiedschrijving?’,
It Beaken, XXXVII (1975) 399-415.

120 Corput, Abraham van den
Dordrecht, 7 januari 1599 - Dordrecht, 30 oktober 1670
In 1621 schreef Van den Corput zich in Leiden als student in de theologie in. Na voltooiing van zijn
studie werd hij in 1625 predikant in Giessen-Nieuwkerk. Wegens zijn slechte gezondheid nam hij
echter in 1639 ontslag en leefde daarna in Dordrecht.
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a Het leven, ende dood, van den seer beroemden D. Philips Melanchton, behelsende met eenen de
gedenck-weerdighste saken soo in de kercke als politye voor gevallen, van het jaer 1520, tot den jare
1560, in Duytschland, ende de aen-grensende provintien. Mitsgaders de tien-jarige ende seer wreede
gevangenisse van sijn schoon-sone D. Caspar Peucerus, wegen de belijdenisse der waerheyd in 't
stuck van de leere des H. Avondmaels, etc. Amsterdam 1662 [828 pp.; 8o], 1728, 1764.

Literatuur
Van der Aa, III, 735-736; NNBW, II, 336.

121 Corput, Johan van den
Breda, april 1542 - Groningen, 17 september 1611
Recent onderzoek heeft het zeer aannemelijk gemaakt dat de tot nu toe aan Fresinga toegeschreven
Memorien van de hand van Van den Corput zijn. In 1558 schreef deze zich in aan de universiteit van
Leuven en in 1568 trad hij in krijgsdienst. Elf jaar later werd hij kapitein in een regiment van
Rennenberg. Na diens verraad wist hij Steenwijk tegen hem te verdedigen tot het ontzet werd. In 1591
belegerde hij samen met Maurits dezelfde stad waarbij hij speciale belegeringsinstrumenten toepaste.
Na onder andere garnizoenscommandant geweest te zijn in Emden werd hij benoemd tot gouverneur
van het kasteel te Groningen. Samen met graaf Willem Lodewijk legde hij zich toe op de studie van
de krijgstaktiek bij de klassieke auteurs.
a Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen provincien van Frieslant,
Overyssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen, ende Lingen, met heuren byliggenden frontieren, geschiet
syn. Deventer 1584 [401 pp.; 8o]; in: G. Dumbar, ed., Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita,
ab ipso publici juris facta. 3 tom. Daventriae 1719-1722, III, 1-487 (met noten: 488-592) (zie: 150,
a).
Op de laatste pagina van de eerste druk staat: ‘Besluyt des eersten boecx’; van een tweede
is niets bekend.

Literatuur
De Wind, 202-203, 551; Van der Aa, VI, 247; NNBW, VII, 259-260, 444 (Fresinga); H. en A. Algra,
Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden (3e druk; Franeker, s.a.); J.P.J. Postema,
‘Johan van den Corput (1542-1611): schrijver van Fresinga's “Memorien”’, Bijdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CI (1986) 366-386.

122 Corte beschrivinghe van Gröningen ende Omlanden
Deze beknopte geschiedenis van Groningen is geschreven door een onbekend gebleven Ommelander.
De gedeelten uit de kroniek die betrekking hebben op Oost-Friesland zijn in 1910 uitgegeven door
H. Reimers, die het auteurschap toeschreef aan de Ommelander jonker Ulrich
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van Ewsum. Omdat de kroniekschrijver echter met ontzag over jonkers en hoofdelingen schrijft, is
het niet waarschijnlijk dat hij zelf tot deze stand behoorde. Zijn belangstelling voor en zijn grote
kennis van alles wat met landbouw te maken heeft, maken het aannemelijker dat hij een Ommelander
boer was. Gezien zijn grotere nauwkeurigheid als het zaken rond Appingedam en Delfzijl betreft, zal
de kroniekschrijver wel uit deze streek afkomstig zijn. Van 1580 tot 1594 verbleef hij als balling om
het geloof in Emden. Het laatste door hem in zijn kroniek geboekstaafde feit dateert uit 1603.
a Corte beschrivinghe van Gröningen ende Omlanden, in: W. Bergsma, E.H. Waterbolk, ed., Kroniekje
van een Ommelander boer in de zestiende eeuw. Groningen 1986, 11-84 [8o].
H. Reimers, ed., ‘Corte beschrijvinghe van Oist-Vriesslandt’, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende
Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden, XVII (1910) 283-330.
Deze uitgave bevat alleen de gedeelten over Oost-Friesland.

Literatuur
F. Ritter, ‘Eine ostfriesische Lutherreliquie. Der Jennelter Junker Christof von Ewsum’, Jahrbuch
der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden, XVII (1910) 126-144;
W. Bergsma, E.H. Waterbolk, ‘Inleiding’, in: idem, ed., Kroniekje van een Ommelander boer in de
zestiende eeuw (Groningen, 1986) 1-9.

Corte beschrijvinghe ... vanden lande van Zuyt-Hollandt, zie: Eyck, Jacob van
der

Corte beschryvinghe vande strenghe belegheringhe ende wonderbaerlicke
verlossinghe der stadt Leyden in Hollandt, zie: Fruytiers, Jan

Corte cronike wt voele croniken..., Een, zie: Jarichs, Sybe

123 Cortgeen van der goude, Jacobus Franszoon
(Gouda?), (?) - Utrecht, 1605
Over Jacobus Cortgeen is vrijwel niets bekend; zijn voorouders maakten deel uit van het Goudse
stadsbestuur.
a Stichtsche cleyne chronicke, waer in die gheschiedenissen des stadts, steden ende landen van Utrecht
in tijdt van vrede en oorloghe van begin des stadts int jaer ons
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heeren 80 tot den jaere 1578 int cort verhaelt werden. Utrecht 1605 [60 pp.; 8o]; Amsterdam 1745.
Het werk telt 33 korte capita, maar door een verspringing van caput 20 op caput 30 is de
nummering onjuist; in de tweede druk is dit gecorrigeerd en telt men van 1 tot en met
33. Deze tweede druk verscheen samen met de derde druk van de Beschrijving van
Utrecht door C. Booth (zie: 73, a).
De eerste druk vermeldt I.F., de tweede Jacobus Fransz.; De Wind en Van der Aa noemen
de schrijver dan ook: Jacobus Franszoon, het NNBW vermeldt Jacobus Franciscus.

Literatuur
De Wind, 293-294, 566-567; Van der Aa, III, 745; NNBW, VI, 335.

124 Coster (Costerius), Hendrik de
Brussel, midden zestiende eeuw - Vilvoorde, 11 maart 1618
De Coster was pastoor te Lokeren (Land van Waas) en apostolisch protonotarius. Onenigheid met
zijn parochianen dwong hem van zijn functie af te zien. Na enige tijd in Frankrijk verbleven te hebben
werd hij vice-plebaan van de kathedraal van Antwerpen en kanunnik van de St. Geertruikerk in Bergen
op Zoom. Bovendien verwierf hij een prebende van de kerk van Heyst op den Berg. In Antwerpen
trachtte De Coster te bewijzen dat hij de resten van de heilige Fredegandus (kloosterabt te Deurne uit
de achtste eeuw) in bezit had, maar zij werden niet als reliek erkend. In 1595 werd hij kanunnik van
de St. Goedele in Brussel, waar zijn levenswandel dusdanig was dat hij in 1607 gevangen werd gezet.
In 1608 overgebracht naar Vilvoorde maakte hij in 1618 door een hongerstaking een einde aan zijn
leven.
a Historie van d'outheyt ende den voortganck des heylich, christen, catholijck, apostolijck, ende
roomsche gheloove, in dese Belgische Nederlanden ghepredickt van d'apostels tijden af, tegen alle
nieuwicheyt ende joncheyt der vremde secten ende ketterijen. Waer inne verhaelt staen, de
verbreydinghe en vasticheyt des selfs geloofs, ende den onderganck der ketterijen ende dolinge ten
diveerschen stonden opghestaen, maer te niete ghedaen, met meer andere schoone gheschiedenissen
binnen de selfste landen ghebuert. By meester Jan Andries Heynshelmans van Rijthoven binnen sijnen
leven verre begost ende nu volmaeckt tot desen teghenwoordigen jare anno 1591. Antwerpen 1591
[172 ongenummerde pp.; 8o].

Literatuur
De Wind, 233-235; Van der Aa, VIII, 2, 797 (Heynshelmans); BN, V, 19-21; B.A. Vermaseren, De
katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk;
Leeuwarden, 1981) xlvi-xlvii.
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125 Costerus, Bernard
Woerden, 17 juni 1645 - Woerden, 5 oktober 1735
In Gouda bezocht Bernard Costerus de Latijnse school en daarna studeerde hij rechten in Leiden. In
1670 werd hij advocaat van het waterschap en secretaris van de stad en het baljuwschap Woerden.
Van 1684-1685 was hij burgemeester, maar hij nam wegens onenigheden ontslag. Sindsdien woonde
hij afwisselend te Batestein en Utrecht, waar hij zich wijdde aan juridische en historische studies en
waar men zich tot hem kon wenden om gratis rechtshulp. Wel nam hij nog enkele jaren het secretariaat
van het waterschap Woerden voor zijn neef waar, opdat het ambt in de familie zou blijven. Zijn
geschiedenis van Woerden werd hem ingegeven door de wens het optreden van het stadsbestuur
tijdens het rampjaar (1672) te verdedigen tegen valse beschuldigingen.
a Historisch verhaal, ofte eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van
Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de regeringe, met den gevolge van dien, zedert den
jaare 1572. Ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672
is overkomen, byzonder van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de steden
Wourden en Oudewater, waar by de schryvers van dien tydt werden wederlegt ... Utrecht 1707 [270
pp.; 4o]; Leiden 1736 (verm.), 1737.
De tweede en derde druk bevatten een levensbeschrijving van de auteur, de derde ook
de vertaling van enige Franse brieven.
b Advertissement, omme te voegen by het historisch verhaal over de jaren 1672 ende 1673 van het
voorgevallene in ende ontrent de stede Wourden, ... ten einde dit advertissement zoude mogen dienen,
als eene apologie voor de regeringe ende inwoonders der stede van Wourden tegen de detestable
lasteringen van twee genaamde historieschryvers, te weten Silvius [= Lambert van den Bosch*] ende
Basnage*. Woerden 1727 [105 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, III, 772-774; NNBW, VI, 357.

126 Court, Pieter de la
Leiden, (1618?) - Amsterdam, 28 april 1685
In 1631 werd De la Court ingeschreven in Leiden voor een studie in de letteren. Hij reisde in de jaren
1641-1643 naar Engeland, Frankrijk en Genève en werd daarna weer in Leiden ingeschreven, nu als
theologiestudent. In 1670 promoveerde hij te Orléans in de rechten en twee jaar daarna werd hij
advocaat bij het Hof van Holland. Verder oefende hij als belangrijkste activiteit het beroep van
lakenreder uit. In 1665 was De la Court van Leiden naar Amsterdam verhuisd,
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waar hij als een der aandeelhouders regelmatig de vergaderingen van de West-Indische Compagnie
bezocht. Zijn economische en politieke werken, waarin hij zijn republikanisme tot uitdrukking bracht,
bezorgden hem veel vijanden onder de Oranjegezinden en in 1672 nam hij voor een jaar de wijk naar
Antwerpen.
a Historie der gravelike regering in Holland, beschreven door V.H. [= Van Hove]. Waer by is gevoegd
de Oorsprong der Nederlandse troublen, wel eer beschrvn door Viglius Zuichemus ab Ayta, en nu
eerst in t'ligt gebraght door V.H. S.l. s.a. [264 pp; 8o], s.l. s.a. [266 pp.; 8o], s.l. s.a. [233 pp.; 8o];
Amsterdam 1662 [267 pp.; 12o] (zie: 491, a).

Literatuur
Van der Aa, III, 785-790; NNBW, VII, 335-337; G.O. van de Klashorst, H.W. Blom, E.O.G. Haitsma
Mulier, Bibliography of Dutch seventeenth century political thought. An annotated inventory,
1581-1710 (Amsterdam/Maarssen, 1986); Kampinga, Opvattingen; P. Geyl, Het stadhouderschap in
de partij-literatuur onder De Witt (Mededelingen van de Koninklijke Academie van wetenschappen,
Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks X, no. 2; Amsterdam, 1947); Th. van Tijn, ‘Pieter de la Court,
zijn leven en zijn economische denkbeelden’, Tijdschrift voor geschiedenis, LXIX (1956) 304-370;
E.H. Kossmann, Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland (Verhandelingen der
Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks LXVII,
no. 2; Amsterdam, 1960); E.O.G. Haitsma Mulier, The myth of Venice and Dutch republican thought
in the seventeenth century (Assen, 1980); H.W. Blom, I.W. Wildenberg, ed., Pieter de la Court en
zijn tijd (1618-1685). Aspecten van een veelzijdig publicist (Amsterdam/Maarssen, 1986).
I.W. Wildenberg, Johan en Pieter de la Court (1622-1660 en 1618-1685). Bibliografie en
receptiegeschiedenis (Amsterdam/Maarssen, 1986); J.H. Kernkamp, ed., ‘Brieven uit de
correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1661-1683) met bijlagen (1657-1685)’,
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, LXX (1956) 82-165; en LXXII (1958)
3-195.

127 Coyett, Frederik
(Stockholm?), 1620 - Amsterdam, (begr.) 17 oktober 1687
De grootvader van Coyett vluchtte om geloofsredenen uit Brabant naar Zweden. Coyetts vader was
in Stockholm muntmeester, maar overleed in Moskou, zodat het ook mogelijk is dat Frederik en zijn
broer Peter Julius (in 1667 als Zweeds afgezant in Breda overleden) daar geboren zijn. Frederik trad
in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. In 1645 was hij opperkoopman op het kasteel
te Batavia. Kort daarop ging hij naar Formosa, waar zijn zwager François Caron gouverneur was. In
1656 werd Coyett zelf gouverneur. Zes jaar later gelukte het de Chinese aanvoerder Coxinga na een
beleg van drie maanden het fort Zeelandia te veroveren.
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Coyett werd door toedoen van tegenstanders in Batavia van hoogverraad beschuldigd en verbannen.
Een beslissing van Willem III maakte het hem in 1674 mogelijk naar Amsterdam te komen, waar hij
tot zijn dood in redelijke welstand leefde.
a 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders
in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt,
vermeestert, ende ontweldight is geworden. Amsterdam 1675 [45 + 72 + 38 pp.; 4o].
Gepubliceerd onder de initialen C.E.S., misschien Coyett Et Socius, of Coyett en Schouten,
dan wel Coyett en Soon. Coyetts zoon Balthasar schreef immers ook en publiceerde bij
dezelfde drukker als zijn vader.
Chinese conquest of Formosa, in: W. Campbell, ed., Formosa under the Dutch described from
contemporary sources. London 1903, 384-492; Tapei 1967.
Deze vertaling is vrijwel compleet en werd ook in het Chinees uitgegeven: Chêng
Ch'eng-kung fu T'ai waichi. [Taipei] 1955.
Neglected Formosa. A translation from the Dutch of Frederic Coyett's 't Verwaerloosde Formosa. I.
de Beauclair, ed. Chinese Materials and Research Aids Service Center, Occasional series no 21. San
Francisco 1975.

Literatuur
Van der Aa, III, 802-804; NNBW, VIII, 329-330; Svenskt Biografiskt Lexicon (25 dln.; Stockholm,
1918-1985) IX, 22-23; E.J. van Kley, ‘An alternative muse: The Manchu conquest of China in the
literature of seventeenth-century Northern Europe’, European studies review, VI (1976) 21-43; G.
Molewijk, ‘Livinus Bor en Frederik Coyett; twee koloniale geschiedschrijvers’, Skript. Historisch
tijdschrift, V (1983) 173-183.

128 Craeyestein, Boudewijn van
Amsterdam, (?) - (?)
Alleen gegevens uit zijn oratie zijn ons over de schrijver bekend. Van Crayestein noemde zich
Amsterdammer. Zijn werk is onder anderen opgedragen aan zijn vader, Gijsbert van Craeyestein,
schepen van Oudewater en aan A. Montanus*, dominee en rector van de Latijnse school in Oudewater,
die door Boudewijn van Crayestein als zijn praeceptor wordt genoemd. Onderstaande oratie werd 4
augustus 1659 in het openbaar uitgesproken in de Bartholomeuskerk te Oudewater.
a Veteraquinum, sive oratio de origine, situ, rebus gestis urbis Veteraquini. Schoonhooviae 1659 [18
pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 69.

Literatuur
Van der Aa, III, 814.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

107

129 Cretser, Gysbert de
(?) - 's-Gravenhage, december 1729
Over De Cretser is niet meer bekend dan dat hij sedert 1664 in 's-Gravenhage het ambt van notaris
uitoefende.
a Beschryvinge van 's Gravenhage, behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke
situatie, het graven-hof aldaar gebouwt, met alle verdere publyke en particuliere gebouwen daar in
sijnde, en desselfs voorname grachten, pleynen, straaten, wandelingen en buytenwegen. Als mede
alle de hooge Staatsche vergaderingen, collegien, hoven van justitie en andere raad- en vergader
kamers daar in geplaast, en derselve dagelykse byeenkomsten. Mitsgaders de oude coustumen die in
den Hage geobserveert worden. Amsterdam 1711 [140 + 104 pp.; 4o], 1729 - Nijhoff/Van Hattum,
70-71.

Literatuur
Van der Aa, III, 844; NNBW, VIII, 337.

Critique generale de l'histoire du Calvinisme de mr. Maimbourg, zie: Bayle,
Pierre

130 Croesus, Gerard
Amsterdam, 26 april 1642 - Oud-Alblas (Alblasserwaard), 9 mei 1710
Na een studie te Leiden in de theologie werd Croesus enige tijd vloot- en legerpredikant. In 1678
volgde zijn benoeming in Oud-Alblas.
a Historia Quakeriana, sive de vulgo dictis Quakeris, ab ortu illorum usque ad recens natum schisma,
libri III. In quibus praesertim agitur de ipsorum praecipuis antecessoribus, et dogmatis (ut et similibus
placitis aliorum hoc tempore) factisque, ac casibus, memorabilibus. Amstelodami 1695 [581 pp.; 8o],
1696.
The general history of the Quakers: containing the lives, tenents, sufferings, tryals, speeches, and
letters of all the most eminent Quakers, both men and women ... London 1696.
Quaker-Historie, von deren Ursprung biss auf jungsthin entstandene Trennung ... Berlin 1696.
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Literatuur
Van der Aa, III, 850-851; NNBW, VIII, 339-340; J.Z. Kannegieter, Geschiedenis van de vroegere
quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw (Amsterdam/Haarlem, 1971).

131 Cronica dat is: waerachtige historien
Anonieme kroniek, gedrukt door Wilhelm Janszoen van Campen, wonende in de Pieter Jacobstraat
te Amsterdam.
a Cronica dat is: waerachtige historien ende gheschiedenisse van alle die ghedenckweerdichste dingen
die geschiet zijn zedert den jare 1500 tot desen teghenwoordighen jaere MDXC. Waer in merckelicken
angetagen wert, van al die voornaemste krijchs-handelinge ende troublen, die in die 17 Geunieerde
Provintien deser Nederlanden: ende omliggende grensen gheschiet zijn, dies-ghelijcx noyt in druck
is uutghegaen. Amsterdam 1590 [46 ongenummerde pp.; 8o].

Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant..., Die, zie: Aurelius, Cornelius

Cronijcke van Vlaenderen in tcorte, De, zie: Salenson, Gerard van

132 Cronijcke van Vlaendren int corte, Die
Van dit zonder vermelding van plaats en jaar verschenen boek is alleen een exemplaar in de Koninklijke
Bibliotheek in 's-Gravenhage bewaard gebleven. Hiernaar werd het beschreven door
Nijhoff/Kronenberg, die Thomas van der Noot als de drukker beschouwen.
a Die cronijcke van Vlaendren int corte. [Brussel 1515?] [53 pp.; 4o] - Nijhoff/Kronenberg, 2730.
Een tot 1532 aangevulde herdruk verscheen met de titel: Die cronijcke van Vlaenderen
int corte vanden jare ses hondert, ende XXI tot den iare ons heeren MCCCCC ende
XXXII. Antwerpen 1539 - Nijhoff/Kronenberg, 660.
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Cronyk van Sint Aagten convent, zie: Bemmel, Abraham van

Crucius, zie: Adrichomius

133 Cruisselbergen, Didericus van
(Leiden?), 1727 - (Oudenbosch?), na 1787
Van Cruisselbergen studeerde in Leiden vanaf 1742. Bij zijn ondertrouw in Vlissingen in 1756 stond
als zijn beroep vermeld: rector van de Latijnse school in Leiderdorp. Later werd hij in Vlissingen in
dezelfde functie benoemd. Op 11 augustus 1787 vertrok Van Cruisselbergen met attestatie naar
Oudenbosch. Het onderstaande werk is het antwoord op een prijsvraag van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen, waarvoor hij met een gouden medaille werd onderscheiden.
a Verhandeling over de bewoners van Zeeland tot aan de vyftiende eeuwe; hunne zeden en
godsdienstplichten; den oorsprong en voortgang, welken de fraaije letteren, kunsten en wetenschappen
onder dezelven gehad hebben, in: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen te Vlissingen, II (1771) 3-68 [8o].

Literatuur
NNBW, VII, 342.

134 Cuperinus, Albertus
's-Hertogenbosch, (1500?) - 's-Hertogenbosch, na 1560
Over Cuperinus' leven weten wij alleen dat hij cisterciënsermonnik was in het klooster Mariëndonk
te Elshout.
a Die chronicke vander vermaerder ende vromer stadt van Tsertogenbosch, int corte van Henricus
die eerste, hertoge van Brabant, tot Philippus van Oestenryck, coninc van Engelant ende hertoge van
Brabant, in: C.R. Hermans, ed., Verzameling van kronyken, charters en oorkonden betrekkelijk de
stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch. Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in
Noord-Braband. 2 dln. 's-Hertogenbosch 1848, I, 3-395 [8o].
Met twee vervolgen en bijvoegsels.
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Van der Aa, III, 923; BN, IV, 591-592; NNBW, I, 660; P. Gerlach, ‘De Bossche kroniekschrijver
Albertus Cuperinus, Cisterciënser van Mariëndonk te Elshout’, Met gansen trou, XXI (1971) 211-213.

135 Cuperus, Gisbertus
Hemmen (prov. Gelderland), 28 september 1644 - Deventer, 22 november 1716
Cuperus ontving zijn opleiding in Nijmegen, Leiden en Parijs. In 1668 werd hij benoemd tot hoogleraar
in de Griekse en Latijnse letterkunde, geschiedenis en oudheden aan het Athenaeum Illustre te Deventer.
Na de bevrijding van de Franse bezetting in 1674 werd Cuperus als Oranjegezind man benoemd in
het stadsbestuur van Deventer. Bij zijn afvaardiging naar de Staten-Generaal in 1681 legde hij die
functie neer. Hij correspondeerde met geleerden en staatslieden van naam. In 1715 werd hij tot lid
van de Académie des inscriptions gekozen. Enkele van zijn brieven over opgegraven oudheden werden
uitgegeven door G.C. in de Betouw*.
a Harpocrates seu explicatio imagunculae argenteae antiquissimae, sub Harpocratis figura ex
Aegyptiorum instituto solem repraesentantis: qua varii auctorum loci, hieroglyphicae notae, numismata,
basilidianorum gemmae, nec non marmora nova luce perfunduntur. Amstelodami 1676 [114 pp.; 8o];
Trajecti ad Rhenum 1687 (verm.), 1694; in: J. Polenus, ed., Utriusque thesauri antiquitatum
Romanarum Graecarumque nova supplementa. 2 tom. Venetiis 1737, II, 401-526.
b Apotheosis vel consecratio Homeri. Sive, lapis antiquissimus in quo poëtarum principis Homeri
consecratio sculpta est, commentario illustratus. Accedunt explicatio gemmae Augustaeae: numismata
antiqua explicata: inscriptiones et marmora antiqua exposita et illustrata: nec non utilitas quam ex
numismatis principes capere possunt. Amstelodami 1683 [324 pp.; 4o]; in: J. Polenus, ed., Utriusque
thesauri antiquitatum Romanarum Graecarumque nova supplementa. 2 tom. Venetiis 1737, II, 1-188.
c Historia trium Gordianorum. Daventriae 1697 [72 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, III, 923-926; NNBW, IV, 486-488; A.J. Veenendaal, ‘Gisbert Cuper 1644-1716’, in:
Overijsselse portretten (Zwolle, 1958) 79-94.
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136 Cuyck, Pieter van
's-Gravenhage, 30 september 1720 - 's-Gravenhage, 28 september 1787
Van Cuyck was tekenaar en schilder te 's-Gravenhage. Hij vertoefde veel op Texel en tekende en
beschreef daar de archeologische overblijfselen.
a Beschryving van eenige oudheden, gevonden in een tumulus, of begraafplaats, op het eiland Texel;
in November 1777. Amsterdam 1780 [27 pp.; 8o], 's-Gravenhage 1969 (facs.).
Description de quelques antiquités, trouvées dans un tumulus, ou ancien tombeau dans l'isle de Texel.
Au mois de Novembre, 1777. Amsterdam 1780.
b Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden; uit de aantekeningen van wylen den heere Pieter
van Cuyck, in leven kunst-schilder in 's Graavenhage. J.G. van Oldenbarnevelt genaamt Tullingh, ed.
Delft 1789 [125 pp.; 8o], 's-Gravenhage 1969 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 72.

Literatuur
Van der Aa, III, 941-942; NNBW, VII, 345-346; J.A. van der Vlis, Texel, land en volk in de loop der
eeuwen (s.l., 1949).

D.D.V., zie: Velius, Theodorus

D.I.I.D., zie: Duym, Jacob

D.M.M., zie: Meteren, Emanuel van

D.P.Z., zie: Zijlstra, Dirk Pieterszoon

137 Dale, Antonius van
Haarlem, 8 november 1638 - Haarlem, (begr.) 1 december 1708
In 1658 schreef de doopsgezinde Van Dale zich als student in aan de universiteit van Leiden. Reeds
in 1661 vinden wij hem als medicus teruggekeerd in Haarlem. Hij werd er in 1692 deken van het
Collegium Medico-Pharmaceuticum. Fontenelle gebruikte De oraculis ethnicorum van Van Dale als
grondslag voor zijn Histoire des oracles (1687).
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a De oudheid van 't alleen spreken in de gemeente verdedigd, of ondersoek over 't prediken of publijk
onderwijsen in de eerste christen kerk, en wat verlof en vryheid daar in buiten de gestelde leeraren
voor elk broeder der gemeente, die maar wilde, geweest zy. Amsterdam 1670 [139 pp.; 4o].
b Historie van 't predik-ampt, of verhandelinge vande wijse en vryheid gebruikt in 't publijk
onderwijsen, in de gemeentelijke vergaderingen, so der oude joodsche als eerste christen kerke: nevens
ondersoek van de nature der prophetie, en betoning dat de selve altijd, so onder 't Oude als Niewe
Testament, maar van enerleye soorte is geweesd; en in gene ware propheten, anders als door
extraordinare revelatien of openbaringen des Geestes, heeft plaats gehad. Haarlem 1674 [103 pp.;
4o]; in: A. van Dale, Verhandeling ... van de waterdoop. Haarlem 1704, 159-340 (zie: f).
c De oraculis ethnicorum dissertationes duae: quarum prior de ipsorum duratione ac defectu, posterior
de eorundem auctoribus. Accedit et schediasma de consecrationibus ethnicis. Amstelaedami 1683
[510 pp.; 8o], 1700 (verm.).
Verhandeling van de oude orakelen der heydenen. Amsterdam 1687, 1718.
Dit is een omgewerkte en uitgebreide vertaling van De oraculis ethnicorum.
d Dissertationes de origine ac progressu idololatriae et superstitionum: de vera ac falsa prophetia; uti
et de divinationibus idololatricis judaeorum. Amstelodami 1696 [762 pp.; 4o].
e Dissertationes IX antiquitatibus, quin et marmoribus, cum Romanis, tum potissimum Graecis,
illustrandis inservientes. Amstelodami 1702 [804 pp.; 4o], 1743.
f Verhandeling van de oorspronk en duuring van de waterdoop, kinderdoop, en wederdoop. Historie
van 't predik-ampt, en vryheid van 't publyk spreken in de gemeentens der christenen. Verhandeling
wegens 't wapen-voeren, der eerste christenen. Haarlem 1704 [416 pp.; 8o].
g Dissertatio super Aristea de LXX interpretibus: cui ipsius praetensi Aristeae textus subjungitur.
Additur historia baptismorum, cum judaicorum, tum potissimum priorum christianorum, tum denique
et rituum nonnullorum etc. Accedit dissertatio super sanchoniatone. Amstelaedami 1705 [506 pp.;
4o].

Literatuur
Van der Aa, IV, 24-26; NNBW, VII, 351; J.J.V.M. de Vet, Pieter Rabus (1660-1702) een wegbereider
van de Noordnederlandse verlichting (Amsterdam, 1980); M. Evers, ‘Die “Orakel” von Antonius
van Dale (1638-1708): eine Streitschrift’, Lias, VIII (1981) 225-267.
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138 Dam, Hendrick Imanszoon van
Sommelsdijk (Goeree-Overflakkee), (ged.) 10 juli 1650 - Sommelsdijk, na 29 september
1722
Van Hendrick van Dam is niet meer bekend dan dat hij in Sommelsdijk heeft gewoond en vermoedelijk
landbouwer was.
a Korte beschrijvinge van het eylandt Westvoorn, ende de geschiedenissen van de stadt Goederede:
kortelijck by een versameldt. Rotterdam 1680 [159 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 74.
b Korte beschrijvinge van alle de plaatsen en polders die ingebroken zijn door de schrickelijcke
water-vloedt, geschiedt op maandagh, den 26 januarii deses jaars 1682 soo in Hollandt, Zeelandt,
Brabandt als Vlaanderen, etc. Met de geschiedenissen van de voornaamste water-vloeden, sedert de
generale sond'vloedt, tot op desen tegenwoordigen tijdt toe. Als mede de hemels gesichten, teeckenen
en comeeten, sedert den algemeenen sond' vloedt, tot en met den jare 1680. Rotterdam 1682 [107 +
180 pp.; 8o].
Elk van de drie gedeelten van het boek heeft een eigen titelblad; de laatste twee gedeelten
zijn doorgepagineerd.

Literatuur
Van der Aa, IV, 32; NNBW, I, 677; A.W.E. Dek, Plokhooy en Van Dam. 2 Flakkeese geslachten
(Rijswijk, 1956).

139 Dam, Pieter van
Amersfoort, 8 oktober 1621 - Amsterdam, 17 mei 1706
Van Dam kwam uit een remonstrantse familie. Na een rechtenstudie in Utrecht volgde een promotie
in Leiden in 1644. Vervolgens werd hij advocaat en procureur bij het Hof van Holland. Sinds 1649
vervulde hij, thans wonende in Amsterdam, verscheidene functies bij de Verenigde Oostindische
Compagnie waaronder zeer vertrouwelijke. Intussen was hij overgegaan naar de gereformeerde kerk.
Zijn Beschryvinge, voltooid in 1701, schreef hij in opdracht van de Compagnie.
a Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. F.W. Stapel, ed. Rijks geschiedkundige publicatiën
grote serie, 63, 68, 74, 76, 83, 87, 96. 7 dln. 's-Gravenhage 1927-1954 [772 + 728 + 860 + 482 + 644
+ 616 + 308 pp.; fo], 1976.
Het laatste deel werd uitgegeven door C.W.Th. van Boetzelaer van Asperen en
Dubbeldam.

Literatuur
Van der Aa, IV, 37; NNBW, I, 681-682; F.W. Stapel, ‘Inleiding’ bij de uigave, I, i-xl.
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140 Danckaert, Johan
(?), (1577?) - (?), (1655?)
Over Danckaerts leven is niet veel bekend. De biografische woordenboeken vermelden hem niet. Zelf
zegt hij in zijn opdracht aan de Staten van Gelderland dat hij in het leger van de Zweedse generaal
Jacob Pontus de Lagardie diens veldtochten heeft meegemaakt, maar door ziekte genoodzaakt was
naar de Republiek terug te keren. Tevens vermeldt hij dat hij daarna als secretaris in het gevolg van
baron Van Luyt nog eens in Rusland is geweest (ongeveer tussen 1608 en 1613). In 1615 en 1616
vertoefde hij opnieuw in het gevolg van Nederlandse gezanten in Moskou.
a Beschryvinge van Moscovien ofte Ruslant: gestelt in twee deelen. Waer van het eerste tracteert van
den stant des rijcks, ende op wat tijt de selve eerst bekent is geweest: met een cort verhael van t' gene
daer te lande, zedert tot noch toe meest ghepasseert is. Het tweede van der Moscoviten oft Russen
religie, ceremonien, wetten, policijen, ende crijchshandel. Amsterdam 1615 [75 pp.; 4o]; Dordrecht
1652; Amsterdam [1660].
Anoniem verschenen. De druk van 1652 verscheen onder de titel: Reyse, ofte voyagie,
gedaen door Moscovien, ofte Rus-landt ...

Literatuur
J. Driessen, ‘Het gezantschap van Reinoud van Brederode in 1615 en 1616 naar Rusland’, in: idem,
e.a., ed., Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen (Amsterdam, 1986) 51-73.

141 Dapper, Olfert
Amsterdam, (ged.) 6 januari 1636 - Amsterdam, (begr.) 29 december 1689
In 1657 en 1658 studeerde Dapper te Utrecht. Daarna is hij bekend als doctor in de medicijnen, al is
hij niet in de Republiek gepromoveerd. Of hij praktiseerde is onbekend, maar hij was niet ingeschreven
bij het Amsterdamse Collegium Medicum. Hij bekleedde geen openbare functies. Naast zijn
belangstelling voor het verleden ging zijn interesse uit naar geografische bijzonderheden, getuige zijn
vele werken op dit gebied. Hij vervaardigde de eerste Nederlandse vertaling van het werk van
Herodotus.
a Historische beschryving der stadt Amsterdam: waer in de voornaemste geschiedenissen (na een kort
verhael van gansch Hollant en d'omleggende dorpen, als ambachtsheerlijkheden, onder deze stadt
gelegen) die ten tijde der herdoopers, Nederlantsche beroerten, en onder prins Willems, de tweede,
stadt-houderlijke regeering, hier ter stede voor-gevallen zijn, verhandelt, en al de stads gemeene, zoo
geestelijke als wereltlijke, gebouwen, in meer als tzeventigh kopere platen, met haer nevenstaende
beschrijving, vertoont worden. Door Dr. O.D. Amsterdam 1663 [552 pp.; fo], 1975
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(facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 75; in: T. van Domselaer, ed., Beschryvinge van Amsterdam. Amsterdam
1665 (zie: 144, b); in: C. Commelin, ed., Beschryvinge van Amsterdam. Amsterdam 1693, 1694, 1726
(zie: 116, a).
In de uitgave van Van Domselaer staan boek 5: Van de stats regeeringe, en een deel van
boek 6: Historisch verhael ... op naam van Dapper. Boek 4: Van alle de stats oude en
nieuwe gebouwen door I. Commelin (zie: 117, d) is voor een aanzienlijk deel op het werk
van Dapper gebaseerd.
b Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche gewesten van Egypten, Barbaryen, Libyen, Biledulgerid,
Negroslant, Guinea, Ethiopiën, Abysinie ... Amsterdam 1668 [728 pp.; fo], 1676.
c Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche eylanden: als Madagaskar, of Sant Laurens, Sant Thomee,
d'eilanden van Kanarien, Kaep de Verd, Malta, en andere ... Amsterdam 1668 [120 pp.; fo], 1676.
Dit werk volgt op b. Zowel in b als in c zijn in de landbeschrijvingen korte historische
stukken opgenomen; b en c werden gezamenlijk of afzonderlijk vertaald:
Eigentliche Beschreibung von Afrika. Amsterdam 1670, New York 1967 (facs.); Nürnberg 1681;
Stuttgart 1964.
Description of Africa. London 1670.
Eigentliche Beschreibung der Inseln in Africa. Amsterdam 1671.
Description de l'Afrique. Amsterdam 1686.
d Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het
keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het tweede gezandschap ... en het derde gezandschap ...
Beneffens een beschryving van geheel Sina. Amsterdam 1670 [504 + 263 pp.; fo].
De beschryving van geheel Sina komt ook voor met een zelfstandige titelpagina:
Beschryving des keizerryks van Taising of Sina. Het werk bevat historische
uiteenzettingen, bijvoorbeeld over Formosa.
Atlas Chinensis, being a second part of a relation of remarkable passages in two embassies from the
East India Company of the United Provinces. London 1671, 1673; in: A new general collection of
voyages and travels ... 4 vol. London 1745-1747, III, 431-440, 1968 (facs.).
De vertaler verkeerde in de veronderstelling dat A. Montanus* de schrijver was.
L'Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces Unies, in: A.F. Prévost, ed., Histoire generale
des voyages ... 20 tom. Paris 1746-1789, V, 282-368.
Denkwürdige Verrichtung der Niederländischen Ostindischen Gesellschaft. Amsterdam 1673, 1674,
1675, 1676; in: Allgemeine Historie der Reisen ... 21 Bde. Leipzig 1748-1774, V, 283-377.
e Asia, of naukeurige beschryving van het rijk des grooten Mogols, en een groot
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gedeelte van Indiën ... Beneffens een volkome beschryving van geheel Persie, Georgie, Mengrelie
en andere gebuur-gewesten ... Amsterdam 1672 [379 + 184 + 43 pp.; fo].
Asia in two parts ... London 1673.
Asia oder ausführliche Beschreibung des Reichs des grossen Mogols. Nürnberg 1681, 1688.
f Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant ... Amsterdam 1677 [262 +
581 pp.; fo], 1680.
Hierin opgenomen de geschiedenis van Damascus, Akko, Tyrus, Tripolis en van geheel
Syrië.
Asia oder ... Beschreibung des gantzen Syrien. Amsterdam 1681; Nürnberg 1688, 1712.
g Naukeurige beschryving van Asie: behelsende de gewesten van Mesopotamie, Babylonie, Assyrie,
Anatolië, of Klein Asie, beneffens eene volkome beschrijving van gansch gelukkigh, woest, en
petreesch of steenigh Arabië ... Amsterdam 1680 [357 + 324 pp.; fo].
Het werk bevat de geschiedenis van diverse steden, Babylonië, Arabië en van de Arabische
filosofie, sterrekunde en geschiedschrijving.
Umbständliche und eigentliche Beschreibung von Asia ... Nürnberg 1681.
h Naukeurige beschryving der eilanden, in de archipel der Middelantsche Zee, en ontrent dezelve
gelegen: waer onder de voornaemste Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos,
Paros, Delos, Patmos, en andere, in groten getale, behelzende der zelver benamingen, gelegentheden,
steden, kastelen, gedenkwaerdige aeloude en hedendaeghse geschiedenissen, bestieringen, veroveringen,
gewassen, dieren, etc. ... Amsterdam 1688 [92 + 320 + 40 pp.; fo].
Archipelagus turbatus. Augsburg 1688; Nürnberg 1712.
Description exacte des isles de l'archipel ... Amsterdam 1703; La Haye 1730.
i Naukeurige beschryving van Morea, eertijts Peloponnesus; en de eilanden, gelegen onder de kusten
van Morea, en binnen en buiten de golf van Venetien: waer onder de voornaemste Korfu, Cefalonia,
Sant Maura, Zanten, en andere in grooten getale ... Amsterdam 1688 [168 + 164 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, IV, 59; NNBW, VII, 354-356; J.F. Niermeyer, ‘Dapper en Montanus’, Tijdschrift van
het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, XXV (1908) 125-133; J.
Zwernemann, ‘Zwei Quellen des 17. Jahrhunderts über die Vai in Liberia: Samuel Brun und Olfert
Dapper’, in: J. Lukas, ed., Neue afrikanistische Studien (Hamburg, 1966) 293-319; G. Thilmans, ‘Le
Sénégal dans l'oeure d'Olfried
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Dapper’, Bulletin de l'Institut Fondamental de l' Afrique Noire, serie b, XXXIII (1971) 508-563;
P.E.H. Hair, ‘Barbot, Dapper, Davity: a critique of sources in Sierra Leone and Cape Mount’, History
in Africa, I (1974) 25-54; I.H. van Eeghen, ‘Illustraties van de 17de-eeuwse beschrijvingen en
plaatwerken van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum, LXVI (1974) 96-116; J.H. van de Hoek
Ostende, ‘Iets over de auteur en zijn werk’, inleiding in de facsimile-editie van Historische beschryving
der stadt Amsterdam (Amsterdam, 1975); E. Fauste, Arabien 1680. Olfert Dappers Arabienbuch und
seine Quellen, geprüft an Nachrichten über Kaffee, Sesam und Träumen (Keulen, 1977); J. van der
Zande, ‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar’, Holland, regionaal-historisch
tijdschrift, XVII (1985) 218-230.

Delices de Leide, Les, zie: AA, Pieter van der

142 Demetrius (Meesterus), Andreas
Antwerpen, (?) - Dordrecht, 1611
Vermoedelijk is Demetrius om het geloof de Nederlanden ontvlucht. In 1569 huwde hij in het Duitse
Frankenthal met Maria Becius, zuster van een bekende Dordtse predikant. In de jaren zeventig is hij
nog woonachtig in Frankenthal, waar hij het in 1576 zelfs tot burgemeester brengt. In 1578 trok hij
als predikant naar de Nederlanden en verbleef hoofdzakelijk in Antwerpen. Na de val van de stad in
1585 sloeg hij een beroep naar Dordrecht af. Demetrius vestigde zich in Frankfort aan de Main, waar
hij als ouderling werkzaam was. In 1594 werd hij predikant in Dordrecht.
a Der Griecken opganck ende onderganck. Dordrecht 1599 [575 pp.; 4o].
Les actes memorables des Grecs. Contenans leurs haults et vaillans exploits: avec leurs discours,
consultations, et issues admirables, depuis la guerre persienne, iusques a ce qu'ils perdirent leur liberté
soubs Alexandre le Grand ... Dordrecht 1602.

Literatuur
Van der Aa, IV, 118; BN, XX, 653; NNBW, II, 891-893, VII, 366.

143 Divaeus, Petrus
Leuven, maart-april 1536 - Mechelen, december 1581
Divaeus was geboortig uit een Leuvense familie van hoge ambtenaren en studeerde aan de
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Leuvense universiteit. Vervolgens was hij werkzaam op de stadsrekenkamer aldaar. In 1565 werd hij
door het stadsbestuur belast met het verzamelen van oude charters en privileges. In 1576 kreeg hij de
opdracht om gegevens in de archieven te zoeken over precedenten bij het aanstellen van een ruwaard
over Brabant. Deze werkzaamheden kostten Divaeus zoveel tijd dat hij te Leuven zijn ontslag kreeg.
Daarna werd hij in Brussel tot tweede pensionaris benoemd. Eerst in dienst van de stad en daarna in
persoonlijke dienst van Oranje, tot wiens katholieke aanhangers Divaeus behoorde, vervulde hij
verschillende missies, onder andere naar Gent en Mechelen. Na de verovering van deze laatste stad
werd hij er pensionaris. Als afgevaardigde naar Delft in 1580 was hij een van de opstellers van de
Acte van Verlatinghe.
a De Galliae Belgicae antiquitatibus lib. I. statum eius quem sub Romanorum imperio habuit
complectens. Antverpiae [1566] [62 pp.; 8o]; in: S. Schardius, ed., Historicum opus ... 3 tom. Basiliae
[1574], I, 669-692; Antverpiae 1584; Lovanii 1757 (zie: c).
b Rerum Brabanticarum libri XIX. A. Miraeus, ed. Antverpiae 1610 [231 pp.; 4o].
c Opera varia scilicet rerum Lovaniensium libri IV. Annalium ejusdem oppidi libri VIII. J.M. van
Langendonck, ed. Lovanii 1757 [124 en 112 pp.; fo].
Dit gedeelte wordt gevolgd door een herdruk van De Galliae Belgicae antiquitatibus ...
(zie: a).
Jaerboeken der stad Leuven, van 240 tot 1507. E. van Even, ed. Brussel 1856.

Literatuur
De Wind, 158-159, 541; Van der Aa, IV, 200; BN, VI, 68-73; NBW, I, 406-410.

Divisiekroniek, zie: Aurelius, Cornelius

Doekes, Simon, zie: Leven van Petrus Scriverius, Het

Does, Johan van der, zie: Dousa, Janus

144 Domselaer, Tobias van
Amsterdam, (ged.) 27 oktober 1611 - Amsterdam, (begr.) 3 oktober 1685
Deze Amsterdamse koopman was regent van de stadsschouwburg (1638-1641 en 1655-1672), in
welke functie hij zich verzette tegen het klassicisme dat Lodewijk Meijer in toneelopvoeringen
propageerde.
a Historisch verhaal, van 't leven en dappere krijgsdaden der oude en doorluchtige
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heeren van Aemstel: behelzende de doodt van graaf Floris van Hollandt, door heer Gerrit van Velzen,
met de oorzaken des zelfs, en het gevolge van dien. Beneffens de beschrijvinge van de tegenwoordige
gelegentheydt van Aemstellandt, in: A. Montanus, Beschrijvinge der eerste inwoonders van
Aemstellandt ... Amsterdam 1664, 30-277 (tweede paginering) [12o] (zie: 340, g) - Nijhoff/Van
Hattum, 202; in: T. van Domselaer, ed., Beschryvinge van Amsterdam ... Amsterdam 1665, 31-168
(zie: b).
b Beschryvinge van Amsterdam, haar eerste oorspronk uyt den huyze der heeren van Aemstel en
Aemstellant; met een verhaal van haar leven en dappere krijgsdaden. Amsterdams kleyne beginselen,
outheyt, bemuuring, en verscheyde vergrotingen, met deze laetste daer in begrepen: de gelegentheyt
en hoedanigheyt der stadt, haar voornaamste gebouwen, en wijze van regeeringe. Met een historisch
verhael, vervattende 't geen in, en om de zelve, van den beginne af, tot dezen tegenwoordigen jare
1665 is voorgevallen. Uyt verscheyde oude en nieuwe Hollandtsche kronijcken, beschrijvingen,
brieven, willekeuren etc. by een vergadert. Amsterdam 1665 [284 + 312 + 446 pp.; 4o] - Nijhoff/Van
Hattum, 80; in: C. Commelin, ed., Beschryvinge van Amsterdam. Amsterdam 1693, 1694, 1726 (zie:
116, a).
Dit werk bevat:
1-28

Boek 1: A. Montanus, Van d'eerste inwoonders
van Amstellandt (zie: 340, g).

31-168

Boek 2: T. van Domselaer, Verhaal van 't leven,
en dappere krijgsdaden der oude heeren van
Aemstel, en Aemstellant. Behelzende de doot van
graaf Floris van Hollant, tot den jare 1323 (zie:
a).

171-212

Boek 3, deel 1: T. van Domselaer, Van
Amsterdams grondt, gelegentheydt, en eerste
beginselen, tot den jare 1482.

213-236

Boek 3, deel 2: I. Commelin, Van de bemuuring
en oude hoedanigheyt der stadt Amsterdam, met
haar kloosters, tot den jare 1585 (zie: 117, d).

237-284

Boek 3, deel 3: T. van Domselaer, Van
verscheyde vergrootingen, aanwas van rijkdom,
door neeringen, scheepvaert en koophandel. Als
ook den tegenwoordigen stant van Amsterdam
tot den jare 1665.

1-312

Boek 4: I. Commelin, Van alle de stats oude, en
nieuwe gebouwen (zie: 117, d).

1-117

Boek 5: D.O. Dapper, Van des stats regeeringe
(zie: 141, a).

118-446

Boek 6: D.O. D[apper*], P.C. H[ooft*], L.v.
A[itzema*] en T.v. D[omselaer], Historisch
verhael der gedenkwaerdigste geschiedenissen,
in en om Amsterdam voorgevallen, sedert den
jare 1323 tot het tegenwoordigh jaar 1665.

c Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankrijk dat is een waarachtigh
verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden,
met desselfs binnelandtse beroerten. Daar in naukeuriglijk, alle der zelver voorvallen worden
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verhandelt. Door een liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke stukken, schriften, oog- en
oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. 2 dln. Amsterdam 1674-1676 [496 + 200; 822 pp.;
4o].
Vervolgd door G. Brandt Jr. (zie: 80, a). Het tweede deel heeft als schrijver: ‘H.T.E.V.G.D.Q.
Liefhebber
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der waarheydt’. Het stuk van 200 pp. met een afzonderlijke titelpagina draagt geen auteursnaam, maar
is ook van Van Domselaer: Binnen-landtse borgerlyke beroerten in Hollandt en Zeelandt voor gevallen
in den jare 1672. Behoorende tot het ontroert Neederlandt. Amsterdam 1676.

Literatuur
Van der Aa, IV, 244; NNBW, VIII, 408-409; I.H. van Eeghen, ‘Illustraties van de 17deeeuwse
beschrijvingen en plaatwerken van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum, LXVI (1974) 96-116; J.
van der Zande, ‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar’, Holland, regionaal-historisch
tijdschrift, XVII (1985) 218-230.

145 Dooregeest, Engel Arendzoon van
Dorregeest (Uitgeest, prov. Noord-Holland), 26 december 1645 - De Rijp, 16 augustus
1706
Engel van Dooregeest was vanaf zijn twintigste jaar doopsgezind vermaner in De Rijp.
a Een korte historie aengaende Hollandt ende eenige seer aenmerckelijcke geschiedenissen deszelfs,
doch in 't besonder, ende voornamentlijk aengaende het eylant met sijn dorpen, als Schermer, Graft,
Schermerhorn ende de Rijp, in: E.A. van Dooregeest, C.A. Posjager, Den Ryper zee-postil, bestaende
in XXII predicatien toegepast op den zeevaert... Amsterdam 1699, 269-372 [8o], 1704 (gedeeltelijk),
1744 - Nijhoff/Van Hattum, 81-82.
De laatste herdruk verscheen onder de titel: Een kort verhaal van eenige merkwaardige
geschiedenissen in Holland, wegens Gods zeegen en bescherming in deszelfs op-komst,
en oorloogen met Spanje, Engeland en Vrankryk: Waar in ook gehandelt wordt van 't
eyland in Noord-Holland. En wel deszelfs dorpen, Schermer, Graft, Schermerhorn, en
de Ryp, met derzelver onderhorige, als: Westgraftdyk, Oostgraftdyk, Noord-end en
Drie-huyzen. Met teffens van de eerste opkomste en waare geleegentheid der haring en
walvis-vangst.

Literatuur
Van der Aa, IV, 266-268; NNBW, VIII, 414-415.

Dorotheus ab Emda, zie: Pers, Dirck Pieterszoon

146 Dousa Sr. (Does), Janus (Johan van der), en Dousa Jr., Janus
Noordwijk, 6 december 1545 - 's-Gravenhage, 8 oktober 1604; Noordwijk, 16 januari
1571 - 's-Gravenhage, 26 december 1596
Janus Dousa Sr. kreeg zijn eerste opleiding in Lier en Delft, waarna hij studeerde in Leuven,
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Dowaai en Parijs. In 1566 keerde hij terug naar het Noorden om zijn heerlijkheid Noordwijk te
besturen. Hoewel hij het Verbond der Edelen had ondertekend ging zijn belangstelling voornamelijk
uit naar humanistische studies, zodat hij door zijn betrekkelijke afzijdigheid, zeker nadat hij in 1567
de nieuwe eed aan de koning had afgelegd, ongemoeid gelaten werd. In 1572 sloot hij zich aan bij
de Opstand en was sindsdien een belangrijke steun voor Oranje, vooral tijdens de verdediging van
Leiden in 1574. Daarna werd hij een van de drie curatoren die met de feitelijke oprichting van de
Leidse universiteit waren belast. Hij wist onder anderen Lipsius* als hoogleraar aan de universiteit
te verbinden. In 1585 werd hij bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek en historiograaf van
Holland als opvolger van H. Junius*. In 1586 werd Dousa Sr. ook charterbewaarder van Holland,
waardoor hij vrije toegang had tot de bronnen. In 1591 werd hij bovendien lid van de Hoge Raad.
Ondanks deze vele werkzaamheden liet hij een groot oeuvre aan Latijnse gedichten en commentaren
op klassieke schrijvers na.
Dousa Jr. was door zijn vader onderwezen in de klassieken en blonk reeds op jeugdige leeftijd uit
door zijn talenkennis en zijn vaardigheid in de Latijnse dichtkunst. In 1583 studeerde hij aan de Leidse
hogeschool letteren, rechten, wis- en sterrekunde. Korte tijd was hij leermeester van Frederik Hendrik.
Na de benoeming van zijn vader tot lid van de Hoge Raad (1591), nam hij diens functie waar van
bibliothecaris, om hem in 1593 ook feitelijk op te volgen.
a Batavia. In qua praeter gentis et insulae antiquitatem, originem, decora, mores, aliaque ad eam
historiam pertinentia, declaratur quae fuerit vetus Batavia ... Lugduni Batavorum 1588 [411 pp.; 4o].
J. Dousa Sr. gaf dit werk van H. Junius uit (zie: 263, a).
b Hollandtsche Riim-kroniik, inhoudende de gheschiedenissen der graven van Hollandt tot het jaer
MCCCV ... Amsterdam 1591 [100 pp.; fo]; 's-Gravenhage 1620.
Carasso-Kok, 358. Ondanks het feit dat J. Dousa Sr. deze uitgave van Melis Stoke van
een voorwoord voorzag helt men er tegenwoordig toe over haar aan H.L. Spiegel toe te
schrijven. Zie: Vermaseren, ‘De werkzaamheid van Janus Dousa Sr.’.
c Annales rerum a priscis Hollandiae comitibus per CCCXLVI annos gestarum continuata serie
memoriam complectentes. Nunc primitus in unum metricae historiae corpus redacti, atque in X libros
tributi ac dispartiti. Hagae-Comitis 1599 [264 pp.; 4o]. In dichtvorm.
d Bataviae Hollandiaeque annales: a Iano Dousa filio concepti atque inchoati iam olim; nunc vero a
patre eidem cognomine ac superstite, Nordovici domino, supremi concilii adsessore, tum archivorum
in Batavis custodiae praefecto, recogniti, suppleti, novaque octo librorum accessione ad integrae
usque decades finem perducti et continuati. Lugduni-Batavorum 1601 [500 pp.; 4o], 1617.
Van Dousa Jr. is het eerste gedeelte, 1-47, liber singularis, onder de titel ‘Batavia’,
vervolgens boek 8, met een inlas van zijn vader vanaf 403 tot (vermoedelijk) 410, boek
9, boek 10, met opnieuw een inlas van zijn vader over leven en daden van Dirk V,
481-495.
De uitgave werd identiek herdrukt onder de titel: Chronicon Hollandiae. De Hollandorum
republica et rebus gestis commentarii Hugonis Grotii Iani Dousae patris Iani Dousae filii.
De herdruk wordt voorafgegaan door Grotius' Liber de antiquitate reipublicae Batavicae
(zie: 192, a).
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Literatuur
De Wind, 264-267, 562; Van der Aa, IV, 214-219 (Dousa Sr.), 219-221 (Dousa Jr.); NNBW, VI,
425-429 (Dousa Sr.), 429-430 (Dousa Jr.); Kampinga, Opvattingen; B.A. Vermaseren, ‘De
werkzaamheid van Janus Dousa Sr. († 1604) als geschiedschrijver van Holland’, Bijdragen en
mededelingen van het Historisch Genootschap, LXIX (1955) 49-107.

147 Douwama, Jancko
Oldeboorn (prov. Friesland), 1482 - Vilvoorde, 1529
Douwama stamde uit een Fries adellijk geslacht; hij verloor al op jeugdige leeftijd zijn vader, die tot
de partij van de Vetkopers behoorde. Bij het binnentrekken van de troepen van Albrecht van Saksen
in 1498 verliet hij Friesland, om pas in 1502 weer terug te keren. In 1514 liet hij zich door Karel van
Gelre bepraten om samen de Friese vrijheid te herstellen. In zijn verwachtingen teleurgesteld, vluchtte
Douwama naar Duitsland en op advies van de graaf van Oost-Friesland legde hij de eed van trouw
aan Karel V af. Voor deze nam hij in juni 1522 de stad Stavoren in. Op de landdag in Harlingen, een
maand later, bleek die eed van trouw hem door de Friezen niet in dankbaarheid te worden afgenomen.
Toch werd hij mede-afgevaardigde naar de landvoogdes in Brussel, bij wie hij zich beklaagde over
de keizerlijke stadhouder George Schenck van Toutenburg en de graaf van Oost-Friesland als een
beter gouverneur aanbeval. Hiermee haalde hij zich de wraakzucht van Schenck op de hals, die wist
te bereiken dat Douwama in de kerker van Vilvoorde werd opgesloten (1523). Hier schreef Douwama
zijn Boeck der partijen. Na zes jaar gevangenschap onder erbarmelijke omstandigheden overleed hij
in 1529.
a Boeck der partijen, in: Jancko Douwama's geschriften. H. Amersfoordt, e.a., ed. Werken Friesch
genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Leeuwarden 1849, 1-438 [4o].

Literatuur
De Wind, 527-529; Van der Aa, IV, 306-309; ADB, V, 367; NNBW, VI, 449-451; Muller, 58;
Waterbolk, Friese geschiedschrijving; M.S.E. Visser, Jancko Douwama. Syn libben, idéen en skriften
(Frisia-rige no. 15; Sneek, 1939).

148 Drakenborch, Arnoldus
Utrecht, 1 januari 1684 - Utrecht, 16 januari 1748
Drakenborch studeerde rechten in Utrecht en Leiden. In de laatste stad promoveerde hij in 1707, maar
hij oefende geen rechtspraktijk uit. In 1716 keerde hij naar Utrecht terug als hoogleraar in de
geschiedenis en welsprekendheid. Zijn ambtsvervulling vertoont het gebruikelijke beeld dat bij deze
functie hoort: oraties in de Dom bij plechtige gelegenheden als het eeuwfeest van de
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universiteit of het bezoek van de stadhouder en daarnaast het bezorgen van uitgaven van klassieke
auteurs.
a Dissertatio philologico-historica de praefectis urbis. Trajecti ad Rhenum 1704 [40 pp.; 4o], 1752.
b Dissertatio juridica inauguralis, de officio praefectorum praetorio. Trajecti ad Rhenum 1707 [32
pp.; 4o].
c Breves positiones, quibus historia Foederati Belgii, a tempore Caroli V usque ad inducias
duodecennales, illustratur, in usum auditorum conscriptae. Trajecti ad Rhenum 1737 [152 pp.; 8o],
1757.
d Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; behelsende Van Ryns algemeene voorrede
op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyfkerken
van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynck van Papendrecht,
aartspriester van Mechelen. Utrecht 1744 [746 pp.; 8o] (zie: 222, a, b).
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, IV, 318-320; NNBW, VIII, 429-430.

149 Dumbar Jr., Gerhard
Deventer, 2 september 1743 - Deventer, 6 augustus 1802
Dumbar Jr. was een kleinzoon van G. Dumbar Sr.*. Na een rechtenstudie in Utrecht werd Dumbar
Jr. lid van de gezworen gemeente te Deventer (1763-1770). Tot 1780 was hij secretaris van die stad.
Zijn patriotse gezindheid bracht hem in 1785 als afgevaardigde naar de vergadering van vaderlandse
regenten in Utrecht. Na 1787 bekleedde hij tot 1795 geen ambten. Daarna werd hij tot 1798 griffier
van Overijssel. Tenslotte was hij vanaf 1801 lid van de Wetgevende Vergadering.
a Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der
Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Overyssel. 4 dln.
Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen 1781-1803 [494 + 533 + 614 + 224 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. In sommige uitgaven vermeldt de titelprent: deel 27-30.
b Historie van het jagtregt, in de provincie van Overyssel. Deventer 1782 [54 pp.; 8o].
c Verhandeling over het regt van overstemming ter staatsvergadering van de provincie van Overyssel.
Deventer 1783 [140 pp.; 8o].
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d Verslag van onuitgegeven stukken betrekkelijk tot de historie van Overyssel, in: Verhandelingen
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, II (1818) tweede stuk, 85-161 [8o].
e Verhandeling over het graafschap Goor en beschrijving van de heerlijkheid Almelo en Vriezenveen.
Twee onuitgegeven hoofdstukken van den Tegenwoordigen staat van Overijssel. Vereeniging tot
beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Deventer 1859 [48 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, IV, 394-396; NNBW, I, 759-761; C.W. van der Pot, ‘De twee Dumbar's 1680-1744,
1743-1802’, in: Overijsselse portretten (Zwolle, 1958) 123-142; G.J. Mecking, ‘Mr. Gerhard Dumbar,
een verlicht historicus?’, Overijsselse historische bijdragen, C (1985) 167-193.

150 Dumbar Sr., Gerhard
Deventer, 14 november 1680 - Deventer, 4 april 1744
Dumbar stamde uit een Schots geslacht, dat zich halverwege de zeventiende eeuw in Deventer had
gevestigd. Hij studeerde rechten in Leiden en was sedert 1709 secretaris van de stad Deventer.
a Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta. 3 tom. Daventriae 1719-1722
[440 + 487 + 635 pp.; 8o].
Dit werk bevat:
Deel 1.
1-148

Scriptum Rudolphi Dier de Muden de magistro
Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis
devotis fratribus.
Carasso-Kok, 361, 348.

148-162

Vita Petri Hoorn, conscripta ab Alberto Lubeck.
Carasso-Kok, 105.

162-178

Vita domini Egberti ter Beek, quinti rectoris
domus domini Florencii.
Carasso-Kok, 385.

179-223

Vita domini Iohanis Hatten, collecta et conscripta
per venerabiles fratres Petrum Traiecti et
Gerardum de Busco discipulos eius.
Carasso-Kok, 390.

224-244

Registrum, bonorum domus domini Florencii, ab
ipsis fratribus emptorum de propriis pecuniis.

247-286

Rym-kronyk, van ouds genaamt het geschichte
historiael-rym, der eerste graaven van Holland:
van broeder Klaas Kolyn, monnik van Egmond,
geschreeven omtrent het jaar MCLXX.
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289-346

Historia Hollandica, id est rerum in Hollandia,
gestarum narratio, scripta per Wilhelmum Nagge
(zie: 345, a).

349-440

Epistola scripta ab Am. decano Xantensi ad Lud.
decanum Traiectensem, continens conflictum inter
patientiam et fortunam Roperti archiepiscopi
Coloniensis, cum historia Davidis episcopi
Traiectensis.
Carasso-Kok, 115.

Deel 2.
1-202

Henrici Brumani Res Transisalanae (zie: 88, a).

203-207

Henrici Brumani* Brevis descriptio Isalae.

209-487

Overysselsche chronycke (zie: 369, a).

Deel 3.
1-592

Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier
in den Nederlandischen provincien van Frieslant,
Overyssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen, ende
Lingen, met heuren byliggenden frontieren
geschiet sijn: beschreven door Reinico Fresinga
van Frennicker met notae (zie: 121, a).

593-632

Bellum inter Transisalanos et Gelros ab anonymo
conscriptum met notae (zie: 43, a).

633-635

He chronice sunt ab Alberto Snavel copulate et
post annum Domini MCCCXC ab ipso dictate.
Carasso-Kok, 108.

b Het kerkelyk en wereltlyk Deventer, behelzende eene uitvoerige beschryving van stats oirsprong,
verscheide benaemingen, gelegenheit, oud en nieu beslag, oude en nieuwe vesten, poorten, lantweeren,
markten, straeten, stegen, kapittel, kloosteren, kerken, gasthuizen, weeshuizen, armenhuizen en andere
voornaeme gebouwen, mitsgaders van haere burgeren en inwooneren, oude en nieuwe regeringsform,
oude welhergebragte gewoonten, rechten en voorrechten, als ook een omstandigh verhael der
beurtenissen van oude tyden af, haer betreffende, en wisselvalligheden, van tijt tot tijt haer
overgekoomen. 2 dln. Deventer 1732-1788 [648 + 224 pp.; fo], 1752 (deel 1) - Nijhoff/Van Hattum,
83-84.
Deel 2 werd uitgegeven door de kleinzoon van Dumbar, Dumbar Jr.*.

Literatuur
Van der Aa, IV, 393-394; NNBW, I, 758-759; C.W. van der Pot, ‘De twee Dumbar's 1680-1744,
1743-1802’, in: Overijsselse portretten (Zwolle, 1958) 123-142.

151 Dumont, Jean
Rouaan, 13 januari 1667 - Wenen, 13 mei 1727
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In 1689 ging Dumont als kapitein in het Franse leger naar de Palts. Daar hij protestants geworden
was werd hij gevangen gezet in Straatsburg. Onder onduidelijke omstandigheden kwam hij
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tenslotte in Constantinopel terecht en trok door naar Smyrna, waar hij verblijf hield bij de Hollandse
consul. In 1692 treffen we Dumont in 's-Gravenhage. Hij onderhield daar contacten met diverse
diplomaten. Waarschijnlijk is hij na het afsluiten van de vredesonderhandelingen in Utrecht in 1714
naar Oostenrijk vertrokken. Hij verkreeg er de titel van baron van Carlscroon en werd door Karel VI
tot diens historiograaf benoemd.
a Memoires politiques pour servir a la parfaite intelligence de l'histoire de la paix de Ryswick. 4 tom.
La Haye 1699 [318 + 449 + 528 + 439 pp.; 12o].
Staatkundige verhandelingen, dienende tot een volkome verstand van de history der vreede van
Ryswyk. Met de autentijke stukken daar toe dienende. 4 dln. 's-Gravenhage 1700.
b Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance,
de commerce, de garantie, et d'autres actes publics comme contracts de mariage, testaments, manifestes,
declarations de guerre, etc. faits entre les empereurs, rois, républiques, princes, et autres puissances
de l'Europe, et des autres parties du monde. Depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu'à présent.
Servant a établir les droits des princes, et de fondement a l'histoire ... 4 tom. Amsterdam/La Haye
1700 [857 + 709 + 927 + 778 pp.; fo].
Anoniem verschenen.
c Nouveau recueil de traitez, d'alliance, de treve, de paix, de garantie et de commerce, faits et conclus
entre les rois, princes, et etats souverains de l'Europe, depuis la paix de Munster jusques à l'année
MDCCIX ... 2 tom. Amsterdam 1710 [367 + 502 pp.; 12o].
d Batailles gagnées par le serenissime prince Fr. Eugene de Savoye sur les ennemis de la foi, et sur
ceux de l'empereur et de l'empire, en Hongrie, en Italie, en Allemagne et aux Pais-Bas. La Haye 1720
[132 pp.; fo], 1725.
Een nieuwe uitgave, voorafgegaan door een uitgebreid voorwoord, werd verzorgd door
J. Rousset de Missy: Histoire militaire du prince Eugene de Savoye, du prince et duc de
Marlborough, et du prince de Nassau-Frise òu l'on trouve un detail des principales actions
de la dernière guerre, et des batailles et sièges commandez par ces trois généraux. La
Haye 1729. Hierop volgden nog twee delen van de hand van Rousset (zie: 406, f).
Oorlogskundige beschryving van de veldslagen en belegeringen der drie doorluchtige en wydvermaarde
krygsoversten, hunne vorstelyke hoogheden, den prins Eugenius van Savoye, den prins en hertog van
Marlsborough, en den prins van Oranje- en Nassau-Vriesland ... 2 dln. 's-Gravenhage 1729.

Literatuur
DBF, XII, 220-221; J. Sgard, in: idem, ed., Dictionnaire des journalistes 1600-1789 (Grenoble, 1976)
137-138; G.C. Gibbs, ‘Some intellectual and political influences of the Huguenot émigrés in the
United Provinces, c. 1680-1730’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden, XC (1975) 255-287.
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152 Dusseldorp, Franciscus
Leiden, 23 oktober 1567 - Keulen, 31 maart 1630
Enkele dagen voor Dusseldorps geboorte overleed zijn vader, een lid van de Leidse vroedschap. In
1572 week zijn moeder met hem uit naar de Zuidelijke Nederlanden om pas na het ontzet van Leiden
in 1574 in zijn geboorteplaats terug te keren. Van jongsafaan is Dusseldorp een beginselvast
rooms-katholiek geweest. Hij behaalde het licentiaat in de rechten in Dowaai. In 1597 verhuisde hij
naar Utrecht, waar hij zich toelegde op de studie van de theologie. Apostolisch vicaris Sasbout
Vosmeer, die bij hem onderdak genoot, wist hem over te halen zich tot priester te laten wijden (1606).
In 1614 week hij uit angst voor vervolging uit naar Emmerik, een jaar later naar Keulen. Daar voltooide
hij zijn Annales.
a Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales 1566-1616. R. Fruin, ed. Werken Historisch
Genootschap 3e serie no. 1. 's-Gravenhage 1893 [480 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, IV, 405-406; NNBW, VI, 460-461; B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse
geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk; Leeuwarden, 1981).

153 Duym, Jacob
Leuven, 1547 - (?), voor 1624
Duym voerde de titel van jonkheer. Op 10 juni 1574 werd hij lid van de dekenij van zijn geboortestad.
Hij maakte carrière in een van de regimenten van Willem van Oranje en werd er kapitein. Tijdens het
beleg van Antwerpen in 1585 werd hij door de Spanjaarden overmeesterd en in Namen bijna twee
jaar vastgehouden. Na zich vrij te hebben gekocht maakte een in de gevangenis opgedane ziekte het
hem onmogelijk weer dienst te nemen. Daarop vestigde Duym zich in 1588 in Leiden, waar hij omging
met Vulcanius, Scriverius*, Heinsius*, Codde en Van Mander*. Hij was er ‘keyser’ van de
rederijkerskamer van Brabantse en Vlaamse ballingen. Duym schreef toneelstukken over de Opstand.
In 1606 woonde hij nog in Leiden, waar hij volgens de BN ook is overleden. Volgens het NNBW
woonde hij echter sedert 1608 in Ekeren bij Antwerpen.
a Historie der graven van Holland, Zeeland ende Vriesland, en Historie der gouverneurs: alsoo die
vervolgens in dese beroerten ende oorloghen, uyt cracht ende bevel des machtigen conincx van
Hispaingnien, de landen gheregeert hebben, Mids-gaders de stad-houders, die by de E. en moghende
heeren Staten Generael over de Nederlandsche provincien ghestelt zijn, in: P. Scriverius, Oudt-Batavien
nu ghenaemt Holland ... Leiden 1606, 50-189 en 189-329 [8o] (zie: 436, a).
Een volgende druk verscheen vermeerderd tot 1610 en met een inleiding onder de titel:
Corte historische
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beschryvinghe der Nederlandscher oorlogen ... D.I.I.D. [door Ionker Iacob Duym].
Arnhem 1612, 1614; Amsterdam 1636, 1646.
De druk van 1612 is dikwijls gebonden met Scriverius' herdruk van Oudt-Batavien uit
dat jaar. De druk van 1636 komt ook voor met het jaartal 1635, vermeerderd tot dat jaar;
de druk van 1646 is vermeerderd tot dat jaar.

Literatuur
De Wind, 376, 580-582; Van der Aa, IV, 428-429; BN, VI, 401-404; NNBW, I, 775-776.

E.D.V., zie: Veer, Ellert de

Eerste brief over byzondere Nederlandsche oudheden, zie: Cannegieter, Hendrik

154 Effigies et vitae professorum academiae Groningae
De biografische schetsen van de Groninger professoren zijn door verschillende auteurs geschreven.
Die van de in 1654 nog in leven zijnde hoogleraren zijn door henzelf samengesteld.
a Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae; cum historiola fundationis ejusdem
Acad: . Groningae 1654 [225 pp.; 4o], 1968 (facs.).
De facsimile-editie bevat een Nederlandse vertaling.

Literatuur
Zie het ‘woord vooraf’ in de facsimile-editie.

155 Eikelenberg, Simon
Alkmaar, 16 maart 1663 - Alkmaar, 4 november 1738
Eikelenberg was begonnen als handelaar in borstels. Al spoedig trok hem de studie van het verleden.
Ook schilderde en dichtte hij. Hij accepteerde een functie bij de stadsdienst voor boom- en waterwerken
en was gedurende jaren als ijkmeester werkzaam. Eikelenberg raakte vooral verdiept in de geschiedenis
van Alkmaar en heeft veel materiaal bijeengebracht. In 1723 ontving hij van de burgemeesters van
Alkmaar fl. 50, - voor het aankopen van documenten. Slechts voor een deel slaagde hij erin zijn
materiaal in een boek te verwerken. G. Boomkamp* bezorgde nog een uitgave van het resterende
gedeelte.
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a Gedaante en gesteldheid van Westvriesland voor den jaare MCCC. En teffens den ondergang van
het dorp Vroone; aantoonende dat de gemeene vertelling van een belegering en verwoesting van een
magtige stad, die Vroonen zoude geheeten hebben, niet anders is dan een verdigtzel; en verders
bevattende, de verklaaring van verscheide oudheden. Alkmaar 1714 [99 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum,
85.
b Kronyk van Egmond, of jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond, in 't Latijn beschreeven door
broeder Jan van Leyden, van der karmeliten ordre; vertaald door Kornelis van Herk, overgezien,
vervolgt, en met de vertaalinge der grafschriften verrykt, door Gerard Kempher: vermeerdert met een
lyst van de donatien, en de naamen der geenen, die in d'abdye begraaven zyn. Alkmaar 1732 [283
pp.; 4o].
Carasso-Kok, 303. Uitgegeven met een voorwoord door S. Eikelenberg.
c Alkmaar en zyne geschiedenissen. Alkmaar 1739 [116 pp.; 4o]; Rotterdam 1747 - Nijhoff/Van
Hattum, 86-87.
d Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele
andere echte stukken en bescheiden beschreven door Gysbert Boomkamp. Rotterdam 1747 [440 pp.;
4o] (zie: 72, c) - Nijhoff/Van Hattum, 88.

Literatuur
Van der Aa, V, 71; NNBW, I, 797-798; C.W. Bruinvis, Over Alkmaarsche geschiedboeken en
geschiedschrijvers (Alkmaar, 1892); W.A. Fasel, ‘Alkmaar en zijn geschiedschrijvers tot aan het jaar
1800’, Alkmaars jaarboekje, V (1969) 22-38; G. Valk, ‘Tussen lokaal patriottisme en historisch
pyrrhonisme. Simon Eikelenberg (1663-1738) als Alkmaars geschiedschrijver’, Holland,
regionaal-historisch tijdschrift, XVII (1985) 209-217.

156 Emmius, Ubbo
Greetsiel (Oost-Friesland, Duitsland), 5 december 1547 - Groningen, 9 december 1625
Emmius studeerde zowel theologie als geschiedenis aan de universiteit van Rostock. Vervolgens trok
hij in 1575 door Duitsland en Frankrijk naar Genève, waar hij twee jaar als leerling van Beza verbleef.
Nadat hij in 1579 was teruggekeerd in Oost-Friesland werd hij rector van de Latijnse school in
achtereenvolgens Norden en Leer. Daar kwam hij in contact met Groningse ballingen. Na de Reductie
van Groningen werd hij in die stad in 1595 als rector belast met de herinrichting van het schoolwezen
in gereformeerde zin. Op zijn instigatie werd de universiteit opgericht, waarvan hij de eerste rector
magnificus was en tevens de eerste hoogleraar in het Grieks en de geschiedenis. Vooral de studie van
de geschiedenis genoot zijn grote aandacht.
a Rerum Frisicarum historiae libri X. Franekerae 1596 [416 pp.; 8o]; Franekerae 1605
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en Arnhemii 1605. Decas altera. Franekerae 1598 [402 pp.; 8o]. Decas tertia. Lugduni Batavorum
1599 [412 pp.; 8o]. Decas quarta. Groningae Frisiorum 1604 [461 pp.; 8o]. Decas quinta. Groningae
Frisiorum 1607 [447 pp.; 8o]. Decas sexta. Embdae 1616 [426 pp.; 8o].
In 1616 werd het gehele werk in een folio-editie uitgegeven: Rerum Frisicarum historia,
distincta in decades sex. Quarum postrema nunc primum prodit, prioribus ita recognitis
et locupletatis, ut novae prorsus videri possint. Accedunt praeterea De Frisia, et republ.
Frisiorum, inter Flevum et Visurgim flumina, libri aliquot. Lugduni Batavorum 1616.
De ‘libri aliquot’ bevatten: De Frisiorum republica inter Flevum ac Lavicam fl.
commentarius (70 pp.); De agro Frisiae (72 pp.); De statu reipublicae et ecclesiae in
Frisia orientali (30 pp.); Περιηγησισ id est, accurata descriptio chorographica Frisiae
orientalis a Dullarto sinu et Amasi ostio in Visurgim porrectae (31 pp.); De origine atque
antiquitationibus Frisiorum (60 pp.).
Tractat von Ostfriessland ... Aurich 1732.
Friesische Geschichte. 6 Bde. Frankfurt am Main 1980-1982.
b De origine atque antiquitatibus Frisiorum, contra Suffridum Petri* et Bernardum Furmerium*, hujus
gentis historicos perspicua et solida veritatis assertio. Groningae 1603 [160 pp.; 8o]; in: U. Emmius,
Rerum Frisicarum historia ... Lugduni Batavorum 1616 (zie: a); in: idem, De Frisia ... Embdae 1619,
513-653 (zie: d).
c De agro Frisiae inter Amasum et Lavicam flumina. Deque urbe Groninga in agro eodem, et de iure
utriusque. Cum serie magistratuum praecipuorum. Groningae Frisiorum 1605 [191 + 49 pp.; 8o]; in:
U. Emmius, Rerum Frisicarum historia ... Lugduni Batavorum 1616 (zie: a); in: idem, De Frisia ...
Embdae 1619, 184-374 (zie: d); Groningae Frisiorum 1646 - Nijhoff/Van Hattum, 89-90.
Friesland tussen Eems en Lauwers en de stad Groningen. Groningen 1981.
d De Frisia, et Frisiorum republica. Deque civitatibus, foris, et vicis inter Flevum et Visurgim flumina,
libri aliquot. Embdae 1619 [653 pp.; 8o].
Dit werk bevat:
1-183

De Frisiorum republica inter Flevum ac Lavicam
flumina commentarius.

184-374

De agro Frisiae inter Amasum et Lavicam
flumina.

375-441

De Frisia orientali et reipublicae statu sub primis
comitibus.

442-512

Frisiae orientalis descriptio chorographica.

513-653

De origine et antiquitatibus Frisiorum contra
Suffridi Petri* et Bernardi Furnerii* fabulas et
criminationes perspicua et solida veritatis assertio.

e Opus chronologicum novum, pluribus partibus constans; elaboratum et concinnatum ab Ubbone
Emmio. Groningae 1619 [252 + 327 + 96 pp.; f] + appendix 1620 [169 pp.].
Deze appendix verscheen ook afzonderlijk als Genealogia universalis ... Lugduni
Batavorum 1620.
f Guilhelmus Ludovicus comes Nassovius, id est Λογοσ Επιταφιοσ quo genus, vita,
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res gestae, et mors hujusce comitis in Nassou, Catzenellenbogen, Vianden, Dietz, domini in Bielstein,
Frisiae, Groningae et Omlandia, Drentiaeque; gubernatoris, supremique; ibidem armorum praefecti,
herois optimi et fortissimi succincte exposita sunt. Groningae 1621 [246 pp.; 4o].
g Vetus Graecia. Opus distinctum in tomos tres, quorum I. descriptionum habet regionum a Graecis
habitarum, cum adjunctis insulis; II. complectitur res gestas Graecorum; III. repraesentat statum ac
formam praecipuarum ejus gentis rerumpublicarum; itemque iudicium amphictyonicum, et solemnes
ludos, statis temporibus apud Graecos recurrentes. Lugduni Batavorum 1626 [194 + 536 + 519 pp.;
8o]; in: J. Gronovius*, ed. Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702,
IV, kol. 98-671.
Het derde deel verscheen met wijzingen onder de titel: Graecorum res publicae. Lugduni
Batavorum 1632, 1644.
h Mensonis Altingii pastoris Emdani fidelissimi et in coetu ecclesiastica ibidem praesidis perpetui
vita. A.M. Isinck, ed. Groningae 1728 [174 pp.; 4o] (zie: 257, a).
i Historia nostri temporis. In qua duplex controversia, altera inter comitem Frisiae orientalis, et
civitatem Embdanam separatim, altera inter comitem, et comitatus Ordines, in quibus Embdani quoque
sunt, ab ipsa origine accurate exponitur. Opus posthumum diu desideratum. Nunc primum ex MSS
evulgatum. Groningae 1732 [346 pp.; 4o]; Lipsiae 1732.
Geschichte unserer Zeit (1592-1608). (Friesische Geschichte Bd. 7). Frankfurt am Main 1986.

Literatuur
De Wind, 243-251; Van der Aa, V, 129-133; ADB, VI, 89-90; NDB, IV, 486; NNBW, VII, 408-410;
Waterbolk, Friese geschiedschrijving; H. Reimers, Die Quellen der Rerum Frisicarum Historia des
Ubbo Emmius (Leipzig, 1907; 2de druk, 1973); H. Brugmans, ‘Ubbo Emmius en zijn correspondentie’,
Tijdschrift voor geschiedenis, XXXIX (1924) 289-307; J.J. Boer, Ubbo Emmius en Oost-Friesland
(Groningen/Batavia, 1936); Ubbo Emmius. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van het Groninger Historisch Dispuut ‘Ubbo Emmius’ (cat. tent.; Groningen, 1976).
Briefwechsel des Ubbo Emmius, I, H. Brugmans, F. Wachter, ed. (Aurich, 1911), II, H. Brugmans,
ed. ('s-Gravenhage, 1923).

157 Eppens tho equart, Abel
Eekwerd (Loppersum, prov. Groningen), (29?) maart 1534 - (Oost-Friesland?,
Duitsland), in of na 1590
Eppens bezocht de St. Maartenschool van Regnerus Praedinius in Groningen. Daarna studeerde
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hij in Leuven (1555), Keulen (1557) en Wittenberg, waar hij toehoorder was van Melanchton.
Waarschijnlijk was diens dood reden om naar Groningen terug te keren. Ondanks zijn
hervormingsgezinde opvattingen werd hij ongemoeid gelaten, totdat hij na het verraad van Rennenberg
genoodzaakt was naar Oost-Friesland uit te wijken. In Emden behoorde hij tot de Ommelander
gedeputeerden en begon hij zijn geschiedwerk, dat in 1589 abrupt eindigt.
a Der Vresen chronicon, sonderling wat in Ommelanden tusschen die Lauwarsche und Emse gelegen
van yaer 1537 onder den Borgunschen tusschen stadt Gronnigen und den Staten der vorscreven
Ommelanden gehandelt unde gescheden ys, myt enige instrumenten offte bewijszstucken sulven, soe
vele men hefft becomen konen. Voert van het inlandtsche orloch, verdarff der religioen und des
vaderlants vryheets halven bis heer durende, in: De kroniek van Abel Eppens tho Equart. J.A. Feith,
H. Brugmans, ed. Werken Historisch Genootschap 3e serie no. 27 en 28. 2 dln. Amsterdam 1911 [630
+ 748 pp.; 8o].

Literatuur
NNBW, III, 353-354; Waterbolk, Friese geschiedschrijving; W. Bergsma, ‘Zestiendeeeuwse
godsdienstige pluriformiteit. Overwegingen naar aanleiding van Abel Eppens’, in: M.G. Buist, e.a.,
ed., Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw. Opstellen,
aangeboden aan Prof. Dr. A.F. Mellink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen (Groningen, 1984) 9-30; idem, ‘Een Ommelander
boer over hekserij en toverij. “Geruchte erschal van toverschen”’, in: S. Groenveld, e.a., ed.,
Bestuurders en geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid
als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden (Amsterdam/Dieren, 1985) 44-53; W. Bergsma, De
wereld volgens Abel Eppens. Een Ommelander boer uit de zestiende eeuw (Groningen/Leeuwarden,
1988).

Eremundus Frisius, Ernestus, zie: Gysius, Joannes

158 Ermerins, Jacobus
Lillo, 25 december 1725 - Veere, 29 juni 1795
In Lillo, waar zijn vader secretaris en auditeur-militair was, werd Jacobus Ermerins commies van 's
lands magazijnen en gedelegeerd rechter. Vervolgens was hij lange jaren secretaris van Veere, waar
hij ook zorg droeg voor het archief.
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a Historische verhandeling over 't kasteel van Rammekens, in: Verhandelingen uitgegeven door het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, III (1773) 133-176 [8o].
b Eerste stichting en lotgevallen van sommige plaatsen ten oosten en westen der Schelde gelegen, in:
Verhandelingen uit gegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, V
(1776) 1-64 [8o].
c Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt. 10 dln.
Middelburg 1780-1797 [267; 383; 223 + 212; 235; 148; 468; 308; 232 + 159; 175; 328 pp.; 8o]Nijhoff/Van Hattum, 91.
Het laatste deel werd uitgegeven door H.A. Bruining.
d Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende tot opheldering der vaderlandsche historie en
regeeringsvorm, en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht, verzameld en met eenige
aanmerkingen vermeerderd, II. Goes 1783 [318 pp.; 8o].
Deel 1 werd uitgegeven door L.P. van de Spiegel (zie: 455, e).

Literatuur
Van der Aa, V, 203; NNBW, VIII, 494; M.A.D. Delen, e.a., ‘Een speurder bespied. De staatsman
Laurens Pieter van de Spiegel als historicus temidden van zijn tijdgenoten’, Documentatieblad
werkgroep achttiende eeuw, no. XLVII-XLVIII (1980) 3-35.

159 Erp, Henrica van
Erp (prov. Noord-Brabant), (?) - bij Utrecht, 1548
Henrica van Erp noemde zich ‘Vrou op de Dynsel’ en stamde uit het adellijk geslacht Van Erp. In
1503 werd zij gekozen tot abdis van het adellijke Vrouwen-klooster bij Utrecht. Haar kloosterkroniek
behelst voornamelijk de periode waarin zij zelf aan het hoofd van het convent stond. Na haar dood
werd het werk vervolgd tot 1583 door haar tweede opvolgster, Catharina van Oostrum.
a Annales vernaculi ab anno MCCCCXXI continuati usque ad ann. MDLXXXIII, in: A. Matthaeus,
ed., Veteris aevi analecta ... 10 tom. Lugduni Batavorum 1698-1710, I, 130-187 [8o]; 5 tom. Hagae
Comitum 1738, I, 93-124 (zie: 328, e).

Literatuur
De Wind, 151, 540; Van der Aa, V, 208; NNBW, II, 439-440; Muller, 78.
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Essai historique sur la colonie de Surinam, zie: Nassy, David de Isaac Cohen

Esveldt, Steeve van, zie: Historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde
voorvallen, Een

Etat ancien et moderne des duchez de Florence..., L', zie: Freschot, Casimir

Ewsum, Ulrich van, zie: Corte beschrivinghe van Gröningen ende Omlanden

160 Excellente cronike van Vlaenderen, Die
Over het auteurschap van deze anoniem verschenen kroniek is veel te doen geweest. Een enkele keer
leek de auteur zichzelf in het werk te noemen, bijvoorbeeld op fol. 140 verso (rechterkolom): ‘ic
Andries die smet die dit screef’. Op basis hiervan kenden velen aan hem het auteurschap toe, in eerste
instantie ook nog De Wind. Deze werd echter attent gemaakt op het voorkomen in het geschiedwerk
van de naam van de rederijker Antoon de Roovere als auteur. Door Van der Aa werd op de kwestie
niet ingegaan: omtrent beide heren werd gezegd dat zij ‘deel hadden aan’ de kroniek. In de BN verwees
A. vander Meersch wel naar De Wind in zijn literatuuropgave, maar had kennelijk de uitgebreide
aanvulling niet gelezen, want hij noemde uitsluitend weer De Smet als auteur. F. van der Haeghen
schiep voor het eerst de nodige orde in deze kwestie door een inventarisatie. Ten eerste zou het eerste
gedeelte van de kroniek tot aan de expeditie van Filips de Goede en de Vlaamse steden tegen Calais
(1436) van De Smet zijn; ten tweede: het gedeelte vanaf die expeditie tot aan de dood van Maria van
Bourgondië is van Antoon de Roovere. Het daarop volgende gedeelte zou weer van De Smet zijn. En
tenslotte zou het verhaal over Karel V van een onbekende of eventueel ook weer van De Smet zijn.
Na nauwgezette bestudering van het boek en van twee bewaard gebleven handschriften (een te Dowaai
en een te Brugge) werden door Van der Haeghen de volgende correcties aangebracht: 1. Het deel van
De Roovere is eenderde korter: het loopt niet vanaf de expeditie tegen Calais, maar behandelt alleen
de regeerperioden van Karel de Stoute en Maria van Bourgondië; 2. Uit een der handschriften blijkt
dat de periode van april 1488 tot maart 1490 geschreven is door ‘Roelant de Doppere, secretaris ende
scriba van meester Gillis de Baerdemakere, bisscop van Sarepten ende suffragaen vanden bisscop
van Doornicke’; 3. Een groot vraagteken wordt geplaatst bij de naam van De Smet omdat zijn naam
op slechts twee plaatsen voorkomt. Het is heel goed mogelijk dat hij in een der circulerende
manuscripten wat eigen ervaringen heeft ingelast.
a Dits die excellente cronike van Vlaenderen. Beghinnende van Liederick Buc den eersten forestier
tot den laetsten, die door haer vrome feyten, namaels graven van Vlaendren ghemaect worden,
achtervolghende die rechte afcomste der voorss. graven, tot desen onsen doorluchtichsten
hoochgheboren keyser Karolo, altijt vermeerder des
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rijcx. Geboren te Ghendt etc. Antwerpen 1531 [300 ff.; fo] - Nijhoff/Kronenberg, 659.
Het tweede deel heeft een afzonderlijke titelpagina en paginering: Vanden alder
victorieusten, ende onverwinlijcsten prinche Karolus, keyser van Roomen, coninck van
Spaengien, ende van beyde die Cecilien, van Arragon, van Navarre, van Napels. Hertoghe
van Brabant, gheboren grave van Vlaendren, ende van sommeghe gesten, by sijnen tijden
gheschiet, die seer wonderlijc sijn om hooren, ende oock ghenoechlijck om lesen. [69
ff.; fo].

Literatuur
De Wind, 124-125, 529-533; Van der Aa, XVI, 514 (De Roovere), XVII, 751-752 (De Smet); BN,
V, 750-751 (De Smet), XXXII, 633-638; F. van der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica.
Bibliographie générale des Pays-Bas (7 dln.; Brussel, 1964-1975) I, 318.

161 Eyck, Jacob van der
Dordrecht, 26 april 1574 - Dordrecht, oktober 1634
Op 5 april 1590 schreef Van der Eyck zich te Leiden in als student in de letteren. Hij is later rechten
gaan studeren, want in het door hem samengestelde boek wordt hij genoemd als licentiaat in de rechten
en secretaris van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Voorts schreef hij gedichten,
zowel in het Latijn als in het Nederlands.
a Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien vanden lande
van Zuyt-Hollandt. Dordrecht 1628 [450 pp.; 4o].
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, V, 292; NNBW, I, 842.

162 Eyndius (van den Eynde), Jacobus
Delft, 1575 - Haamstede, 11 september 1614
Eyndius was kapitein in het leger van Maurits en verliet de dienst vermoedelijk in 1609, bij aanvang
van het Bestand, om zich op het kasteel Haamstede aan de letteren te wijden. Hij publiceerde een
Latijnse dichtbundel, maar zijn historisch werk werd pas na zijn dood op last van de Staten van Zeeland
uitgegeven.
a Chronici Zelandiae libri duo. Middelburg 1634 [263 + 192 pp.; 4o].
M. Smallegange liet zijn Nieuwe cronyk van Zeeland, Middelburg 1696 (zie: 445, d) voorafgaan door
een integrale vertaling van het eerste boek. Op fol. 60 kondigde hij ook een vertaling van het tweede
boek aan, maar die is er nooit gekomen.
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De Wind, 303, 568; Van der Aa, V, 300-301; P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de
zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van
wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks XLVIII, no. 1; Amsterdam, 1943).

Eytzinger, zie: Aitsinger, Michael

F.G.V., zie: Mieris, Frans van

163 Fabricius, Bruno
Fabricius was benedictijn, afkomstig uit de abdij Abdinghof bij Paderborn. Zijn geboorte- noch zijn
sterfdatum zijn bekend. Tussen 1560 en 1579 beheerde hij op de Veluwe de goederen die daar aan
deze abdij behoorden. In 1569 en 1573 wordt hij genoemd als pastoor in Putten. Na 1579 was hij abt
van Abdinghof.
a De vitis abbatum monasterii, quod Paderbornae, Sanctorum Petri et Pauli, vulgo Abdinchof nuncupati,
in: A. Matthaeus, ed., Veteris aevi analecta ... 10 tom. Lugduni Batavorum 1698-1710, VI, 137-166
[8o]; 5 tom. Hagae Comitum 1738, III, 515-536 (zie: 328, e).

Literatuur
NNBW, VI, 503-504.

164 Fargue, Jean Thomas la
's-Gravenhage, (1700?) - 's-Gravenhage, 4 maart 1774 of kort daarvoor
La Fargue stamde uit een hugenotenfamilie. Hij kende diverse talen en heeft vermoedelijk de Latijnse
school bezocht, maar van verdere studie is geen sprake geweest. Van een door hem uitgeoefend beroep
is niets bekend en hij verkeerde altijd in financiële moeilijkheden. Slechts een tweetal jaren (1732-1734)
was hij notaris, maar verder voorzag hij in zijn onderhoud door het publiceren van vertalingen,
‘historiële dichtwerken’ en pamfletten. Hij rekende zich tot de Oranje-partij, maar was niet kritiekloos,
zodat hij op zijn Geslacht-schetsse toch nog werd aangevallen van orangistische zijde en hem ook na
de verheffing van Willem IV tot stadhouder geen betrekking ten deel viel. Merkwaardig is een lacune
in zijn publicistische activiteit van
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1746-1751. In de daarop volgende Witten-oorlog werd La Fargue zowel van staatse als van
orangistische kant verweten enkel om geldelijk gewin te schrijven.
a Geslacht-schetsse, beschryvinge, en staet, van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau.
Uitgevoerd ter gelegenheid van 't overlyden des vorsts van Nassau-Dillenburg, en dus van de
waerschynlyke verstervinge van alle de vorstendommen der jongste lyne van Nassau, op zyne hoogheid,
den heere prinsse van Nassau-Oranje. 's-Gravenhage 1740 [432 pp.; 8o].
b Den kreekel in 't vizier of, den opdragtmaeker beschaemd. Zynde, het onderzoek en de verhandeling'
van de ongebondene en schendige voorgeevingen, gedaen en voortgebragt, in den opdragt van zeker
boekje genaemd Styl der notarissen, tegens het Leeven van Willem den I; en byzonderlyk, tegens de
Geslacht-schetsse van den huize Nassau ... 's-Gravenhage 1741 [184 pp.; 8o].
c Staats-spiegel voor den Nederlanderen, tegens uitheemsse kunstenaryen en verkeerde bevattingen
des tyds. In IV deelen: naamelyk, I. Het waare interest van 't misleide Nederland; II. Verhandeling
van den koophandel en scheepvaard van Grootbritanje en van Vrankryk; III. Voornaamste
staatsgevallen van Europa, zedert den Utregtsen vrede; IV. Historie van de zeemagt van Vrankryk.
4 dln. 's-Gravenhage 1744 [85 + 133 + 161 + 261 pp.; 8o], 1746 (verm.).
In de uitgave van 1744 zitten ook delen met 1743 als jaar van uitgave, wat er misschien
op wijst dat de delen niet in chronologische volgorde op de markt zijn gebracht. De
uitgave van 1746 is vermeerderd met een vijfde deel: Beschryvinge van het recht en de
gesteltenisse der Barrière, zodanig als die aan de Vereenigde Nederlanden met plegtige
traktaaten verzekerd, en nu van Vrankryk overweldigd is [172 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VI, 39-40; NNBW, III, 727-729; H.M. Mensonides, ‘Jean Thomas la Fargue als schrijver,
vertaler en pamflettist’, Vereniging ‘Die Haghe’ jaarboek 1960 (1961) 67-110.

165 Faure, Jean
(Naarden?), (?) - Oudenbosch of Standdaarbuiten (prov. Noord-Brabant), augustus
1759
Faure stamde uit een hugenotenfamilie, die zich eerst in Naarden vestigde en vervolgens, omstreeks
1694, in Bergen op Zoom. Mogelijk is hij dezelfde als Jean Faure die zich in 1702 aan de universiteit
van Lingen liet inschrijven, dan is zijn geboorteplaats Orange geweest. Onwaarschijnlijk is dit niet
omdat Jean en zijn broer Alexander carrière maakten in dienst van de markies van Bergen op Zoom,
De la Tour d'Auvergne, die via een dochter van Willem I aan de Oranje-Nassaus verwant was en zich
mogelijk over de uit Orange stammende familie heeft willen ontfermen. Hoe dit ook zij, Jean Faure
was van 1711-1759 schout en baljuw van Standdaarbuiten, later ook dijkgraaf en ontvanger der
belasting van de polders van Fijnaart en Heiningen.
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a Histoire abregée de la ville de Bergen-op-Zoom, depuis son origine jusqu'à ce jour avec une idée
du fameux siège de 1747 et de ses suites funestes, ainsi que du rétablissement de la ville. La Haye
1761 [336 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 93.

Literatuur
Van der Aa, VI, 48-49; NNBW, VII, 430.

Floriszoon, Henrick, zie: Carasso-Kok, 276

166 Fokke, Jan
Amsterdam, (ged.) 8 november 1742 - Amsterdam, 19 juni 1812
Jan Fokke was een zoon van de bekende graveur Simon Fokke. Over zijn leven zijn vrijwel geen
bijzonderheden bekend. Zelf was hij ook graveur en tekenaar; hij verzamelde en verhandelde bovendien
kunst. Tevens schreef hij toneelstukken. Vrijwel al zijn historische werken zijn anoniem verschenen.
a Historie van den Amsterdamschen schouwburg. Amsterdam 1772 [80 pp.; 8o], 1775.
Anoniem verschenen.
b Beschryving van Amsterdam verkort, gevolgd naar den heer Jan Wagenaar*. Amsterdam 1782 [183
pp.; 8o], 1788 - Nijhoff/Van Hattum, 313-314.
Anoniem verschenen.
c Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 't kort. 6 dln. Amsterdam 1788-1792 [243 + 281 + 249 +
236 + 245 + 228 pp.; 12o] - Nijhoff/Van Hattum, 315.
Anoniem verschenen.
d Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen,
schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan
Wagenaar, historieschrijver der stad. Vierde stuk. Amsterdam/Harlingen 1788-1794 [601 pp.; fo],
Alphen aan den Rijn 1971-1972 (facs.); 10 dln. Amsterdam/Harlingen 1788-1801 (verm.) [8o] (zie:
507, i) - Nijhoff/Van Hattum, 311-312.
Anoniem verschenen. Waarschijnlijk zette Fokke hiermee het werk van J. Kok* voort,
die ongeveer halverwege was gekomen en aantekeningen over de resterende periode
naliet.
e Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd. 14 dln. Amsterdam
1789-1795 [elk deel 230-330 pp.; 12o].

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

139

Anoniem verschenen. Na de eerste elf delen van de hand van J. Kok voltooide Fokke
met deze veertien delen de reeks tot 25 delen (zie: 274, e).
f Vaderlandsch woordenboek oorspronkelyk verzameld door Jacobus Kok. Dln. 20-38. Amsterdam
1789-1799 [elk deel ruim 350 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Naar alle waarschijnlijkheid zette Fokke na deel 19, dat nog door
J. Kok was verzorgd, het werk voort (zie: 274, c).
g Geschiedenis van de agttiende eeuw; bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als buiten
Europa, in de laatste honderd jaaren, is voorgevallen, op eene zaakelijke en beknopte wijze beschreven,
en uit de beste en meest geloofwaardige autheuren en oorspronkelijke stukken, bijeengetrokken. 6
dln. Haarlem 1801-1806 [414 + 384 + 396 + 384 + 358 + 293 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 144-145; NNBW, VII, 436; H.A. Höweler, ‘De schrijvers van het Vervolg op
Wagenaars Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum, XLI (1947) 122-134.

Fokke Simonszoon, Arend, zie: Beschryving der stad Bergen op den Zoom

167 Fokkens, Melchior
(Groningen?), (?) - (Amsterdam?), (?)
De naspeuringen van I. van Eeghen leverden geen gegevens over het leven van Fokkens op, zodat
zij hem met recht ‘een van die ongrijpbare figuren uit de 17e eeuw’ noemde. Men meent algemeen
dat hij uit Groningen afkomstig was en meent dat zijn voornaamste bezigheid was het schrijven van
blijspelen. De eerste druk van de Beschrijvinge droeg hij op aan Louis en Hendrik Trip.
a Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koop-stadt Amstelredam, van hare eerste beginzelen, oude
voor-rechten, en verscheyde vergrootingen; haar oude en nieuwe gebouwen, heerlijkken aanwas, in
400 jaren, en, haar tegenwoordigen standt ... Amsterdam 1662 [344 pp.; 12o], 1662 (tweede verm.
druk), 1663 (naar de tweede druk), 1664 (verm.) - Nijhoff/Van Hattum, 95-97.
Nijhoff/Van Hattum zijn van mening dat de tekst van de derde druk uit 1664 grotendeels
door T. van Domselaer* is samengesteld.

Literatuur
Van der Aa, VI, 140-141; NNBW, VIII, 553-554; I.H. van Eeghen, ‘Illustraties van de
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17e-eeuwse beschrijvingen en plaatwerken van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum, LXVI (1974)
96-116; J. van der Zande, ‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar’, Holland,
regionaal-historisch tijdschrift, XVII (1985) 218-230.

168 Foreest (Forestus), Nanning (Nannius) van
Alkmaar, 1529 - 's-Gravenhage, 3 oktober 1592
Deze telg uit het bekende Alkmaarse geslacht studeerde in Leuven bij Nannius* en werd al spoedig
in Alkmaar secretaris van de stad. Hij ging over tot de hervorming. Dat was de reden waarom hij in
1568 werd verbannen met verbeurdverklaring van goederen. Na de omwenteling van 1572 keerde hij
terug, werd pensionaris van Alkmaar en had een leidende functie bij de verdediging van de stad tegen
de Spaanse belegeraars. Daarbij vond hij gelegenheid de gebeurtenissen op schrift te stellen. Nadien
vervulde hij menig belangrijke functie voor stad en Staten.
a Brevis narratio de obsidione Alcmariana, quam post hebdomades septem, anno 1573 Hispanus cum
magno suo damno atque ignominia dimittere coactus est. Delphis 1574 [24 pp.; 8o].
Een cort verhael van de strenghe belegheringhe ende aftreck der Spangiaerden van de stadt Alcmaer
gheleghen in Hollandt. Die welcke de Spangiaerts nae dat syse int jaer MDLXXIII seven weecken
lanck beleghert hadden niet sonder haer groote schade ende schande hebben moeten nalaten. Delft
1573; Alkmaar 1644; Haarlem 1739.
In de laatste druk wordt vermeld: ‘waar by koomen de onuitgegeeve aanteekeningen van
een ander ooggetuigen’.
Blijkens de titelpagina is de Nederlandse uitgave een vertaling van de Latijnse. Maar
opvallend genoeg is het jaar op de titelpagina van de Nederlandse uitgave 1573, terwijl
de Latijnse pas in 1574 verscheen. In 1573 was het werk door Van Foreest wel voltooid
(de opdrachtbrief in de Latijnse uitgave is gedateerd: 13 oktober); mogelijk is de
Nederlandse uitgave naar het handschrift gemaakt, of is 1573 een drukfout.

Literatuur
De Wind, 185-186; Van der Aa, VI, 167-168; NNBW, I, 881-882.

169 Francius, Petrus
Amsterdam, 19 augustus 1645 - Amsterdam, 19 augustus 1704
Francius studeerde in Leiden en maakte reizen in Frankrijk, Engeland en Italië. Hij promoveerde in
Angers in de beide rechten. In 1674 werd hij in Amsterdam benoemd tot professor in de poezië,
welsprekendheid en geschiedenis. Hij nam sinds 1686 ook het onderwijs in het Grieks voor zijn
rekening. Francius kreeg veel lof van tijdgenoten als Graevius, Burman* en Perizonius*. Met de
laatste voerde hij een felle polemiek.
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a De historiae utilitate. Cum Livium interpretari inciperem, in: P. Francius, Orationes in unum collectae.
Amstelodami 1692, 21-28 [8o], 1705.

Literatuur
Van der Aa, V, 182-185; Th.J. Meijer, Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius
(1651-1715) (Leiden, 1971); E.O.G. Haitsma Mulier, ‘“Hoofsche papegaaien” of “redelyke schepsels”:
Geschiedschrijvers en politiek in de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw’, Bijdragen
en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CII (1987) 450-475.

170 Franco mendes, David
Amsterdam, 11 augustus 1713 - Amsterdam, 11 oktober 1792
Franco Mendes was koopman en beëdigd vertaler Portugees en Nederlands aan het gerechtshof in
Amsterdam. Hij cultiveerde het gebruik van Hebreeuws en verzamelde stukken betreffende de
geschiedenis der sefardiem in de Republiek. Hij werkte mee aan een Hebreeuws tijdschrift en
publiceerde ook Hebreeuwse poëzie. Na 1778 verkeerde Franco Mendes in armelijke omstandigheden.
a Memorias do estabelecimento e progresso dos judeos Portuguezes e Espanhoes nesta famosa cidade
de Amsterdam. A Portuguese chronicle of the history of the Sephardim in Amsterdam up to 1772 by
David Franco Mendes, in: Studia Rosenthaliana, IX (1975) 2, 1-233 [de eigenlijke tekst omvat 151
pp.; 8o].
Deze publikatie berust op een van de handschriften van de Memorias.

Literatuur
J. Melkman, David Franco Mendes, a Hebrew poet (Amsterdam, 1951); R.G. Fuks-Mansfeld, ‘David
Franco Mendes als geschiedschrijver’, Studia Rosenthaliana, XIV (1980) 29-43; J. Meijer, ‘Sephardiem
in de engte’, in: idem, Tussen verstrooiing en verlichting. De historiografie der joden in Nederland.
Eerste fase (Heemstede, 1981) 28-34.

171 Freschot, Casimir
(?), (1640?) - (na 1716?)
Over het leven van Freschot zijn nauwelijks gegevens voorhanden. Hij zou uit Italië afkomstig zijn.
Di Negro vermeldt, dat hij aanvankelijk monnik was en na uit de orde te zijn getreden lang in Venetië
heeft vertoefd totdat hij in 1685 door de Inquisitori di Stato werd uitgewezen. Heeft hij zich daarna
tot het protestantisme bekeerd? Zijn eigen werk verschaft geen gegevens over de wijze waarop hij in
de Republiek is beland. Veel van zijn boeken verschenen anoniem.
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Volgens de catalogus van de British Library is hij de vertaler van het boek van E. van der Hoeven
over de gebroeders De Witt (zie: 232, a).
a Idea generale del regno d'Ungheria, sua descrittione, costumi, regi e guerre, con i motivi dell'ultima
sollevatione, invasione de' Turchi, assedio e liberatione di Vienna. Bologna 1684 en Venezia 1684
[340 pp.; 12o].
b I successi della fede nell'Inghilterra, con un ristretto della vita dei regi da Enrico VIII sin' alla felice
incoronazione del regnante Giacomo II, cattolico ristauratore della stessa. Aggiunta un' informazione
della vita, pratiche, e morte del duca di Monmouth. Bologna 1685 en Venezia 1685 [290 pp.; 12o],
1687 (verm.).
c Ristretto dell'historia d'Ungheria, e singolarmente le cose accorsevi sotto il regno dell' augusto
Leopoldo sino alla trionfante presa di Buda ... Bologna 1686 [...pp.;...]; Napoli 1687; Milano 1688.
d Memorie historiche, e geografiche della Dalmazia. Bologna 1687 [357 pp.; 12o].
Des Königreichs Dalmatien historische und geographische Vorstellung, enthaltend die Thaten aller
Könige, so über Croatien und Dalmatien iemahls geherrschet haben ... Leipzig 1688.
Anoniem verschenen.
e Istoria dell' origine progressi e ruina del calvinismo nella Francia, ragguaglio istorico. Parma 1693
[360 pp.; 4o]; Napoli 1698.
f Nouvelle relation de la ville et republique de Venise, divisée en trois parties, dont la première contient
son histoire générale: la seconde traite du gouvernement et des moeurs ... et la troisième donne
connoissance de toutes les familles patrices employées dans le gouvernement. 3 tom. Utrecht 1709
[456 + 214 pp.; 12o].
De eerste twee delen zijn doorgepagineerd.
g L' Etat ancien et moderne des duchez de Florence, Modène, Mantoue et Parme ... On y a ajouté une
semblable relation de la ville et légation de Bologne. Utrecht 1711 [655 pp.; 12o].
Anoniem verschenen.
h Histoire abregée de la ville et province d'Utrecht. Avec une connoissance ébauchée de la noblesse
de cette province, et une liste de touts les grands schouts, ou chefs de justice connus autrefois sous
le nom de vicontes ou burgraves d'Utrecht. Utrecht 1713 [264 + 71 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
i Actes, memoires, et autres pieces authentiques concernant la paix d'Utrecht. 6 tom.
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Utrecht 1714-1715 [604 + 624 + 565 + 616 + 1122 pp.; 12o].
Anoniem verschenen. De laatste twee delen zijn doorgepagineerd.
j Histoire du congres et de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt et de Bade. Contenant
les particularitez les plus remarquables et les plus interessantes desdites negociations, depuis leur
premiere ouverture jusqu'à la conclusion de la paix generale. Utrecht 1716 [503 pp.; 12o].
Anoniem verschenen. Dit boek wordt ook wel aangetroffen als het zevende deel van i.
The compleat history of the treaty of Utrecht, as also that of Gertruydenberg ... to which are added,
the treaties of Radstat and Baden. 2 vol. London 1715.
Rerum per Europam gestarum, a sancita ad Pyreneos pace usque ad nuper pactam Ultrajecti, Rastadii
et Badae, synopsis ... Norimbergae 1715.

Literatuur
Van der Aa, VI, 246-247; P. del Negro, ‘Forme e istituzioni del discorso politico veneziano’, in:
Storia della cultura veneta (6 dln.; Vicenza, 1976-1986) IV, 2, 407-436.

Fresinga, Reinico, zie: Corput, Johan van de

172 Fruytier, Jacobus
Middelburg, 5 juni 1659 - Rotterdam, 23 mei 1731
Fruytier kreeg zijn eerste onderwijs aan de Latijnse scholen van Middelburg en Dordrecht. Daarna
werd hij onderricht in Renesse door M. Leydecker*, die hij in 1678 naar Utrecht volgde toen deze
daar tot hoogleraar in de theologie werd benoemd. Na zijn theologische studie was Fruytier werkzaam
als predikant in Aardenburg, Dirksland, Vlissingen, Middelburg en in Rotterdam.
a Gerigts-handelingen van den alderhoogsten Godt met zyn volk van Nederland. Behelsende een
verhandelinge van verscheyde gewigtige theologische stoffen, met een beknopt historisch verhaal
van de oordeelen en wondere goedertierentheden des Heeren, aangaande de gereformeerde kerke,
voornamentlyk in ons vaderland, tot op dezen tijdt. Aangelegt om op te wekken tot bekeeringe, en
schuldige dankbaarheyt. Rotterdam 1707 [510 + 580 pp.; 8o], 1716, 1735; Utrecht 1766, [1860].

Literatuur
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Van der Aa, VI, 262-265; NNBW, VI, 525-526; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire historiografie
in de 17e en 18e eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273, 372-382, ook in:
J.A.L. Lancée, ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67.

173 Fruytiers, Jan
(Brabant?), (?) - (Leiden?), (?)
Jan Fruytiers behoorde tot de bekende dichters van de tweede helft van de zestiende eeuw. Hij zou
uit de Zuidelijke Nederlanden zijn gevlucht en verdedigde met zijn pen de hervorming. In 1559 wordt
zijn verblijf in Leiden geregistreerd, in 1561 in Antwerpen. De jaren van Alva's gouverneurschap
bracht hij in ballingschap door. In Oost-Friesland was hij in 1570 getuige van de Allerheiligenvloed.
Het succes van de Opstand bracht ook hem naar Holland terug, waar hij van nabij het beleg en ontzet
van Leiden meemaakte.
a Corte beschryvinghe vande strenghe belegheringhe ende wonderbaerlicke verlossinghe der stadt
Leyden in Hollandt. Die nu anno MDLXXIIII in mayo van Baldeo, deur des grooten commandeurs
Loys de Requesens bevel, om der religien ende haerder vaderlandtscher vrijheyts wille beleghert
werdt: ende deur den doorluchtigen prince van Orangien op den derden octobris wonderbaerlicken
ghespijsighet ende verlosset: met de meeste omstandicheyden soo inne als buyten de stadt gheschiedt.
Delft 1574 [32 pp.; 4o], 1577; Leiden 1646; Haarlem 1739.
Anoniem verschenen. De tweede druk verscheen met naam, de derde is weer naar de
eerste gemaakt, dus anoniem maar met aantekeningen van P. Scriverius*.

Literatuur
De Wind, 186-187, 548; Van der Aa, VI, 260-261; NNBW, VI, 526-529; R. Fruin, ‘De oude verhalen
van het beleg en ontzet van Leiden’, in: idem, Verspreide geschriften (10 dln.; 's-Gravenhage,
1900-1905) VII, 152-192.

174 Furmerius, Bernardus Gerbrandi
Leeuwarden, 20 oktober 1542 - Leeuwarden, 6 augustus 1616
Bernardus Furmerius was een leerling van S. Petrus*. Hij volgde zijn leermeester in 1597 op als
historieschrijver van Friesland en trad ook in diens voetsporen als verdediger van de traditionele
Friese geschiedschrijving. Dat leverde hem, evenals zijn leermeester, forse tegenstand van U. Emmius*
op. Van belang was Furmerius' uitgave van het werk van Beka en Heda*; Buchelius* zou later hiervan
een nieuwe editie uitbrengen.
a Bellum salicum trimestre provinciarum foederatarum anni 1597. Ad amplissimos

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

145

Frisiae ordines discriptum carmine heroico, in quo ejus belli caussae et effecta commemorantur,
multae antiquitates Frisiorum intermiscentur, et ex fide historica demonstratur Hispanos suum
commodum et populi perniciem: provincias vero foederatas populi salutem et Dei Opt. Max. gloriam
consectari. Franekerae 1598 [36 pp.; 8o].
Hoewel dit werk in dichtvorm geschreven is, vermelden we het toch vanwege de
belangwekkende inhoud.
b Peroratio contra Ubbonem Emmium* Frisium gretanum, scholae Gruninganae rectorem, in: S.
Petrus, Apologia pro antiquitate et origine Frisiorum. Franekerae 1603, 110-140 [4o], 1699 (zie: 383,
c).
c Hyperaspistes apologiae Suffridi Petri* Leovardienses I.U.C. et historici, de origine et antiquitatibus
Frisiorum ad Ubbonem Emmium* scholae Groninganae rectorem. Leovardia 1604 [148 pp.; 8o].
d Annalium Phrisicorum libri tres: quorum primus de principibus, alter de ducibus, tertius de regibus
tractat ... Franecarae 1609 [244 pp.; 4o]; Trias altera, continens eorum lib. quartum, quintum, et sextum
... Leovardiae 1612 [255 pp.; 4o]; Trias tertia, continens lib. septimum octavum et nonum; in quibus
res inter Frisios et Hollandos controversae hactenus historice determinantur ... post mortem auctoris
edita a Pierio Winsemio. Leovardiae 1617 [187 pp.; 4o] (zie: 523, a).
e Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis, et comitum Hollandiae, explicata Chronico
Iohannis de Beca canonici Ultrajectini ab anno nativitatis Christi usque ad annum 1345 et Historia
Guilhelmi Hedae praepositi Arnhemensis auctoris nunquam editi, completa appendice usque ad annum
1574. Auctore Suffrido Petri Leovardiensi Frisio, I.U.C. et Frisiorum historico: Bernardo Furmerio
Leovardiensi Frisio recensente, et notis illustrante. Franequerae 1612 [426 pp.; 4o] (zie: 214, a, 383,
e).
Carasso-Kok, 296-297.

Literatuur
Van der Aa, VI, 273-274; NNBW, VII, 458; Waterbolk, Friese geschiedschrijving.

175 Fynje, Wybo
Zwolle, 24 januari 1750 - Amsterdam, 2 oktober 1809
Fynje studeerde vanaf 1771 letteren in Leiden. In 1774 promoveerde hij op een filosofisch proefschrift
en werd vervolgens doopsgezind leraar in Deventer. In deze en volgende jaren toonde hij zich steeds
meer patriots gezind. Vanaf 1779 was hij redacteur van de Hollandsche Historische Courant. Het
bekende patriotse program het Leids Ontwerp is waarschijnlijk mede door hem opgesteld. In 1787
week hij uit naar St. Omaars. Bij de oprichting van de Bataafse
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Republiek was hij voorzitter van de vergadering der provisionele representanten van Holland. Tevens
werd hij lid van het comité voor Oost-Indische zaken. Als vurig unitariër was hij in 1798 lid van het
Uitvoerend Bewind. Na de staatsgreep van dat jaar werd hij gevangen gezet en berecht, maar amnestie
volgde snel. Na jaren als journalist werkzaam te zijn geweest werd hij tenslotte redacteur van de
nieuwe staatscourant (1805).
a Beknopt tijdrekenkundig begrip der algemeene geschiedenis, van Constantinus den Grooten af, tot
op den tegenwoordigen tyd. Eerste deel. Amsterdam 1783 [344 pp.; 4o].
Niet verder verschenen.

Literatuur
Van der Aa, VI, 279-280; NNBW, I, 906-908; C. Kroes-Ligtenberg, Dr Wybo Fijnje (1750-1809).
Belevenissen van een journalist in de patriottentijd (Assen, 1957).

G.C., zie: Montanus, Arnoldus

176 Gabbema, Simon Abbes
Leeuwarden, (ged.) 19 oktober 1628 - Leeuwarden, (begr.) 25 juni 1688
Gabbema studeerde rechten en letteren aan diverse universiteiten in de Republiek, waarvan alleen
zijn inschrijving in Leiden in 1651 gedocumenteerd is. Hij gaf een aantal edities van klassieke auteurs
uit en werd op 30 april 1659 tot geschiedschrijver van Friesland benoemd. Hij verzamelde talrijke
bronnen en publiceerde zelf twee brievenuitgaven. Zijn overige historische publikaties verschenen
postuum. Wel bestaat er nog in handschrift een aanzet tot een Friese geschiedenis van hem. Zijn
bijzondere belangstelling gold de studie van de Friese taal en hij kende Gijsbert Japiks.
a Vigli Zwichemi ab Aytta epistolae politicae et historicae ad Joachimum Hopperum. Leovardiae
1661 [560 pp.; 8o].
b Epistolarum ab illustribus et claris viris scriptarum centuriae tres. Harlingae 1663 [783 pp.; 8o],
1664, 1665.
c Verhaal van de stad Leeuwaarden. Waar in niet alleen den oorsprong des naams, eerste opkomst,
vordere aanwas, en oude geleegenheid der stad wordt aangeweezen, maar ook de twisten en oorlogen,
die zy met de andere steeden van Friesland ten tijde der Schieringers en Vetkoopers gevoerd heeft,
en de loffelijkke daaden der aaloude eedelen naaukeuriglijk worden verhaald, van den jaare 1190 tot
den jaare 1573. Alles
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met oorspronkelijkke bewijsstukken bevestigt. T. Gutberleth, ed. Franeker 1701 [568 pp.; 4o], 1703;
Gouda 1703 - Nijhoff/Van Hattum, 98-99.
De uitgaven van 1703 verschenen onder de initialen S.A.G. en met de titel: Historie van
Friesland ... als mede een net verhaal van de naam, oorsprong, en eerste opkomst der
stad Leeuwaarden.
d Nederlandse watervloeden of naukeurige beschrijvinge van alle watervloeden voorgevallen in
Holland, Zeeland, Flaandren, Braband, Utregt, Gelderland, Friesland, Overyssel, Groningerland en
de naabuirige landen. Franeker 1703 en Gouda 1703 [368 pp.; 8o]; 's-Gravenhage 1718.
De uitgave van 1718 verscheen onder de titel: Naeuwkeurige beschryvinge der
gedenkwaerdigste watervloeden.
Zie ook: Carasso-Kok, 98, 224, 288.
e Leevens bescrijvingen van Sint Willibrord, Sint Bonifaas, Sint Aalberijk, eerste verkondigers des
Christengeloofs in Nederduitsland. Franeker 1703 [79 pp.; 8o]; Gouda, 1703; 's-Gravenhage 1718.
De uitgave van 1718 verscheen onder de titel: Korte levensbeschryvinge der eerste
verkondigers des Christen geloofs in Nederduytsland.

Literatuur
Van der Aa, VII, 3-5; NNBW, VI, 537-540; Waterbolk, Friese geschiedschrijving.

177 Galle, Filips
Haarlem, 1537 - Antwerpen, 12 maart 1612
Al voor 1564 had Galle een werkplaats in Antwerpen, waar hij grote bekendheid genoot als
meester-graveur. In de Scheldestad maakte hij alle wisselvalligheden mee van de Opstand. Hij had
zelf vooral te lijden van de Spaanse Furie (1578). Zijn werk was bedoeld als toelichting bij een kaart
van de Nederlanden, waarop het verloop van de Opstand zou worden afgebeeld. Deze kaart is niet
bewaard gebleven.
a Een cort verhael van de gedincweerdichste saken die in de xvij. provincien vande Nederlanden van
daghe tot daghe geschiet zijn, sedert den iare ons Heeren MDLXVI totten iare MDLXXIX. Antwerpen
1579 [60 pp.; 8o].
Deze Nederlandse uitgave is wat uitgebreider dan de oorspronkelijke Latijnse tekst, die
pas in 1580 werd uitgegeven. Bovendien is zij vervolgd tot en met eind december 1578
terwijl de Latijnse tekst loopt tot 1569.
Sommaire annotation des choses plus memorables advenues de jour à autre és XVII provinces du
païs-bas, dés l'an LXVI iusques au premier jour de l'an LXXIX. Anvers 1579.
Van deze Franse vertaling bestaan twee edities; de tweede editie vertoont enkele
verschillen met de eerste (zie: Vermaseren, ‘De Antwerpse graveur Filips Galle’).
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Brevis rerum in Belgio ab anno MDLXVI usque ad annum LXIX gestarum designatio, in: S.
Feyerabend, ed., Annales ... 2 tom. Francofurti ad Moenum 1580, II, 179-182.

Literatuur
De Wind, 191-192, 548-549; Van der Aa, VII, 25-26; BN, VII, 438-446; NNBW, VII, 459-460; B.A.
Vermaseren, ‘De Antwerpse graveur Filips Galle en zijn kroniekje over de Opstand (1579)’, De
Gulden Passer, XXXV (1957) 139-147.

178 Gargon, Mattheus
Haarlem, 23 februari 1661 - Vlissingen, 14 april 1728
Na studie in Amsterdam en sinds 1678 in Leiden had Gargon na zes jaar nog geen beroep in de Waalse
kerk. Nadat hij om die reden in 1686 was overgegaan naar de gereformeerde kerk stond hij van 1688
in Geffen en Nuland in Brabant, vanaf 1702 in Serooskerke en tenslotte vanaf 1707 in Vlissingen,
waar hij het volgende jaar ook rector van de Latijnse school werd. Naast zijn rijk met noten
gedocumenteerde Walcherse arcadia schreef hij stichtelijke lectuur.
a Walchersche arkadia, waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige liefkozeryen en stichtelijke
bespiegelingen, oorspronk, heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen, zeeden, rechten,
aanwassen, grondbraken, lusthoven, oudheden, en hedendaagsche vermaaklijkheden van Walcheren,
inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Magusanus van Westkapelle, en
andere zeldzaamheden van dit eiland, en de buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. 2 dln.
Leiden 1715-1717 [314 + 367 pp.; 8o], 1746 - Nijhoff/Van Hattum, 100-103.
Van deel 1 verscheen in Leiden 1715 een tweede druk. Het eerste deel uit 1746 is een
‘derde druk’ gelijk aan de tweede.

Literatuur
Van der Aa, VII, 43-45; NNBW, IV, 631-633; H. Groot, ‘Achttiende-eeuwse arcadia's: tussen literatuur
en geschiedenis’, Holland, regionaal-historisch tijdschrift, XVII (1985) 241-252.

179 Geldenhouwer noviomagus, Gerard
Nijmegen, 1482 - Marburg, 10 januari 1542
Na enig voorbereidend onderwijs in Nijmegen te hebben genoten bezocht Geldenhouwer de Deventer
fraterschool onder A. Hegius. Daarna studeerde hij in Leuven en gaf er privaatlessen Latijn. Hij
verkeerde er op vriendschappelijke voet met M. Dorpius, A. Barlandus* en Erasmus. Hij trad toe tot
de orde der kruisheren en werd hofkapelaan. In 1517 werd hij in Tienen door Maximiliaan I met
lauweren tot dichter gekroond. In hetzelfde jaar kwam hij als ‘hofhumanist’
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in dienst van Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht. Hoewel hij in aanzienlijke kringen
verkeerde, gelukte het Geldenhouwer nooit een maatschappelijk vooraanstaande plaats in te nemen.
Na de dood van bisschop Philips (1524) trad hij in dienst van Maximiliaan van Bourgondië, abt te
Middelburg. Een jaar later maakte hij een reis naar Wittenberg. In 1526 ging Geldenhouwer over tot
het protestantisme en voerde een scherpe polemiek met Erasmus. Een huwelijk en moeilijke jaren
vol omzwervingen volgden. De laatste acht jaren van zijn leven was Geldenhouwer hoogleraar in de
geschiedenis te Marburg.
a Epistola de situ Zelandiae, in: M. Dorpius, Dialogus, in quo Venus et Cupido omnes adhibent
versutias. Lovanii 1514, z.p. [4o] - Nijhoff/Kronenberg, 737; in: P. Scriverius, Batavia illustrata ...
Lugduni Batavorum 1609, 138-141 (zie: 436, b).
b Lucubratiuncula de Batavorum insula. Antverpiae 1520 [4 pp.; 4o] - Nijhoff/Kronenberg, 978; in:
P. Scriverius, Batavia illustrata ... Lugduni Batavorum 1609, 1-8 (zie: 436, b).
c Vita clarissime principis, Philippi a Burgundia, Boni Philippi Burgundionum Ducis filii, in qua non
paucis locis, Christiani principis exempla proponuntur, et origo belli inter episcopum Ultraiectinum,
et Carolum Gelriorum principem inseritur. Argentorati 1529 [31 pp.; 8o]; in: A. Matthaeus, ed. Veteris
aevi analecta ... 10 tom. Lugduni Batavorum 1698-1710, I, 218-355; 3 tom. Hagae Comitum 1728,
I, 147-229 (zie: 328, e); in: M. Freherus, ed., Germanicarum rerum scriptores ... 3 tom. Hanoviae
1711, III, 184-191; in: M. Freherus, B. Struvius, ed., Rerum Germanicarum scriptores. 3 tom.
Argentorati 1717, III, 221-229; in: Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd
door den herdruk van eenige zijner werken. J. Prinsen J. Lz., ed. Werken Historisch Genootschap 3e
serie no 16. Amsterdam 1901, 223-247.
d Historia Batavica, cum appendice de vetustissima nobilitate, regibus, ac gestis Germanorum.
Argentorati s.a. [44 pp.; 4o], 1530; Marpurgi 1533; Francofurti ad Moenam 1533; Marpurgi 1538,
1539; Coloniae 1541; in: Opus historiarum ... Basiliae 1541, 102-195; in: S. Feyerabend, ed., Annales
... 2 tom. Francofurti ad Moenum 1580, II, 50-69; in: P. Scriverius, Batavia illustrata ... Lugduni
Batavorum 1609, 9-70 (zie: 436, b).
De druk Marburg 1533 verscheen onder de titel: Historia Batavica, una cum regum,
principum illustrium scriptorum, oppidorum, gentis, nominibus, a Batone primo rege,
ad Carolum V etc.
e De viris illustribus Inferioris Germaniae.
Deze waarschijnlijk omstreeks 1530 tot stand gekomen verzameling biografieën is verloren
gegaan. Drie levensbeschrijvingen zijn echter bewaard gebleven: Rodolphus Agricola
Frisius en Wesseli Gansfortii Phrisii vita, ex primo libro illustrium virorum inferioris
Germaniae Gerardi Geldenhaurii Noviomagi, beide in: J. Fichardus, ed., Virorum qui
superiori nostroque seculo, eruditione et doctrina illustres atque memorabiles fuerunt
vitae. Francofurti 1536, 83r-88r, 87r-88r en Vita Ioannis Murmelli ex secundo libro
Gerardi Noviomagi de viris illustribus Inferioris Germaniae, in het voorwoord van J.
Murmellius, Pappa puerorum. Coloniae 1560 (eerste druk Daventriae 1513). Ook in de
volgende drukken werd het als voorwoord opgenomen (zie: Prinsen, Gerardus
Geldenhauer).
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f Germaniae Inferioris historiae et loca aliquot declarata, in: W. Pirckheimer, ed., Germaniae ex variis
scriptoribus perbrevis explicatio. Francofurti 1532 en Norimbergae 1532, 25-34 [8o], 1533
(afzonderlijke uitgave); in: idem, Descriptio Germaniae utriusque ... Antverpiae 1585, 53-62; in: I.
Wimphelingus, Rerum Germanicarum epitome. Hanoviae 1594, 310-324; in: P. Scriverius, Batavia
illustrata ... Lugduni Batavorum 1609, 70-73 (zie: 436, b); in: B. Rhenanus, Rerum Germanicarum
libri tres. Argentorati 1610, 720-728.
Het tractaat is gevat in de vorm van een brief aan D.C.N., ondertekend: Argentorati 13
januari 1531. Dan volgt een brief met verduidelijkingen aan Th. Zegerus, hoogleraar in
de mathematica in Marburg. Deze brief is niet opgenomen in de edities van 1594 en 1610
(zie: Prinsen, Gerardus Geldenhauer).
g Germanicarum historiarum illustratio nunc primum excusa. Marpurgi 1542 [156 pp.; 8o].
In deze bundel bracht Geldenhouwer veertien brieven en beschrijvingen bijeen van
schrijvers als Erasmus, P. Aegidius en tevens de Bellum Traiectinum van H. Bomelius
(zie: 70, a). Zijn eigen bijdrage bestond slechts uit dichtregels. Waarschijnlijk heeft een
andere auteur na Geldenhouwers dood de laatste hand aan de bundel gelegd (zie: Prinsen,
Gerardus Geldenhauer).

Literatuur
De Wind, 125-128, 533-534; Van der Aa, VII, 77-79; ADB, VIII, 530-531; BLGNP, III, 130-132;
NDB, VI, 170; NNBW, VI, 550-554; Muller, 93; J. Prinsen, Gerardus Geldenhauer Noviomagus.
Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken ('s-Gravenhage, 1898); O. Hendriks, ‘Gerardus
Geldenhouwer Noviomagus (1482-1542)’, Studia catholica, XXXI (1956) 129-196; C. Augustijn,
‘Gerardus Geldenhouwer und die religiöse Toleranz’, Archiv für Reformationsgeschichte, LXIX
(1978) 132-156; A. Ramaeker, ‘De Kruisheren en de Leuvense universiteit’, Clairlieu, XL (1982)
23-136; C.P.H.M. Tilmans, ‘Cornelius Aurelius en het ontstaan van de Bataafse mythe in de Hollandse
geschiedschrijving (tot 1517)’, in: B. Ebels-Hoving, e.a., ed., Genoechlicke ende lustige historiën.
Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987) 191-213; B. Ebels-Hoving,
‘Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering’, in: idem, e.a., ed.,
Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum,
1987) 219-242; M.E.H.N. Mout, ‘De humanist Gerard Geldenhouwer als raadgever van vorsten’, in:
D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje, ed., De Nederlanden in de late middeleeuwen (Utrecht, 1987) 142-154.

180 Gerdes, Daniel
Bremen, 19 april 1698 - Groningen, 2 februari 1765
In Bremen bezocht Gerdes het gymnasium. Vanaf 1719 studeerde hij theologie in Utrecht en na de
voltooiing van zijn studie was hij werkzaam als predikant. Hij werd hoogleraar in de theologie in
Duisburg in 1726. In 1735 verhuisde hij naar Groningen, waar hij eveneens als hoogleraar en
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daarnaast als academiepredikant werkzaam was. Tevens werd hij er hoogleraar in de kerkgeschiedenis
(1752).
a Kort begrip der voornaamsten merkwaardigheden rakende den opstel en de overgave der
wydtberoemde Augsburgsche confessie, ... Amsterdam 1731 [184 pp.; 8o].
b Historia reformationis, sive, annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaeque
reformatae. 4 tom. Groningae/Bremae 1744-1752 [328 + 244; 451 + 160; 426 + 240; 414 + 236 pp.;
4o].
Deel 1 heeft een afwijkende titel: Introductio in historiam Evangelii seculo XVI ... Een
gedeelte van deel 3 verscheen ook afzonderlijk als: Origines ecclesiarum in Belgio
reformatarum sive historia ecclesiastica Evangelii seculo decimo sexto in Belgio renovati
... Groninga 1749.
c Scrinium antiquarium sive miscellanea Groningana nova ad historiam reformationis ecclesiasticam
praecipue spectantia ... 4 tom. Groningae/Bremae 1748-1765 [745 + 744 + 764 + 750 pp.; 4o].
d Specimen Italiae reformatae, sive observata quaedam ad historiam renati in Italia tempore
reformationis Evangelii, una cum syllabo reformatorum Italorum. Lugduni Batavorum 1765 [354
pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 123-126; ADB, VII, 730-731; BLGNP, II, 215-217; NNBW, III, 460-462; K.M.
Witteveen, Daniël Gerdes (Groningen, 1963); D. Nauta, ‘De Reformatie in Nederland in de
historiografie’, Serta historica, II (1970) 41-71, ook in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed.,
Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.;
's-Gravenhage, 1981) I, 206-227.

Gerritsen, zie: Sylvanus, Gualterus

Geschied- en staetkundig onderzoek, zie: Hultman, Carel Gerard

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd,
zie: Fokke, Jan en Kok, Jacobus

181 Gesselius, Timan
(Leiden?), (1591?) - Utrecht, 21 april 1673
Timan Gesselius was de zoon van de Amersfoortse schoolrector Johannes Cornelis Gesselius.
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In 1586 werd deze ontslagen omdat hij rooms-katholiek was. Hij vertrok naar Leiden, waar Timan
waarschijnlijk geboren is. In 1609 schreef Timan Gesselius zich in als student in de medicijnen. Zijn
vader werd op advies van Oldenbarnevelt in 1598 teruggeroepen naar Amersfoort als rector. Sinds
1616 stond Timan hem als conrector terzijde, maar werd vanwege zijn remonstrantse gezindheid uit
die betrekking in 1619 ontslagen. Sedertdien oefende hij een dokterspraktijk uit te Nijmegen en
Utrecht.
a Historia rerum memorabilium in orbe gestarum, ab anno mundi usque ad annum Christi MCXXV.
2 tom. Trajecti ad Rhenum 1661 [730 + 828 pp.; 4o].
Het tweede deel heeft twee titelpagina's; de tweede daarvan draagt als opschrift: Historiae
sacrae et ecclesiasticae ordine chronographico et via compendiaria digestae, ab anno
Christo DCCXXVI usque ad annum MCXXV. Trajecti ad Rhenum 1659 [= 1661, drukfout
MDCLIX voor MDCLXI].

Literatuur
Van der Aa, VII, 146; NNBW, VI, 580.

Gestaltenis van out Zeelandt, zie: Burgh, Abraham van der

Gnaphaeus, Guilielmus, zie: Revius, Jacobus

182 Goeree, Willem
Middelburg, 11 december 1635 - Amsterdam, 3 mei 1711
Willem Goeree was een zoon van de Middelburgse stadsdokter Goeree, tevens doctor in de theologie.
Na het overlijden van zijn vader werd Willem door zijn stiefvader gedwongen een werkkring te
zoeken, terwijl hij zelf liever was gaan studeren. Hij koos voor het beroep van boekhandelaar, dat hij
van 1666 tot 1677 in Middelburg uitoefende en nadien in Amsterdam. Naast zijn historische publikaties
heeft Goeree ook werken op zijn naam staan over bouw- en schilderkunst, waarvan sommige in het
Duits zijn vertaald.
a Joodsche oudheden of voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid, en gebruik der heilige en kerkelyke
historien: uit de alder-oudste gedenkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptenaars, Syriers,
Grieken en Romeinen; tot een merkelijke verligting der Goddelijke Boeken, en veel andere
voortreffelijke geschriften ... Door een liefhebber der Joodsche oudheden. 2 dln. Amsterdam 1690
[1716 pp.; fo]; Amsterdam/Utrecht 1700.
b Mosaize historie der Hebreeuwse kerke, zoo als dezelve was in de stam-huyzen der H. Vaderen des
ouden verbonds, voor en onder de belofte; en in alle die plegtelijke

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

153

toebereydzelen van het dienstbaar Jerusalem; door welke de goddelijke wetgeever Moses, een
ceremoniëele godsdienst aan den berg Sinai heeft ingesteld; om het zaad van Abraham, door de vader
Jakob in 't afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver uytgang, van heel de bygeloovige weereld
af-te zonderen; en in het land Kanaans, tot een heylig volk en koninklijk priesterdom in bewaaringe
te stellen tot op de verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-oudste geheugnissen der Hebreen,
Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen opgehelderd ... Door een
liefhebber der Joodse oudheden. 4 dln. Amsterdam 1700 [728 + 804 + 755 + 693 pp.; fo].
c De kerklyke en weereldlyke historien; uyt d'aal-ouwde aardbeschryving, en uytgezogte
gedenk-penningen opgehelderd, door W. Goeree, liefhebber der ouwdheden. Begonnen met de
voortbrenging dier eerste en tweede weereld, tot op het Nieuwe Testament, en van daar tot aan de
tyden der kristen-keyzeren en opkomst der pauzelyke opper-kerkvoogdye in 't westen en
mahometaandom in 't oosten. Beneffens veel voornaame kerk-zaaken, en op en ondergaande ketteryen,
sektarizen en dwaalgeesten zederd het Evangelium tot aan onze tyden ter baane gekomen. Amsterdam
1705 [746 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 251-252; NNBW, VII, 479-480.

183 Gool, Johan van
's-Gravenhage, 1686 - 's-Gravenhage, 2 januari 1762 of kort daarvoor
De doopdatum van Van Gool is niet te vinden in de Haagse doop-, trouw- en begraafboeken, maar
blijkens zijn huwelijksinschrijving is hij er wel geboren. Op 2 januari 1762 werd de impost op zijn
begrafenis betaald, waarbij werd aangetekend dat Van Gool 75 jaar is geworden. Hij was schilder
van beroep, en had zijn opleiding bij M. Terwesten en S. van der Does gekregen. Hij schilderde vooral
landschappen. Twee maal reisde Van Gool naar Engeland, onder andere in 1707; ook verbleef hij
regelmatig in Amsterdam. In 1712 werd hij lid van het Haagse Pictura. Hij schreef gedichten en
onderstaand vervolg op A. Houbrakens De groote schouburgh (1718-1721) (zie: 242, a).
a De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen: waer in de levens- en
kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander
schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden. 2 dln. 's-Gravenhage 1750-1751 [472 + 567 pp.; 8o],
Soest 1971 (facs.).

Literatuur
Van der Aa, VII, 286-287; P.A. Scheen, Lexicon van Nederlandse beeldende kunste-
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naars 1750-1880. P. Scheen, ed. ('s-Gravenhage, 1981); L. de Vries, ‘Jan van Gool als
geschiedschrijver’, Oud Holland, IC (1985) 165-190.

184 Goor, Thomas Ernst van
Breda, 10 november 1688 - Etten-Leur, 6 mei 1778
Van Goor studeerde vanaf 1710 rechten te Leiden en werd daarna in Breda advocaat. Gedurende vele
jaren was hij schepen van de stad en curator van de Illustere School. Daarnaast was hij ontvanger van
Terheijden. Zijn vrije tijd besteedde hij aan de bestudering van de geschiedenis van zijn geboortestad.
a Beschryving der stadt en lande van Breda: behelzende de oudheid van het graafschap Stryen, deszelfs
eerste bewoonderen, en oude gestalte, met een historisch verhael van het leven der graven van Stryen,
en daar op gevolgde heeren van Breda; mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der stadt Breda,
deszelfs benaming, eerste omwalling, en verdere vergrootingen en versterckingen, met de voornaemste,
zoo wereldlycke als geestelycke gebouwen, de wyze der regeering, hoogheden, voorrechten, enz. als
mede eene naeukeurige en beknopte beschryving van het landt van Breda, deszelfs dorpen, vryheden
en heerlykheden, met der zelver oudheden, regeeringen, aanhangzelen en gemeene gebouwen.
's-Gravenhage 1744 [545 pp.; fo], 1963 (facs.); Breda 1921 (gedeeltelijk) - Nijhoff/Van Hattum, 110.
In de uitgave van 1921 breekt het werk middenin hoofdstuk 8 van het eerste boek af.

Literatuur
Van der Aa, VII, 288-289; NNBW, VII, 486.

185 Goris, Gerard
Zaltbommel, (ged.) 5 januari 1657 - Leiden, 22 januari 1729
Op 9 april 1682 schreef Gerard Goris zich te Leiden in als student in de medicijnen en na drie jaar
promoveerde hij er. In 1690 liet hij zich opnieuw inschrijven, mogelijk in de wijsbegeerte, want jaren
later stond hij twee maal op de voordracht voor een Harderwijkse hoogleraarsplaats: de eerste keer
voor een zetel in de wijsbegeerte, de tweede keer voor die in de medicijnen. In beide gevallen ging
het beroep naar een ander en Goris bleef wat hij was: dokter te Leiden.
a Les delices de la campagne a l'entour de la ville de Leide, qui contiennent un abregé historique des
anciens Bataves, de leurs meurs, coûtumes et guerres, depuis Claude Civil jusques à nos tems. Avec
une description curieuse et exacte de la Rhinlande, des anciens bourgs ou boulevards, des châteaux
et des maisons de campagne d'aujourd'-hui. Leide 1712 [275 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 111.
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Literatuur
Van der Aa, VII, 297; NNBW, VIII, 624.

186 Goropius becanus, Johannes
Gorp (prov. Noord-Brabant), 24 juni 1518 - Maastricht, 28 juni 1572
Goropius kreeg zijn eerste onderwijs aan de kapittelschool van Hilvarenbeek en de fraterschool van
's-Hertogenbosch. Hij studeerde medicijnen in Leuven en reisde daarna door Italië, Spanje en Frankrijk,
waar hij lijfarts werd van koningin Eleonora, de vrouw van Frans I. Later bekleedde hij dezelfde
functie bij de landvoogdes Maria van Hongarije. Een aanbod om de lijfarts van Philips II te worden
sloeg hij af. Hij vestigde zich in Antwerpen, waar hij meer tijd aan zijn letterkundige studies besteedde
dan aan zijn praktijk. Behalve het Grieks, Latijn en Hebreeuws kende hij ook Duits. Hij is te
beschouwen als een voorloper van de beoefenaars der vergelijkende taalwetenschap.
a Origines Antwerpianae, sive Cimmeriorum Becceselana novem libros complexa. Antverpiae 1569
[1058 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 225-226; BN, VIII, 120-123; P.C. de Brouwer, ‘Johannes Goropius Becanus. Een
der Brabantse humanisten uit de zestiende eeuw’, Brabantia, II (1953) 270-281; E. Frederickx,
‘Ioannes Goropius Becanus, arts, linguist, Graecus’, Hermeneus, XLIII (1971) 128-136; idem, ‘Joannes
Goropius Becanus (1518-1573). Leven en werk’ (Ongepubliceerde dissertatie; Universiteit van Leuven,
1973).

Gouda, Willem Hermanszoon van, zie: Carasso-Kok, 404

Goudanus, zie: Aurelius, Cornelius

187 Gouthoeven, Wouter van
Dordrecht, 6 september 1577 - Dordrecht, (begr.) mei 1623
Van Gouthoeven zou gestudeerd hebben in Utrecht, Leuven, Keulen en Dôle, echter alleen zijn verblijf
in deze laatste stad wordt door de bronnen bevestigd. Hij stamde uit een aanzienlijke, maar katholieke
familie en was dus van regeringsambten uitgesloten. Hij hield zich bezig met geschiedenis en
genealogie en gaf de Divisiekroniek van C. Aurelius opnieuw uit (zie: 20, a).
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a D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht.
Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe gheslacht-registeren ende
genealogyen der voornaemster edelen, midtsgaders steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere
beschrijvinghen van Hollandt: voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden jare
onses heeren 449. tot dit teghenwoordigh jaer 1620. Dordrecht 1620 [629 + 360 pp.; fo]; 's-Gravenhage
1636. Dit werk bevat:
1-75

D'oude chronijcke van Hollandt ... (Divisie 1-4,
tot het jaar 883).

75-226

Byvoegsel door W.V. G[outhoeven].

227-629

Hier beghint dat ander voornaemste deel van dese
teghenwoordighe chronijcke, in 't welcke
ghetracteert wort van den eersten grave van
Holland ... uit ... Out Batavien van P. Scriverius
(zie: 436, a).

1-360

De vervolgen van E. de Veer (zie: 483, b) en N.
de Clerck (zie: 111, c). Ook de druk van 1636 is
door een anonymus tot dat jaar vervolgd.

Literatuur
De Wind, 349-351; Van der Aa, VII, 424; NNBW, VII, 493-494; M.A. Beelaerts van Blokland, Wouter
van Goudhoeven. De man, zijn historisch- genealogisch handschrift en zijn geslacht (S.l., 1983).

Grammaticus, Saxus, zie: Scriverius, Petrus

188 Gravezande, Adrianus 's's-Gravenhage, 11 mei 1714 - Middelburg, 16 april 1787
's-Gravezande was notaris, maar koos later voor een studie in de theologie te Leiden. Als predikant
stond hij vervolgens in Noordwijk (1742), Asperen (1743), Gorinchem (1745) en Middelburg (1749).
Hij interesseerde zich in het bijzonder voor kerkgeschiedenis en was lid van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen.
a Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis;
en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid; gehouden te Wesel den 3 November 1568. Gevierd
in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40 te Middelburg in Zeeland, den 20 Nov. 1768. Met eenige
aanteekeningen en bylagen, betreffende persoonen en zaken, welke dienen konnen ter opheldering
van verscheide byzonderheden, behoorende tot de kerkgeschiedenis van Nederland, doch inzonderheid
van
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Zeeland, en Middelburg, ten tyde der Nederlandsche beroerten, en invoeringe van de kerkhervorminge,
in de XVI. eeuwe. Middelburg 1769 [228 pp.; 8o].
b Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of
historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der
Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad,
benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den heere Prinse van Oranje en Nassau Willem
den Eersten, glor. ged. den XX Feb. MDLXXIV. By geleegenheid der tweehonderdjaarige
nagedachtenisse, godsdienstig gevierd den XX February MDCCLXXIV. Uit gedrukte, en veelerlei
echte ongedrukte stukken, als mede uit de stads archiven te zaamen gebragt. Middelburg 1774 [528
pp.; 8o].
c Verhandeling over den Franschen schrijfstijl, doorgaans genoemd stilus curiae of stijle van den
hove, in: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen,
IV (1775) 577-612 [8o].
d Geschiedkundige narichten, betreffende de blanke en zwarte jooden, te Cochim, op de kust van
Malabar; opgemaakt, uit briefwisselinge met den gouverneur en directeur derzelver kust, den wel ed.
gestrengen heer Adriaan Moens, extraördinaris raad van Nederlandsch Indiën; en met berichten van
verscheide schrijveren vergeleeken, in: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen te Vlissingen, VI (1778) 517-568, IX (1782) 515-574 [8o].
e De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige
geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het ontzet der stad Leyden; de oprichtinge der hooge
schoole aldaar; de inneemingen van Zierikzee, de Pacificatie van Gent; de satisfactie van Goes en
Thoolen, en verscheidene andere byzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke
geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw; ten grooten deele uit echte ongedrukte stukken te
samen gebragt. Middelburg 1779 [277 pp.; 8o].
f Vrede groet, ter inwijding van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg
... Met geschiedkundige aanteekeningen, meest uit oude en noch ongedrukte bescheiden, opgehelderd.
Middelburg 1785 [128 pp.; 8o].
g De stadsrekeningen van Middelburg van 1450 en 1469, in: Bijdragen tot de oudheidkunde en
geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, III (1858) 113-137 [8o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 385-386; BLGNP, III, 145-146; NNBW, VI, 627-628; C. Huisman,
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Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht,
1983).

189 Grebber, Kornelis
Van Grebber is alleen bekend dat hij schoolhouder was aan de Oude Sluys in de Noordhollandse
Zijpe.
a Tyd-rekenkundige aanmerkingen; aanwyzende een verband tusschen de dagen van ouds, de jaren
der eeuwen, en de tegenwoordigen tyd, met deszelfs gebeurtenissen in Nederland. Tot een grond van
bemoediging gelegt voor de kerke Gods, in de Seven Verëenigde Provintien. Amsterdam 1748 [64
pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 387-388.

190 Gronovius, Jacobus
Deventer, 20 oktober 1645 - Leiden, 15 oktober 1716
Na zijn studie in Deventer en Leiden begon Gronovius te reizen. In 1665 ging hij voor studie naar
Hamburg, in 1670 naar Engeland en daarna naar Parijs. In het gevolg van Paets, buitengewoon gezant
van de Republiek, reisde hij vervolgens in 1672 naar Spanje. Van daar vertrok hij naar Italië, waar
hij zoals op de vorige reizen vele contacten met geleerden had (onder anderen met A. Magliabecchi
te Florence) en enige tijd hoogleraar in Pisa was. Na zijn terugkeer werd hij te Leiden in 1679 gewoon
hoogleraar in de Griekse taal en geschiedenis. In 1692 kreeg hij daar het professoraat in de
welsprekendheid bij. Tien jaar later werd Gronovius ook geographus. Naast zijn historische werk gaf
hij talrijke filologische gecorrigeerde edities van klassieke schrijvers uit.
a Oratio de ratione studiorum suorum ... Lugduni in Batavis [1679] [60 pp.; 8o].
b Dissertatio de origine Romuli ... quum alterum stationis suae quinquennium commendaret. Lugduni
Batavorum 1684 [48 pp.; 8o].
c Oratio de primis incrementis urbis Lugduni et appellatione ejusdem. Lugduni Batavorum 1696 [36
pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 113.
d Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702 [s.p.; s.p.; s.p.; 69 +
3857; 2777; 1615; 1888; 1432 kol.; 87 + 107 pp. + 1787 kol.; fo].
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Een heruitgave van werken over het klassieke Griekenland. De kolommennummeringen lopen over
delen heen: deel 4, 5, 6 (69 + 3857 kol.), 7, 8 (2777 kol.).
e Oratio ... in qua conatur certius designare tempus Batavorum immigrationis in hanc insulam. Lugduni
Batavorum 1704 [32 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 440-444; NNBW, I, 986-989; H.J. Erasmus, The origins of Rome in historiography
from Petrarch to Perizonius (Assen, 1962).

191 Gronovius, Johannes Fredericus
Hamburg, 5 september 1611 - Leiden, 20 december 1671
Gronovius studeerde sinds 1631 recht en letteren aan de universiteit van Altdorf. Op drieëntwintigjarige
leeftijd vertrok hij naar de Republiek op aanraden van Grotius*, die hij een jaar eerder in Hamburg
had ontmoet en die hem had aangespoord zijn rechtenstudie te vervolgen. Dit was het begin van een
lange tijd van reizen, onder andere naar Engeland, Frankrijk - waar hij in Angers in de rechten
promoveerde - en Italië. Na zijn terugkeer in de Republiek aanvaardde Gronovius in 1642 het
hoogleraarschap in de geschiedenis en welsprekendheid te Deventer. Hier wilde hij een begin maken
met het verwerken en publiceren van de door hem verzamelde antiquarische gegevens. Aanbiedingen
van leerstoelen uit 's-Hertogenbosch, Harderwijk en Franeker sloeg hij af. Tenslotte aanvaardde hij
de Leidse leerstoel in het Grieks en de geschiedenis, als opvolger van D. Heinsius*. Zijn grote
vermaardheid als filoloog komt tot uitdrukking in de vele tekstuitgaven - waaronder die van Livius,
Plautus en Tacitus -, en blijkt uit zijn uitgebreide correspondentenkring en tenslotte uit de verlening
van een jaargeld door de Franse koning Lodewijk XIV.
a De sestertiis commentarius. In quo post maximos viros, inprimis Budaeum, Agricolam, Hotmannum,
Ciacconium, Scaligerum, res nummaria veterum hac parte illustratur: et Varro, Cicero, Caesar, Livius,
Seneca, aliique optimi auctores, nec non iurisconsulti in digestis, compluribus locis aut corruptis
emendantur aut male intellectis explanantur. Daventriae 1643 [135 pp.; 8o].
b De sestertiis seu subsecivorum pecuniae veteris Graecae et Romanae libri IV ... Amstelodami 1656
[868 pp.; 8o], 1666; Lugduni Batavorum 1691.
Een algehele omwerking en uitbreiding van a.
c De centesimis usuris et foenore unciario αντεξηγησισ adversus Theologistoricophilosophologum.
Lugduni Batavorum 1661 [88 pp.; 8o], 1664.

Literatuur
Van der Aa, VII, 437-440; ADB, IX, 721-723; NDB, VII, 127-128; NNBW, I, 989-992;

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

160

S. Bugter, J.F. Gronovius en de Annales van Tacitus (S.l., s.a. [Leiden, 1980]); P. Dibon, F. Waquet,
Johannes Fredericus Gronovius pèlerin de la République des lettres. Recherches sur le voyage savant
au XVII siècle (Genève, 1984).

192 Grotius (de Groot), Hugo
Delft, 10 april 1583 - Rostock, 28 augustus 1645
Grotius' bijzondere begaafdheid was reeds zo vroeg duidelijk dat hij bij zijn aankomst als student in
Leiden in 1594 door J. Dousa Sr.* in een ode met Erasmus werd vergeleken. In 1598 begeleidde
Grotius een gezantschap naar de Franse koning Hendrik IV en behaalde het doctoraat in de rechten
te Orléans. Op aansporen van Oldenbarnevelt werd hem in 1601 en 1603 een som geld geschonken
om een geschiedenis van de recente periode te schrijven. Tevens werd hij advocaat-fiscaal bij het Hof
van Holland. Benoemd tot pensionaris van Rotterdam in 1613 raakte de toch eigenlijk a-politieke
Grotius als remonstrant tegen zijn zin verwikkeld in de Bestandstwisten, te meer daar hij lid van de
Gecommitteerde Raden van Holland werd. Hij werd gearresteerd en gevangen gezet in 1618. Aan de
gevangenschap op Loevestein kwam in 1621 een eind door zijn ontsnapping in een boekenkist. Van
Grotius' oeuvre, dat onder andere juridische, godsdienstige, poëtische en tekstkritische uitgaven omvat,
maakt het historische werk slechts een klein gedeelte uit. Grotius zette in Frankrijk het werk aan zijn
grote geschiedwerk over de Opstand (zie: f) voort. Sedert 1634 was hij tot aan zijn dood Zweeds
gezant in Parijs.
a Liber de antiquitate reipublicae Batavicae. Lugduni Batavorum 1610 [60 pp.; 4o]; in: Chronicon
Hollandiae. De Hollandorum republica et rebus gestis commentarii Hugonis Grotii lani Dousae*
patris lani Dousae filii. Lugduni Batavorum 1617; in: Respublica Hollandiae et urbes. Lugduni
Batavorum 1630, 11-87; Amstelodami 1633.
De uitgave van 1633 heeft een iets afwijkende titel: Liber de antiquitate et statu reipublicae
Batavicae.
Tractaet vande oudtheydt vande Batavische nu Hollandsche Republique. 's-Gravenhage 1610; Haarlem
1636, 1639, 1641 (zowel zelfstandig, als met de ‘Inleydinghe tot de Hollandsche rechtgheleerdheydt’),
1651, G.C. Molewijk, ed. Weesp 1988 (facs.); Amsterdam 1651; in: H. Grotius, Nederlandische
jaerboeken ... Amsterdam 1681 (zie: f); in: P.C. Tacitus, Antiquitates Germaniae. Amsterdam 1714,
1728, 1756; Utrecht 1757.
De l'antiquité de la République des Hollandois, in: Deus harangues panégyriques, l'une de la pais,
l'autre de la concorde ... Amsterdam 1648.
A treatise of the antiquity of the commonwealth of the Battavers, which is now the Hollanders ...
London 1649, 1652.
De uitgave van 1652 heeft als titel: The antiquity of Common-wealth.
b Grollae obsidio cum annexis anni MDCXXVII. Amstelredami 1629 [25 pp.; fo].
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Beleegeringh der stadt Grol, met den aenkleeven des jaers MDCXXVII, in: H. Grotius, Nederlandtsche
jaerboeken ... Amsterdam 1681 (zie: f).
c Dissertatio de origine gentium Americanarum. S.l. 1642 [13 pp.; 8o]; [Paris?] 1642; in: P. Albinus,
Commentatio de linguis peregrinis. Vittembergae 1714, 36-47.
On the origin of the native races of America. Edinburgh 1884.
d De origine gentium Americanarum, dissertatio altera adversus obtrectatorem [=J. de Laet*]. Parisiis
1643 [30 pp.; 8o]; [Amsterdam] 1643 (met omgekeerde titel: Dissertatio altera ...); in: J. de Laet,
Responsio ad dissertationem secundam Hugonis Grotii ... Amstelrodami 1644 (zie: 283, d).
e Historia Gotthorum, Vandalorum et Langobardorum: ab Hugone Grotio partim versa, partim in
ordinem digesta. Praemissa sunt ejusdem prolegomena, ubi regum Gotthorum ordo et chronologia,
cum elogiis. Amstelodami 1655 [932 pp.; 8o]; Amstelodami/Parisiis 1656.
Företal på Göthernes, Wänders och Longobarders historia, in: Norlandz chrönika och beskriffning.
Wijsingzborg 1670, 1-104.
Dit is de Zweedse vertaling van de delen Prolegomena en de Elogia; het werk bevat voor
het merendeel fragmenten van Procopius en anderen.
f Annales et historiae de rebus Belgicis. Amstelaedami 1657 [569 pp.; fo], 1658. De druk van 1658
verscheen zowel in 12o als in 8o.
Annales et histoires des troubles du Pays-Bas. Amsterdam 1662; Amsterdam/Paris 1672.
De rebus Belgicis: or, the annals, and history of the Low-Countrey-Warrs. London 1665.
Nederlandtsche jaerboeken en historien, sedert het jaer MDLV tot het jaer MDCIX; met de belegering
der stadt Grol en den aenkleven des jaers MDCXXVII; als ook het Tractaet van de Batavische nu
Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert. Amsterdam 1681.
Hugonis Grotii et Famiani Stradae Latinitas. Loca selecta e Grotii Annalibus, et Stradae, De bello
Belgico, decadibus. Hornae 1843.
Een keuze uit Grotius' Annales en uit De bello Gallico van F. Strada.
g Parallelon rerumpublicarum liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium,
Romanorum, Batavorum. Vergelijking der gemeene-besten door Hugo de Groot. Derde boek: over
de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt handschrift
uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met aanmerkingen opgehelderd door mr. Johan Meerman,
heer van Dalem en Vuren. 4 dln. Haarlem 1801-1803 [410 + 524 + 567 + 154 pp.; 8o] (zie: 330, d).
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Over goede trouw en onbetrouwbaarheid (De fide et perfidia). 's-Gravenhage 1945.
Een afzonderlijke uitgave van hoofdstuk zes.

Literatuur
De Wind, 398-405; Van der Aa, VII, 452-466; NNBW, II, 523-528; H.C.A. Muller, Hugo de Groots
‘Annales et Historiae’ (Utrecht, 1919); W.S.M. Knight, The life and works of Hugo Grotius (Londen,
1925; New York, 1962); H.C.A. Muller, ‘Een weinig bekend werk van Hugo de Groot’, Tijdschrift
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, XLII (1925) 805-817; H.F. Wright,
‘The controversy of Hugo Grotius with Johan de Laet on the origins of the American aborigines’,
Bibliotheca Visseriana, VII (1928) 211-228; J.D.M. Cornelissen, ‘Hugo de Groot's Annales et Historiae
de rebus Belgicis op den Index’, Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome,
VIII (1928) 161-172; C.C. Uhlenbeck, ‘Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van
Amerika’, Mededeelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde,
LXXII, serie B (1931) 53-69; J. en A. Romein-Verschoor, ‘Huig de Groot, het Delfts orakel’, in:
idem, Erflaters van onze beschaving, Nederlandsche gestalten uit zes eeuwen (4 dln.; Amsterdam,
1938-1940) II, 36-69; J. Bell, ‘Hugo Grotius: historian’ (Ongepubliceerde dissertatie; Universiteit
van Columbia, 1973); G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo. La nascita dell' antropologia come
ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700) (Florence, 1976); Chr.
Gellinek, Hugo Grotius (Boston, 1982); C.L. Heesakkers, ‘Grotius als geschiedschrijver’, in: Het
Delfts orakel Hugo de Groot 1583-1645 (Delft, 1983) 103-110; A.E.M. Janssen, ‘Grotius als
Geschichtsschreiber’, in: The world of Hugo Grotius (1583-1645). Proceedings of the international
colloquium organized by the Grotius committee of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
Rotterdam 6-9 April 1983 (Amsterdam/Maarssen, 1984) 161-178; H.J.M. Nellen, ‘The significance
of Grollae Obsidio in the development of Grotius' relations with the fatherland’, Lias, XI (1984) 1-17;
E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Grotius, Hooft and the writing of history in the Dutch Republic’, in: A.C.
Duke, C.A. Tamse, ed., Clio's mirror, historiography in Britain and the Netherlands. Britain and the
Netherlands VIII, papers delivered to the eighth Anglo-Dutch historical conference (Zutphen, 1985)
55-72.
J. ter Meulen, P.J.J. Diermanse, Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius ('s-Gravenhage,
1950); Briefwisseling van Hugo Grotius. P.C. Molhuysen, ed., I-II ('s-Gravenhage, 1928-1936), B.L.
Meulenbroek, ed., III-XI ('s-Gravenhage, 1961-1981), P.P. Witkam, ed., XII (Assen, 1986; uitgave
wordt voortgezet).

193 Grijpskerke, Jacob Florisse van
(Zeeland?), 1614 - 1656
Jacob Florisse, heer van Grijpskerke en Poppendamme was rooms-katholiek, waardoor hij geen
overheidsfuncties kon bekleden. Hij behoorde tot een oud adellijk Zeeuws geslacht, maar over
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zijn geboorte- en sterfplaats valt niets met zekerheid te zeggen. Mogelijk overleed hij in Brugge of
omgeving. Zijn werk werd pas in de negentiende eeuw naar het handschrift uitgegeven.
a 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven,
tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van
Zeelandt. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg 1882 [534 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 525-526; Kampinga, Opvattingen; ‘Voorbericht’ in bovengenoemde uitgave; P.J.
Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw
(Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe
reeks, XLVIII, no. 1; Amsterdam, 1943).

194 Guertler, Nicolaus
Bazel, 8-9 december 1654 - Franeker, 28 september 1711
In 1672 was Gürtler magister in de artes in zijn geboortestad, waarna hij zijn studie in Saumur en
Genève voortzette. Teruggekeerd in Bazel werd hij privaatdocent in de geschiedenis. In 1685 volgde
een benoeming tot professor in de wijsbegeerte en welsprekendheid in Herborn. Bij gelegenheid van
het derde eeuwfeest van de universiteit van Heidelberg werd hem daar de doctorsgraad in de theologie
verleend, waarna hij achtereenvolgens in Hanau (1688) en Bremen (1696) hoogleraar werd. In 1699
kwam Gürtler naar Deventer en vertrok van daar in 1707 naar Franeker als hoogleraar in de theologie.
a Historia templariorum observationibus ecclesiasticis aucta. Amstelaedami 1691 [231 pp.; 8o], 1703.
b Origines mundi et in eo regnorum, rerumpubl. populorum; horumque duces, migrationes, dii, religio,
mores, instituta, res gestae, civiles, sacrae, bellicae. Referuntur omnia ad loca et tempora sua, et ex
ipsis fontibus, fereque propriis historicorum verbis ad modum historiae universalis, cum maxime
ecclesiasticae repraesentantur. Amstelaedami 1708 [915 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, VII, 565-567; ADB, X, 185-186; NNBW, VI, 653-654.

195 Guicciardini, Lodovico
Florence, 19 augustus 1521 - Antwerpen, 22 maart 1589
Over de jeugd van Guicciardini zijn geen gegevens bekend. In 1541 reisde hij via Lyon naar
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Antwerpen, waar hij in augustus arriveerde. Kort daarop ging de daar gevestigde firma der
Guicciardini's failliet. Lodovico begon voor eigen rekening zaken te doen, maar wat zijn activiteiten
inhielden is onbekend. Gedurende de beginjaren van de Opstand werd hij om onduidelijke redenen
op bevel van Alva gedurende zestien maanden in het kasteel Vilvoorde gevangen gehouden
(1569-1570).
a Comentarii delle cose piu memorabili seguite in Europa: specialmente in questi Paesi Bassi, dalla
pace di Cambrai: del MDXXIX insino a tutto l'anno MDLX libri tre. Anversa 1565 [232 pp.; 4o];
Venezia 1565, 1566.
Commentariorum de rebus memorabilibus, quae in Europa, maxime vero in Belgio, ab undetricesimo
usque in annum MDLX evenerint. Libri tres. Antverpiae 1566; in: S. Feyerabend, ed., Annales ... 2
tom. Francofurti ad Moenum 1580, II, 97-178.
Die groswichtigisten und manhaftigisten Hendel, oder Geschichte, so sich in Europa und namlich in
Niderlant vom neun und zwentzigisten (der mindern zal) an bis auffs sechtzigiste verflossen iar durch
aus zugetragen haben. Antwerpen 1566.
b Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Anversa 1567 [296 pp.; fo],
1581, 1587-1588, 1591.
Description de tout le Païs Bas autrement dict La Germanie Inferieure ou Basse Allemaigne. Anvers
1567, 1568, 1582; Amsterdam 1609; Arnhem 1613; Amsterdam 1625, 1641.
Niderlands Beschreibung. In welcher aller darinn begriffnen Landtschafften, Fürstenthumben,
Graveschafften, Herrschafften ... Ursprung und Auffgang eigentlich erklärt wirt. Basel 1580; Frankfurt
am Main 1582.
De laatste uitgave met de titel: Beschreibung dess Niderlands Ursprung, Auffnemen und
Herkommens ...
The description of the Low Countreys. London 1593, Amsterdam 1976 (facs.).
Beschryvinghe van alle de Neder-landen, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt. Amsterdam 1612,
1968 (facs.); Arnhem 1617; Amsterdam 1648, 1672.
De uitgave van 1648 verscheen onder de titel: Belgium dat is: Nederlandt, ofte
beschrijvinge derselviger provincien ende steden.
Omnium Belgii, sive Inferioris Germaniae, regionum descriptio. Amstelrodami 1613; Arnhemii 1616;
Amstelodami 1635, 1646, 1648, 1652, 1660.
Beide laatste uitgaven verschenen onder de titel: Totius Belgii descriptio.
Het deel over Holland verscheen nog afzonderlijk in: Respublica Hollandiae et urbes.
Lugduni Batavorum 1630, 165-354. Ook seperaat: Hollandiae Selandiaeque descriptio.
Ex tertia ac postrema auctoris recognitione Italica, Latinate donata ... Lugduni Batavorum
1630; het deel over Henegouwen, Respublica Hannoniae, verscheen afzonderlijk in:
Respublica Namurcensis, Hannoniae, et Lutsenburgensis. Amstelodami 1634, 21-81 en
in de herdruk in andere volgorde: Respublica Lutzenburgensis, Hannoniae, et
Namurcensis. Amsterdami 1635, 291-343.
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Beschryvingh der Neder-landen; soo uyt Louis Guicciardyn als andere vermaerde schrijvers kortelijk
voor-gestelt, en met nieuwe bysonderheden, t'zedert haren tijdt voorgevallen, doorgaens verrijckt. 2
dln. Amsterdam 1660-1662.
Vaak wordt deze verzameluitgave op naam van de uitgever Jacob van Meurs gezet.
De idyllische Nederlanden, Antwerpen en de Nederlanden in de 16e eeuw. M. Jacqmain, ed.
Antwerpen/Amsterdam 1987.

Literatuur
Van der Aa, VII, 546-547; R. Fruin, ‘Guicciardini's beschrijving der Nederlanden’, in: idem, Verspreide
geschriften (10 dln.; 's-Gravenhage, 1900-1905) VII, 193-203; R.H. Touwaide, ‘Les éditions belges
de la Description des Pays-Bas par Lodovico Guicciardini. Analyse iconographique et typographique’,
De Gulden Passer, XLIII (1965) 135-148; H.H. Zwager, ‘Lodovico Guicciardini en zijn Beschryvinghe
van alle de Nederlanden’, inleiding bij de facsimile-editie van de Beschryvinghe (Amsterdam, 1968);
W. Brulez, ‘De economische kaart van de Nederlanden in de zestiende eeuw volgens Guicciardini’,
Tijdschrift voor geschiedenis, LXXXIII (1970) 352-357; R.H. Touwaide, Messire Lodovico
Guicciardini, gentilhomme Florentin (Nieuwkoop, 1975); H. de la Fontaine Verwey, ‘De geschiedenis
van Guicciardini's Beschrijving der Nederlanden’, in: idem, Uit de wereld van het boek (3 dln.;
Amsterdam, 1976-1979) II, 9-32; M. Jacqmain, ‘Kiliaan als Nederlands vertaler van Lodovico
Guicciardini's ‘Descrittione di tutti i Paesi Bassi’, Linguistica Antverpiensia, XIV (1980) 215-223.

Guide, ou nouvelle description d' Amsterdam, Le, zie: Wegwyzer door
Amsterdam

196 Guthberlet, Henricus
Herschfeld (bij Schweinfurt, Duitsland), 1572 - Deventer, 24 maart 1635
Na zijn studie werd Guthberlet rector van de Latijnse school te Dillenburg en in 1601 in Herborn.
Daar kreeg hij vier jaar later het hoogleraarschap in de wijsbegeerte. Na 1616 bekleedde hij voor twee
jaar weer de post van rector, nu in Hamm. Tenslotte aanvaardde hij dezelfde functie in 1619 in
Deventer, waar hij eind 1629 hoogleraar in de logica en ethica aan de Illustere School werd.
a Chronologia. Ante obitum auctoris absoluta, et nunc primum edita. Amstelredami 1639 [561 pp.;
8o], 1656 (verm.), 1657, 1666 (verm.).
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Tijd-tresoor van kerkkelyke en weereldlijke historien, van den beginne des weerelds af, met een nette
aanteekeninge der tijden ... gecontinueert tot het tegenwoordige jaar 1689 door Henricus de Klerk.
Middelburg 1689.

Literatuur
Van der Aa, VII, 567-568; NNBW, I, 1008.

197 Gysius, Joannes
Oostende, (?) - Streefkerk, 1652
Joannes Gysius werd in Oostende geboren als zoon van de Vlaamse predikant Jan Ghysius.
Waarschijnlijk leerde hij het predikambt van zijn vader en liet hij zich in 1610 slechts voor het
proponentexamen in Leiden inschrijven, want hetzelfde jaar werd hij predikant in Streefkerk in de
Alblasserwaard.
a Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden. Waerin vertoont
worden, de voornaemste tyrannijen, moorderijen, ende andere onmenschelijcke wreetheden die onder
het ghebiedt van Philips de II coninck van Spaengien, door zijne stad-houders in 't werck ghestelt
zijn, gheduyrende dese Nederlantsche troublen ende oorlogen. Hier zijn mede bygevoecht, de
voornaemste placcaten, brieven, ende remonstrantien van beyde zijden: mitsgaders de afbeeldingen
der princen, die aen d'een zijde getyranniseert hebben, ende aen d'ander zijde tyranniger wijse
omghebracht zijn. [Leiden] 1616 [411 pp.; 4o]; Delft 1626 (verm.).
De eerste druk was anoniem verschenen; in de tweede druk is de opdracht aan de Staten
van Holland door Joannes Gysius zelf ondertekend.
Origo et historia Belgicorum tumultuum immanissimaeque crudelitatis per Cliviam et Westphaliam
patratae. Fidelissime conscripta et tabellis aeneis repraesentata: accedit historia tragica de furoribus
Gallicis. Auctore Ernesto Eremundo Frisio. Lugduni Batavorum 1619; Amstelodami 1641.
Uit deze titel heeft men wel afgeleid dat Ernestus Eremundus Frisius de schrijver zou
zijn; deze was echter alleen de auteur van de Historica tragica. Men neemt aan dat achter
dit pseudoniem François Hotman schuil gaat.
Tweede deel van de spiegel der Spaensche tyrannye geschiet in Nederlant. Waer in te sien is de
onmenschelicke ende wreede handelingen der Spanjaerden, die sy in dese ende andere omleggende
plaetsen bedreven hebben. Amsterdam 1638.
Dit is een vrije navolging en inkorting van Gysius’ Oorsprong door anonieme schrijvers. In deze
vorm werd het nog tot in de achttiende eeuw als schoolboek gebruikt.
Het eerste deel was een vertaling van het werk van B. de las Casas en was in 1620 bij dezelfde
uitgever verschenen: Den spiegel der Spaensche tyranny gheschiet in West Indien. Dat het Tweede
deel van de spiegel der Spaensche tyrannye zoveel overeenkomsten vertoont met de Spieghel der
Ieught wordt veroorzaakt door het feit dat Gysius zich onder andere had gebaseerd op W. Baudartius’
Morghen-wecker, waarvan de Spieghel der Ieught een bewerking was (zie: 35, c).
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Literatuur
De Wind, 328, 332-335, 501, 571-577, 594; Van der Aa, VII, 599-601; NNBW, II, 534-536; F. van
der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas (7 dln.;
Brussel, 1964-1975) III, 369-372; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire historiografie in de 17e en
18e eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273, 372-382, ook in: J.A.L. Lancée,
ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67.

H.F.R., zie: Heussen, Hugo Franciscus van

H.F.V.H., zie: Heussen, Hugo Franciscus van

H.J.S., zie: Soeteboom, Hendrik Jacobszoon

H.M.V.D.M., zie: Meijer, Hermannus

H.P.D.L., zie: Limiers, Henri Philippe de

H.P.D.L.D.E.D., zie: Limiers, Henri Philippe de

H.T.E.V.G.D.Q., zie: Domselaer, Tobias van

H.V.H., zie: Heussen, Hugo Franciscus van

Haar, Gerrit van der, zie: Leven van Willem den IV, 't

198 Haecht goidtsenhoven, Laurens van
Mechelen, 1527 - Antwerpen, (10 april 1603?)
Verdere gegevens omtrent het leven van Van Haecht ontbreken.
a Chroniicke van de hertoghen van Brabant, waer in hun leven, oorloghen, ende acten perfectelijck
beschreven zijn. Met oock de gheleghentheyt des lants, de manieren ende handel des volcks, ende
particuliere beschrijvinghe van elcke besondere stadt, met veel andere vremde ende selsaeme historien,
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soo in Brabant als in andere provincien ende landen gheschiet, verciert met de figuren nae 't leven.
Vergadert uut diveersche historien ende schrijvers, ende overgheset ... [Antwerpen] 1606 [116 ff.;
4o]; Amsterdam 1606; Antwerpen 1612.
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Literatuur
De Wind, 290-291; BN, VIII, 20-21.

199 Haemrode, Cornelis van
Amsterdam, (1520?) - Amsterdam, 1599
Cornelis van Haemrode was omstreeks 1572 notaris in Amsterdam en had grote historische
belangstelling. Hij legateerde twee van zijn handschriften aan zijn collega J. Gijsbrechtsz., die ze
weer aan J.I. Pontanus* naliet. Deze gaf het eerste handschrift uit.
a Bataviae urbiumque omnium inter Helium et Flevum brevis descriptio, in: J.I. Pontanus, Rerum et
urbis Amstelodamensium historia. Amsterodami 1611, 9-20, tweede paginering [fo], in: idem,
Disceptationes ... Amstelrodami 1614, 3-47 (met afzonderlijk titelblad: Hardrovici); Hardervici 1617,
3-47 (zie: 387, b, c, e).

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 47; Kampinga, Opvattingen.

200 Haer, Florentius (Floris) vander
Leuven, 1547 - Rijssel, februari 1634
Vander Haer werd te Leuven geboren in een uit Utrecht afkomstige vooraanstaande familie. Hij
studeerde sedert 1560 aan de Leuvense universiteit, ontving er de priesterwijding en doceerde theologie
in de abdij van St. Geertrui. Vervolgens trok hij naar Rijssel, waar hij een kanunnikszetel had
verworven. Als vertegenwoordiger van die tot conciliantie met Spanje geneigde stad had hij een
belangrijk aandeel in de onderhandelingen met Parma, die leidden tot de terugkeer van de Waalse
gewesten onder de Spaanse kroon (Unie van Atrecht, 1579). Talrijke missies zou Vander Haer daarna
nog vervullen en hij zou blijven bemiddelen tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’. Met het oog hierop verbleef
hij dikwijls in Holland, zoals in 1598, 1602 en 1603. Toen er in 1606 in het bisdom Rijssel onmin
ontstond met de bisschop over diens visitatie stelde Vander Haer zich aan het hoofd van de beweging
van ontevredenen en had hij frequent contact met de nuntius die moest zorgen voor beëindiging van
het geschil. In 1611 bemiddelde Vander Haer in Aken bij twisten tussen katholieken en protestanten.
Vander Haer onderhield contacten met vele cultuurdragers van zijn tijd, als P. Merula*, F. Dusseldorp*,
P. d'Oudegherst*, J. Lipsius* en E. Puteanus.
a De initiis tumultuum Belgicorum ad serenissimum d.d. Alexandrum Farnesium Parmae et Placentiae
ducem libri duo: quibus eorum temporum historia continetur, quae a Caroli Quinti caesaris morte
usque ad ducis Albani adventum, imperante
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Margareta Austria, Parmae et Placentiae duce, per annos novem in Belgio extiterunt. Duaci 1587 [330
pp.; 8o]; Lovanii 1640 (ook met jaartal 1639).
b Les chastelains de Lille. Leur ancien estat, office et famille. Ensemble l'estat des anciens comtes
de la republique et empire Romain, des Goths, Lombards, Bourguignons, François, et au regne d'iceux
des forestiers et comtes anciens de Flandre: avec une particuliere description de l'ancien estat de la
ville de Lille en Flandre, les trois changements signalez tant d'icelle ville que du pays. Lille 1611
[299 pp.; 4o].

Literatuur
De Wind, 209-213; BN, XXVI, 339-340; NNBW, VII, 514; B.A. Vermaseren, De katholieke
Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk; Leeuwarden, 1981).

201 Haes, Joan de
Rotterdam, 3 november 1685 - Rotterdam, 12 februari 1723
De Haes was een kleinzoon van G. Brandt Sr.*. Hij woonde in Rotterdam, waar hij handel dreef. Hij
vertaalde onder andere Philip Sidney's Verdediging der poëzy.
a Het leven van Geeraert Brandt. Hier by komen, behalven de lof- en lykdichten op den gemelden
Geeraert Brandt gestelt, nogh eenige brieven van vernaemde mannen aan hem, en eene verhandeling
over de geveinstheit door hem geschreven. 's-Gravenhage 1740 [61 pp.; 4o].
Dit werk was al in 1712 gereed.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 67-68; NNBW, VII, 515; H.J.M. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan
de Haes (1685-1723) ([Tilburg], 1970).

Haffmann, Jacobus, zie: Korte schets der Nederlandse historien

202 Halma, François
Langerak (prov. Zuid-Holland), 3 januari 1653 - Leeuwarden, 13 januari 1722
Halma was de zoon van een predikant en werd al op tienjarige leeftijd vaderloos. De moeder
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vestigde zich met haar kinderen in de stad Utrecht, waar zij François naar de Latijnse school zond.
Om financiële redenen werd hij gedwongen een betrekking te zoeken en hij ging in de leer bij een
boekhandel. In 1675 begon hij zelfstandig een boekwinkel. Door zijn arbeids- en studiezin verwierf
Halma zich een goede naam en werd hij tot academiedrukker benoemd. In 1699 bracht hij zijn bedrijf
over naar Amsterdam. In 1710 werd hij benoemd tot landschapsdrukker van Friesland en verhuisde
hij naar Leeuwarden.
a Het leven van zyne hoogheit Johan Willem Friso, prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Nevens
de historie van den jongstleden oorlog. Met de grondttekeningen der voornaamste steden en vestingen
verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. Naaukeurig, naar 't oorsprongkelyke, overzien, en met
eenige byvoegzelen vermeerdert door François Halma. 2 dln. Amsterdam 1716 [217 + 275 pp.; 8o]
(zie: 284, a).
b Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhoorige landschappen, geopent in een algemeen
historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende
en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van 't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt,
uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en
andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François
Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek. 2 dln. Leeuwarden
1725 [470 + 408 pp.; fo].
Blijkens het woord vooraf was Halma gekomen tot in de letter W (zie: 86).

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 114-116; NNBW, VI, 690; C. Catharina van de Graft, ‘François Halma,
boekverkoper en boekdrukker 1653-1722’, Maandblad Oud-Utrecht, XXXVIII (1965) 85-90.

203 Halsema, Diderik Frederik Johan van
Groningen, 11 november 1736 - Wirdum (prov. Groningen), 24 april 1784
Na zijn studie en promotie te Groningen, vestigde Van Halsema zich als advocaat in die stad. Sinds
1765 woonde hij te Wirdum en was daar zegelaar. Hij maakte een afschrift van de kroniek van Abel
Eppens (zie: 157, a).
a Oordeelkundige verhandeling over den staat en regerings-vorm der Ommelanden tusschen den Eems
ende Lauwers van derzelver allereerste, en vroegste, opkomst tot op deze tijden; waar in de
grondbeginselen van derzelver staats- en bijzonder recht, voornaamlijk in de oudste tijden, gelijk ook
van dat van 't aloud Friesland, worden nagespoord en aangetoond, in: Verhandelingen ter nasporinge
van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands ... door een genootschap te Groningen Pro excolendo
jure patrio, II (1778) 3-562 [8o].
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Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 123-125; NNBW, VIII, 675-676.

204 Hamconius, Martinus
Follega (prov. Friesland), (1550?) - (?), 1620
Hamconius koos de zijde van de Spaanse koning en de katholieke kerk en moest daarom toen de
opstandelingen de overhand kregen zijn functies van substituut-grietman van Lemsterland en grietman
van Doniawerstal opgeven. Hij vertrok naar het nog door de Spanjaarden beheerste gedeelte der
Nederlanden, maar moest met dezen vesting na vesting verlaten (Steenwijk, Groningen, Lingen,
Doetinchem). Misschien maakte hij van het Twaalfjarig Bestand gebruik om naar zijn geboorteland
terug te keren.
a Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo. Monasterii Westph. 1609 [174 pp.; 4o];
Franekarae 1620 (herz. en verm.); Amsterdam 1623.
b Verthoninghe der coninghen bisschoppen princen potestaten heeren ende graven van Frieslant met
de gedenckweerdichste saecken van haer soo buyten als binnenslants gedaen van aenbegin tot den
iaere MDCXVII. Franeker 1617 [in plano]; M. de Haan Hettema, ed., in: De Vrije Friesch, III (1844)
336-410 [8o].

Literatuur
De Wind, 348; Van der Aa, VIII, 1, 134-135; NNBW, VII, 522-523; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; H. Miedema, ‘De yllustraesjes by de apokrife skiedskriuwing’, It Beaken, XXII
(1960) 60-72.

Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen, zie:
Nievelt, Martinus Albertuszoon (van)

Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en
Chronijk van Nijmegen, zie: Betouw, Johannes in de

205 Haraeus (Verhaer), Franciscus
Utrecht, 1555 - Leuven, 11 januari 1631
Franciscus Haraeus bezocht in Utrecht de school van de Broeders des Gemenen Levens en
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studeerde daarna in Leuven. Omstreeks 1578 werd hij tot priester gewijd, waarna nog jaren van studie
in Dowaai volgden. Haraeus reisde naar Zweden, Frankrijk en Italië. We treffen hem onder andere
aan als deken van Duinkerken en als professor in de theologie aan de norbertijnenabdij van Tongerlo.
Van 1604-1609 hield hij zich bezig met de zielzorg in Utrecht, waar hij contact had met Buchelius*;
van 1609-1617 was Haraeus rector der witzusters in Antwerpen. Sinds 1621 woonde hij in Leuven
en hij genoot er een prebende.
a Vitae sanctorum, ex probatissimis authoribus, et potissimum ex Surio, brevi compendio summa
fide collectae. Antverpiae 1590 [917 pp.; 8o], 1594 (verm.), 1605 (verm.).
b Olympiades et fasti concordi serie historiae sacrae et non sacrae usque ad Christum passum, in quo
complentur septuaginta hebdomadae apud Danielem cap. 9 ab angelo predictae, chronico Eusebii
priscae alioqui auctoritatis libro multis in locis ex sacris litteris, Iosepho, Herodoto, Polybio, Diodoro
Siculo, T. Livio, Dionysio Halicarnassae, aliisque eiusce classis auctoribus castigato, Pseudo-Beroso
autem et sociis penitus explosis. Coloniae 1602 [84 pp.; 4o].
c Onpartijdighe verclaringhe der oorsaken des Nederlantsche oorloghs sedert t'jaer 1566 tot 1608.
t'samen van de principale lantsprivilegien. Oock wat nieus van de eerste palen van Hollant. Antwerpen
1612 [48 pp.; 8o].
d Annales ducum seu principum Brabantiae totiusq. Belgii. Tomi tres: quorum primo solius Brabantiae,
secundo Belgii uniti principum res gestae; tertio Belgici tumultus, usque ad inducias anno MDCIX
pactas, enarrantur. Cum ducum seu principum imaginibus, et brevi rerum per omnem Europam
illustrium narratione. 3 tom. Antverpiae 1623 [707 + 678 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 164-166; BN, XXIX, 648-651; NNBW, VII, 529-530; B.A. Vermaseren, De
katholieke geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk; Leeuwarden, 1981).

206 Harkenroht, Jacobus Isebrandus
Emden, 27 juli 1676 - Appingedam, 8 februari 1736
Vanaf 1695 studeerde Harkenroht theologie in Groningen. Daarna werd hij predikant in Rijsum
(1701), Larrelt (1712) en tenslotte in Appingedam (1722). Aldaar was hij ook rector van de Latijnse
school.
a Oostfriesse oorsprongkelykheden, van alle steden, vlekken, dorpen, rivieren, enz.
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in Oostfriesland en Harlingeland, uit oude gedrukte en ongedrukte boeken, verzegelde brieven,
gedenkteekenen, overleveringen, aanteekeningen en beregtingen volgens onze oudste landtaal ...
Emden 1712 [265 pp.; 8o]; Groningen 1731.
b Oostfries historis kronykje, van eenige voornaame geschiedenissen in Oostfriesland en nabuirige
landschappen voor gevallen, beginnende van den jaare een na Christus geboorte tot in desen
tegenwoordigen jaare. Uit geloofwaardige geschiedenisschrijvers by een gesogt. Emden [1721] [86
ongen. pp.; 8o].
c Oorsprong van de letters, papier, pergament, pen en inkt, ook opschriften. Tot openinge van veele
plaatzen der Heilige Schriftuire, uit de oudheid opgehaalt, en voor den eenvoudigen by elkander
zaamengestelt, in: Worm in Nederlands paalwerk voor de zeedyken ... Groningen 1733, 75-130 [8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 215-216; NNBW, VI, 710-711.

207 Hartsinck, Jan Jacob
Amsterdam, 14 oktober 1716 - Amsterdam, 28 oktober 1779
Jan Jacob Hartsinck was de zoon van Jan Caspar, directeur van de Geoctroyeerde Sociëteit van
Suriname. Hij bezocht de Latijnse school in Amsterdam - oreerde in 1734 in de Nieuwe Kerk - en
schreef zich in 1736 in als student in de rechten te Leiden. Zijn loopbaan begon hij als klerk bij de
Admiraliteit van Amsterdam. In 1743 werd hij heemraad van de Watergraafsmeer. Na er een
rekenmeesterschap te hebben bekleed werd hij chartermeester en president van de vergadering van
hoofdparticipanten der West-Indische Compagnie. Bovendien was hij regent van diverse weeshuizen
en in die hoedanigheid betrokken bij het bestuur van de schouwburg. Hij schreef naast zijn beschrijving
van Guyana toneelstukken.
a Beschryving van Guiana, of de wilde kust, in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en
historie des lands, de zeeden en gewoontes der in wooners, de dieren, vogels, visschen, boomen en
gewassen, als mede de eerste ontdekking dier kust, de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en
Portugeezen en voornaamelyk de volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary,
Berbice, Suriname ... 2 dln. Amsterdam 1770 [962 pp.; 4o], 1974 (facs.).
Beschreibung von Guiana. Berlin 1784, 1787.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 242-243; NNBW, VIII, 700-701; F. Oudschans Deutz, ‘Jan Jacob Hartsinck’,
West-Indische gids, XXV (1942) 159-160.
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Hartsoeker, Christiaan, zie: Limborch, Philippus van

208 Hasselt, Johan Jacob van
Menen (prov. West-Vlaanderen, België), 27 november 1717 - Arnhem, 27 maart 1783
Twee maal schreef Van Hasselt zich in aan de universiteit van Harderwijk: de eerste keer als student
in de letteren (1736), de tweede keer als juridisch kandidaat (1739). Hij promoveerde tot doctor in
beide rechten op 12 juli 1741. Van Hasselt was een in zijn tijd zeer bekend rechtsgeleerde, die vrijwel
uitsluitend juridische werken publiceerde; hij was advocaat bij het Hof van Gelderland en
auditeur-militair in Arnhem. Hij had voor zijn werk de beschikking over een handschrift getiteld
‘Beschryving van Bommel en den Bommelerweerd’ van een onbekende. Nijhoff/Van Hattum vermelden
dat dit van Jacob van Oudenhoven* was, maar deze wordt niet in het voorwoord genoemd.
a Beschryving der stad Bommel. Behelzende in het kort al het geene men omtrent die stad en
inwoonders, met opzigt tot desselfs opkomst, aanwas, voorregten, regeeringe, daden en handelingen
heeft kunnen uitvinden; als mede met inmenginge van verscheidene aanmerkingen, beschryvinge van
geleerde en dappere mannen, die gem. stad heeft uitgeleverd, en opgave van een menigte gevallen
omtrent dezelve gebeurd, enz. Alles bijeen gebragt, en met den druk gemeen gemaakt door een Gelders
regtsgeleerde. Arnhem 1765 [264 pp.; 8o], 1774 - Nijhoff/Van Hattum, 127-128.
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 264-266.

209 Hattum, Burchard Joan van
Zwolle, (ged.) 13 mei 1741 - Zwolle, (begr.) 6 september 1792
Van Hattum was rooms-katholiek. Hij schreef zich in 1761 te Utrecht als student in de rechten in en
promoveerde er in hetzelfde jaar. Daarop vestigde hij zich als jurist in Zwolle en was op latere leeftijd
ambtsman van de abdis van Essen. Van Hattum was lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde in Leiden.
a Geschiedenissen der stad Zwolle, behelsende een verhaal van haar eerste beginselen, verheffinge
tot een stad, en de merkwaardigste gebeurtenissen aldaar van oudsher, tot by na dese tyden toe,
voorgevallen. Uit stads boeken, egte stukken en oude
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chronyken by een vergadert, en beschreven. 5 dln. Zwolle 1767-1775 [437; 432 + 68; 433 + 69; 168
+ 73; 262 + 75 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 129.
Het werk breekt in het vijfde deel af na hoofdstuk 16. De hoofdstukken 17, 18 en 19 zijn
in 1896 teruggevonden en toen gedrukt onder de titel: Drie onuitgegeven hoofdstukken
van de Geschiedenissen der stad Zwolle door mr. Burchard Joan van Hattum. J. Nanninga
Uitterdijk, L. van Hasselt, ed., in: Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, XI, 2e
serie no 1 (1896) 18-43. Het deel verscheen ook zelfstandig Zwolle 1896.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 280; NNBW, VIII, 708.

210 Havart, Daniel
Amsterdam, (29 december 1650?) - Rotterdam, tussen 4 en 10 juni 1724
Na een onvoltooide letterenstudie in Utrecht vertrok Havart in 1671 uit Zeeland naar Oost-Indië.
Vandaar trok hij naar de Coromandelkust in India. Hij woonde in Paliacatta, Masulipatnam en was
in 1679 ‘cassier en bediender der pakhuyzen’ in Golconda (bij Haiderabad). In 1685, toen zijn boek
reeds nagenoeg voltooid was met de voorlopige titel Beschrijving van Coromandel, keerde hij in de
Republiek terug en vestigde zich in Utrecht. In 1691 schreef hij zich in aan de universiteit aldaar en
promoveerde in de medicijnen op de analyse van een ziekte, waaraan hij zelf ook had geleden. Vanaf
1703 was hij als arts in Rotterdam gevestigd. Havart vertaalde Ovidius en verzamelde talrijke
grafschriften.
a Op-en ondergang van Cormandel in zijn binnenste geheel open, en ten toon gesteld. Waar in
nauwkeurig verhandeld word een ware en duydelijke beschrijving van alles, wat op Zuyder, en Noorder
Cormandel, zo in steden, dorpen, vlekken, rivieren, gebergtens, enz. aanmerkens waardig te zien is.
Als mede de handel der Hollanders, op Cormandel, met een beschrijving aller logien van de E:
Compagnie op die landstreek. Ook op- en ondergang der koningen, die zedert weynige jaren, in
Golconda, de hoofd-stad van Cormandel geregeerd hebben ... Amsterdam 1693 [232 + 242 + 94 pp.;
4o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 286-287; NNBW, X, 339; H. Terpstra, ‘Daniel Havart en zijn “Op-en ondergang
van Coromandel”’, Tijdschrift voor geschiedenis, LXVII (1954) 165-189.

211 Havensius, Arnoldus
's-Hertogenbosch, 1540 - Gent, 14 augustus 1610
Havensius leidde een zeer reizend leven. In 1558 deed hij zijn intrede bij de jezuïeten. Hij
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studeerde theologie te Trier en Keulen en promoveerde in die laatste stad. In 1574 werd hij er rector
van het jezuïetencollege. In 1581 reisde hij naar Rome voor de verkiezing van de generaal van de
orde. In 1586 werd hij kartuizer in Leuven. Zijn volgende functie was die van prior van het St.
Sophiaklooster in Vught, dat een jaar later naar 's-Hertogenbosch werd verplaatst. Daarna werd hij
nog hoofd van diverse kloosters in de Zuidelijke Nederlanden. In 1600 ging hij naar Savoie voor het
generaalkapittel van zijn orde, na welke reis hij zich terugtrok in Roermond voor historische studie.
Tenslotte werd hij in 1604 prior te Gent.
a Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum, deque iis rebus, quae ad nostram
hanc usque aetatem, in eo praeclare gestae sunt. In quo caussae et origines haeresum et tumultuum
Belgicorum breviter attinguntur, et labores, qui ad eos componendos a praelatis suscepti fuerunt,
exponuntur. Coloniae Agrippinae 1609 [312 pp.; 4o], 1611.
De druk van 1611 verscheen onder de titel: Commentarius rerum a sacris praesulibus in
Belgio gestarum.

Literatuur
De Wind, 375, 580; Van der Aa, VIII, 1, 258; BN, VIII, 794-798; NBW, VI, 432-434; NNBW, VI,
729-732.

212 Haverkamp, Sigebert
Leeuwarden, (ged.) 14 december 1684 - Leiden, 25-27 april 1742
Haverkamp studeerde theologie in Leiden en werd in 1710 predikant in Stad aan het Haringvliet. In
1720 haalde Leiden hem terug als lector in het Grieks, weer een jaar later werd hij hoogleraar. In
1724 nam Haverkamp tevens het professoraat in de geschiedenis en welsprekendheid op zich. Hij
gold als een groot kenner van de oudheid, met name wat penningen betrof. Naast zijn historisch werk
bezorgde hij tekstuitgaven van de klassieken, onder anderen van Flavius Josephus en van Sallustius.
a Algemeene histori der zaaken in Asie, Afrike en Europe, en in derzelver koningryken, landschappen,
staaten en steden, zederd het ophouden der fabel-eeuwe tot op de heerschappy van Karel den Grooten,
en tot den Tyd, doorgaans de Middel-Eeuwe genaamd, voorgevallen. Uit de overgebleevene werken
der oude schryveren saamgesteld, en met duizenden historipenningen verrykt en opgehelderd. 3 dln.
's-Gravenhage 1736-1739 [369 + 310 + 384 pp.; fo].
b Introductio in historiam patriam a primis Hollandiae etc. comitibus, usque ad pacem Ultrajectinam
et Radstadtensem. Ao 1714. Lugduni Batavorum 1739 [111 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 289-291; NNBW, VII, 537-538.
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213 Havermans, Adriaan
(Breda?), 1607 - Breda, 26 mei 1653
Havermans stamde uit een oud Brabants geslacht. Al jong werkte hij op de stedelijke griffie bij zijn
vader, die griffier van Breda was tot 1625, toen de stad door Spinola werd ingenomen. In 's-Gravenhage
had Havermans toegang tot de archieven van de prins van Oranje. Zo verzamelde hij talloze gegevens
voor de geschiedenis van de stad Breda, waarvan hij na de herovering door Frederik Hendrik (1637)
griffier werd. Zijn dood heeft het tot stand komen van een stadsgeschiedenis verhinderd. Van het door
hem bijeengebrachte materiaal heeft Th.E. van Goor voor zijn geschiedenis van Breda (zie: 184, a)
gebruik gemaakt.
a Kort begriip, en bericht, van de historie van Brabant. Leiden 1652 [44 pp.; 4o]; Brussel 1788.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 294; NNBW, I, 1034.

214 Heda, Wilhelmus
Egmond, midden vijftiende eeuw - Antwerpen, 3 november 1525
Heda was kanunnik te Utrecht, aartsdeken van Arnhem en geheimschrijver van Philips de Schone.
Hij stelde op verzoek van de Utrechtse kerk met vier anderen voor onderstaand werk een historisch
onderzoek in naar de geschiedenis van de kerk met gebruikmaking van kerkelijke bescheiden. Dit
onderzoek leverde veel nieuwe gegevens op. De opdrachtbrief van het manuscript is gedateerd 1 mei
1521. Op 19 december 1523 schreef Heda zich alsnog in aan de universiteit van Leuven.
a Historia episcoporum Trajectensium, in: Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis, et
comitum Hollandiae, explicata Chronico Iohannis de Beca canonici Ultrajectini ab anno nativitatis
Christi usque ad annum 1345 et Historia Guilhelmi Hedae praepositi Arnhemensis auctoris nunquam
editi, completa appendice usque ad annum 1574. Auctore Suffrido Petri Leovardiensi Frisio, I.U.C.
et Frisiorum historico: Bernardo Furmerio Leovardiensi Frisio recensente, et notis illustrante.
Franequerae 1612, 197-426 [4o] (zie: 174, e); in: A. Buchelius, ed., Ioannes de Beka, canonicus
Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda, praepositus Arnhemensis, de episcopis Ultraiectinis, recogniti et
notis historicis illustrati. Ultraiecti 1643 (zie: 90, a).
Carasso-Kok, 296-297.

Literatuur
De Wind, 113-115; Van der Aa, VIII, 1, 306-307; Muller, 43-44; J. Prinsen, Gerardus Geldenhauer
Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken
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('s-Gravenhage, 1898); J.J.B.M.M. Sterk, Philips van Bourgondië (1465-1524) bisschop van Utrecht
als protagonist van de Renaissance. Zijn leven en maecenaat (Zutphen, 1980).

Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; ... Xde deel.
Behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche,
Fransche en Pruissische Nederlanden, zie: Wagenaar, Jan

Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren ... Beschryving
van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, XI-XVIII (1-8),
XXI (11), zie: Wagenaar, Jan

Idem, XIX-XX (9-10), zie: Boddaert, Pieter

Idem, XXII (12), zie: Tydeman, Meinardus

Idem, XXIII-XXVI (13-16), zie: Stijl, Simon

Idem, XXVII-XXX (17-20), zie: Dumbar Jr., Gerhard

Idem, XXXI-XXXII (20-21), zie: Sitter, Albert Johan de

Idem, XXXIII (22), zie: Tonckens, Johannes

215 Heinsius, Daniel
Gent, 9 juni 1580 - Leiden, 25 februari 1655
Na een rechtenstudie te Franeker vertrok Heinsius naar Leiden, waar hij sterk de aandacht trok van
J. Dousa Sr.* en J.J. Scaliger*. In 1603 werd hij buitengewoon hoogleraar in de poetica, in 1605
eveneens in het Grieks en in 1607 volgde hij P. Merula* op als bibliothecaris. Hij was de opvolger
van D. Baudius* als hoogleraar in de geschiedenis (1613). Van Gustaaf Adolf van Zweden kreeg hij
in 1618 opdracht een geschiedenis van de Russische oorlog te schrijven. In 1627 (Resolutie van 11
december) werd hij geschiedschrijver van Holland. Zijn activiteiten strekten zich ook uit op het gebied
van de filologie, klassieke letteren en poëzie.
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a De praestantia ac dignitate historiae, in: D. Heinsius, Orationes. Lugduni Batavorum 1615, 227-242
[8o].
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b Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno MDCXXIX gestarum historia.
Lugduni Batavorum 1631 [143 pp.; fo].
Histoire du siege de Bolduc, et de ce qui s'est passé es Pais Bas Unis, l'an 1629. Leyde 1631.

Literatuur
De Wind, 410-412; Van der Aa, VIII, 1, 419-439; BN, VIII, 851-874; NNBW, II, 554-557; D.J.H. ter
Horst, Daniel Heinsius 1580-1655 (Utrecht, 1934); B. Becker-Cantarino, Daniel Heinsius (Boston,
1978).

216 Hemert, Johan Maurits van
Heusden, (ged.) 23 december 1692 - (Gorinchem?), 24 december 1753
Deze Heusdense burgemeesterszoon schreef zich in als student in de rechten te Leiden in 1716 en te
Utrecht in 1717. Nog in hetzelfde jaar promoveerde hij in deze laatste stad. Hij was vrijheer van
Eethen en Meeuwen in het Land van Altena. Van 1724 tot 1752 maakte hij deel uit van de vroedschap
van Gorinchem. Hij was beurtelings schepen en burgemeester en vertegenwoordiger van zijn stad bij
de Gecommitteerde Raden van Zuid-Holland en lid van de Raad van State.
a Korte levensbeschryving der Hollandsche graven. Gorinchem 1749 [586 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 522; NNBW, VIII, 745.

217 Herben (Herbenus), Mattheus
Maastricht, 1451 - Maastricht, 9 oktober 1538
Herben reisde in 1469 in dienst van de pauselijke legaat Onufrius naar Italië, waar hij ruim tien jaar
verbleef en de invloed onderging van het humanisme, in het bijzonder van de geschiedschrijver en
oudheidkundige Flavio Biondo. Na zijn terugkeer in Maastricht werd hij in 1485 rector van de
kapittelschool van St. Servaas; hij fungeerde als kapelaan van dezelfde kerk toen hij in 1504 tot
priester werd gewijd. Naast zijn historisch werk schreef hij een Latijnse grammatica en een werk over
muziek.
a Historia Nigropontis; Factio Ferrariensium; Oppugnacio oppidi Schutrensis. S.l. [1485?] [9 + 4 +
5 pp.; 8o].
Carasso-Kok, 327-329.
b Libellus de Traiecto instaurato, in: P.F.X. de Ram, ed., Compte-rendu des séances de la Commission
royale d'histoire ou recueil de ses bulletins, XII (1846-1847) 6-22,
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24-44; in: Opuscules de Mathieu Herbenus, concernant les antiquités de Maestricht. P.F.X. de Ram,
ed. Brussel 1846.
Carasso-Kok, 330.
Over hersteld Maastricht (De Trajecto instaurato). M.G.M.A. van Heyst, ed. Roermond 1985.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 630-631; BN, IX, 236; NNBW, VI, 764-765; H.H.E. Wouters, ‘Mattheus Herbenus
Traiectensis, een humanist van het eerste uur’, in: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de
geschiedenis van Maastricht (Maastricht, 1962) 263-330, ook in: idem, Grensland en bruggehoofd.
Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad
Maastricht (Assen, 1970) 77-156; J. IJsewijn, ‘The coming of humanism to the Low Countries’, in:
H.A. Oberman, Th.A. Brady Jr., ed., Itinerarium Italicum. The profile of the Italian renaissance in
the mirror of its European transformations, dedicated to Paul Oskar Kristeller on the occasion of his
70th birthday (Leiden, 1975) 193-301; J. IJsewijn, ‘Lo storico e grammatico Matthaeus Herbenus di
Maastricht, allievo di Perotti’, Studi umanistici piceni, I (1981) 93-121.

218 Hering, Johan Hendrik
Rotterdam, 11 december 1731 - Amsterdam, 22 december 1794
Hering woonde te Ooltgensplaat. In 1774 werd Hering ‘meesterknecht’, in feite hoofdredacteur, bij
de Amsterdamsche Courant. Dit is hij tot zijn dood gebleven.
a Beschryving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden Bon-Aire, Oroba en klein
Curaçao. Benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen. Amsterdam 1779 [89 pp.;
8o], 1969 (facs.).
b Aanhangsel tot de Vaderlandsche historie van den heer Jan Wagenaar, inhoudende levens-schetsen
der vaderlandsche staatsmannen, land- en zeehelden, en andere voornaame persoonaadjen. Amsterdam
1780 [224 pp.; 8o] (zie: 507, f).
Op de titelpagina staat vermeld: ‘Eerste deels, eerste stuk’; een vervolg is echter niet
verschenen.
c Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren,
in ons vaderland. Amsterdam [1784] [236 pp.; 8o].
d Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands, vooral die van de Vereenigde
Nederlanden; beginnende met het jaar 1555, tot op den tegenwoordigen tijd. 4 dln. Amsterdam
1789-1793 [446 + 480 + 503 + 322 pp.; 8o].
Het derde deel wordt ook in twee stukken aangetroffen. Het werk is voltooid tot 1643.
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e Schets der onlusten in Engeland, onder de regeering van Karel den Eersten, benevens zijne
gevangenneeming en te rechtstelling, uit verscheiden echte stukken verzameld. Amsterdam 1793 [34
pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 647-648; NNBW, VIII, 754-755; I.H. van Eeghen, ‘De Amsterdamse Courant in
de achttiende eeuw’, Jaarboek Amstelodamum, XLIV (1950) 31-58.

219 Herlein, J.D.
Van Herleins leven is weinig bekend. Blijkens de opdracht van zijn boek aan Paul van der Veer
verbleef Herlein tijdens diens gouverneurschap in Suriname. Uit het voorbericht tot de lezer mogen
we afleiden dat Herlein een Fries was, want hij verontschuldigde zich voor mogelijke ‘schrijf-feilen’:
‘wijl mogelijk het Friesche accent met het Hollands niet over-een-komende zijn zal’. Waarschijnlijk
stamde hij uit een hugenotenfamilie die in Friesland verzeild raakte. Herleins boek verscheen onder
zijn initialen J.D. HL. te Leeuwarden, maar de doop-, trouwen begraafboeken in het Gemeentearchief
aldaar boden geen nadere gegevens over hem. Wel verkreeg op 13 december 1709 een Jean Herlein,
geboren in Amsterdam, het burgerrecht van Leeuwarden.
a Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname: vertonende de opkomst dier zelver colonie, de
aanbouw en bewerkinge der zuiker-plantagien. Neffens den aard der eigene natuurlijke inwoonders
of Indianen; als ook de slaafsche Afrikaansche Mooren; deze beide natien haar levens-manieren,
afgoden-dienst, regering, zeden, gewoonten en dagelijksche bezigheden. Mitsgaders een vertoog van
de bosch-grond, water- en pluim-gediertens; de veel vuldige heerlyke vrugten, melk-agtige zappen,
gommen, olyen, en de gehele gesteltheid van de Karaïbaansche kust. Leeuwarden 1718 [262 pp.; 4o]
(twee drukken).

Literatuur
U.M. Lichtveld, ‘De onbekende Herlein’, Nieuwe Westindische gids, XLV (1966) 27-31.

220 Hermannides, Rutgerus
Vilnius (Litouwen, U.S.S.R.), (1619?) - Harderwijk, 29 maart 1680
Op 1 december 1643 schreef Hermannides zich te Leiden in als student in de theologie. In 1647 werd
hij in Harderwijk rector van het gymnasium en volgde in 1654 C. Tollius* op als hoogleraar
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in de geschiedenis en staatsleer aan de Harderwijkse universiteit. Drie jaar later promoveerde hij er
nog tot doctor in de filosofie. Naast zijn historische werk gaf hij klassieke auteurs uit.
a Britannia Magna sive Angliae, Scotiae, Hiberniae et adjacentium insularum geographico-historica
descriptio. Amstelodami 1661 [645 pp.; 12o].
Historische landbeschryvinge van Groot Brittanjen ... Middelburg 1666.
Geschicht- und Land-Beschreibung des Koenigreichs Gross-Brittannien. Frankfurt 1666.
b Regnorum Daniae ac Norvegiae, ut et omnium ad ea pertinentium regionum, historica et
chorographica descriptio. 2 tom. Amstelodami 1669 [1255 pp.; 12o]; 2 tom. Lugduni Batavorum
1706.
Deze laatste druk met de titel: Deliciae sive amoenitates regnorum Daniae, Norvegiae,
Slesvici, Holsatiae ...
c Peninsulanum regnum Sueciae, sive historico-geographica descriptio illarum partium Suecicarum,
quae Balthico Mari a Germanicis separantur provinciis. 2 tom. Amstelodami 1671 [528 + 607 pp.;
12o]; 2 tom. Lugduni Batavorum 1706.
Deze laatste druk met de titel: Deliciae, sive amoenitates regnorum Sueciae, Gothiae,
magnique ducatus Finlandiae ...

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 672-673; H. Bouman, Geschiedenis van de voormalige Geldersche hoogeschool
en hare hoogleeraren (2 dln.; Utrecht, 1844-1847).

221 Heurn, Johan Hendrik van
's-Hertogenbosch, 13 augustus 1716 - 's-Hertogenbosch, (begr.) 13 mei 1793
Van Heurn liet zich in 1738 inschrijven als student aan de universiteit van Utrecht. In hetzelfde jaar
volgde hij zijn vader op als griffier van de leen- en tolkamer van 's-Hertogenbosch. Later werd hij
nog raad en schepen van die stad.
a Historie der stad en meijerij van 's Hertogenbosch. 4 dln. Utrecht 1776-1778 [546 + 546 + 469 +
338 pp.; 8o], 's-Hertogenbosch 1974 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 132.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 731-732; NNBW, VIII, 760.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

183

222 Heussen, Hugo Franciscus van
's-Gravenhage, 26 januari 1654 - Leiden, 14 februari 1719
Als rooms-katholiek studeerde Van Heussen in de Zuidelijke Nederlanden en wel te Antwerpen en
Leuven, waar hij in 1678 het licentiaat in de theologie behaalde. Door de pauselijke vicaris Johannes
van Neercassel werd hij tot priester gewijd en van hem ontving hij een kanunnikszetel in het
aartsbisschoppelijk kapittel in Utrecht. Van Heussen was welgesteld en vestigde zich in Leiden, waar
hij zich aan zijn historische studie wijdde. Hij vervulde een belangrijke rol in de Nederlandse katholieke
kerk: van 1694 af was hij pastoor in Leiden, waar hij zelf een statie had opgericht. Na de dood van
Van Neercassel werd Van Heussen gekozen tot diens opvolger, maar Rome bevestigde deze keuze
niet, omdat Van Heussen verdacht werd van jansenistische sympathieën. In zijn plaats werd zijn
vriend P. Codde benoemd, die echter in 1704 al werd afgezet. Daarna was Van Heussen provicaris
en vicaris-generaal van het bisdom en sedert 1712 bovendien deken van het Utrechtse kapittel. Van
Heussen en zijn vertaler H. van Rhijn werkten ook mee aan de Beschryving der stadt Delft van R.
Boitet (zie: 69, a).
a Batavia sacra, sive res gestae apostolicorum virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt, in duas
partes divisa. Prima continet gesta XX primorum praesulum Ultrajectensium, qui fere sanctis adscripti
aut sancti habiti sunt, aliorumque istius aevi patriae caelitum ex coëvis scriptoribus deprompta, insertis
ad res dubias vel obscuras praeviis dissertationibus. Reliquorum dein pontificum Traj. eorumque
suffraganeorum, vicariorumque gesta et sanctiones sacras nunquam editas vel obliteratas prodit, ad
erectionem usque novorum per Belgium episcopatuum; praemissis prolegomenis ad res patriae
illustrandas. Altera a F. Schencko orsa, traditis diplomatibus circa limites sedium, metropolitanae
Ultrajectensi suffraganearum, habitisque iis in locis conciliis, res gestas, decreta fidei morumque, ac
scripta praesulum, vicariorum, pastorum aliorumque, una cum recensione ecclesiarum locorumque
sacrorum, ad nostrum usque seculum perducit. Omnia industria ac studio T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T.
Bruxellis 1714 [536 pp.; fo].
Batavia sacra of kerkelyke historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste
geloofsverkondigers; mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen
die hier te lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. In 't Latijn beschreeven door den heer
T.S.F.H.L.H. etc. Vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H.F.R. [= Hendrik van Rhijn]. 3
dln. Antwerpen 1715-1716; Leiden 1726 (zie: b).
b Historia episcopatuum Foederati Belgii; utpote metropolitani Ultrajectini, nec non suffraganeorum
Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis, et Middelburgensis. In qua singulariter
eminent provinciarum antiquitates, urbium et pagorum incrementa, ecclesiarum, abbatiarum, ac
coenobiorum origines, fundatores, patroni, jurisdictiones, privilegia, jura, et possessiones, tabulaeque
quibus ea firmantur innumerae, quarum plurimae hactenus ineditae: itemque praesulum, abbatum,
abbatissarum, rectorum, virorum tum ecclesiasticorum, tum politicorum vitae, gesta,
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lucubrationes, aliaque, ex ecclesiarum monumentis, monasteriorum codicibus, bibliothecarum archivis,
authenticis annotatis, patriisque scriptoribus eruta ac publici juris facta, per H.F.V.H. Sac. T.L. Vic.
Tr. 2 tom. Lugduni in Batavis 1719 [614; 167 + 201 + 139 + 75 + 84 pp.; fo]; Antverpiae 1735;
Antverpiae/Ultrajecti 1755.
Oudheden en gestichten van Nederland ... 15 dln. Leiden 1719-1725.
Deze 8o delen sloten aan bij de drie delen van de vertalingen van Batavia sacra (zie: a),
zodat de gehele reeks 18 delen omvat.
Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien: begreepen in deze byzondere
verhandelingen; Batavia sacra, of kerkelijke historie en outheden van Batavia: behelzende de levens
van onze eerste geloofs-verkondigers, mitsgaders van de Utrechtsche bisschoppen, en van de
voornaamste persoonen, die hier te lande in geleertheit of heiligheit uitgemunt hebben: historie van
't Utrechtsche bisdom ... Outheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland..., Noort-Holland en
Westvriesland..., Zeeland..., Vriesland..., van Groningen, en Groningerland, als mede van het land
van Drent ... 6 dln. Leiden 1726.
Deze folio-editie bevat een vertaling van a en b.
Zie ook: Carasso-Kok, 129, 132, 195, 383.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 752-755; NNBW, I, 1102-1103; J. Lucas, ‘Een medewerker van Van Rijn's
“Oudheden en gestichten van Delfland”’, Haarlemsche bijdragen, LVII (1939) 434-445; A.J. van de
Ven, ‘Hendrik van Rhijn (c. 1660-1732)’, Het Boek, 3e reeks, XXXIV (1960-1961) 183-195; P.
Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw (3 dln.; Hilversum, 1968); J.P.
Timmerman-Vaissier, ‘Hendrik van Rhijn, de vertaler van Batavia sacra van Van Heussen’, De
Nederlandsche leeuw, XCV (1978) 121-126.

223 Heuterus, Pontus
Delft, 23 augustus 1535 - Sint Truiden, 5 augustus 1602
Heuterus was de natuurlijke zoon van een Delftse schout. In 1561 verwierf hij het poorterschap van
Gorinchem. Het staat niet vast in welk jaar hij tot priester is gewijd. In 1572 werd hij door de
Watergeuzen gevangen genomen maar de marteldood werd hem op het nippertje bespaard. Bij de
eerste gelegenheid vluchtte hij naar het Zuiden en werd pastoor van Jabbeke. Omstreeks 1578 moet
hij waarschijnlijk weer naar het Noorden zijn gegaan, om de fervente Vlaamse calvinisten te ontwijken.
Eind 1582 vertrok Heuterus voor historisch onderzoek naar Bourgondië en Franche-Comté. Vervolgens
was hij twee jaar werkzaam in Friesland en Groningen. In 1587 werd hij kanunnik in Deventer. Bij
de inname van de stad door Maurits in 1591 moest hij opnieuw voor de protestanten vluchten. Nu
ging hij definitief naar het Zuiden, waar hij wederom kerkelijke beneficiën genoot. Naast zijn historisch
werk schreef hij een boek over de Nederlandse taal.
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a Rerum Burgundicarum libri sex. Antverpiae 1584 [192 + 99 pp.; fo]; Hagae Comitis 1639; in: P.
Heuterus, Opera historica omnia ... Lovanii 1643, 1-151, 1649, 1651 (zie: d).
Het zesde hoofdstuk in de uitgave van 1584 heeft een aparte titelpagina Antverpiae 1583
en afzonderlijke paginering. (Zie hiervoor: M. Lefèvre, ‘Chronologie’, 150-152). Ook
de uitgave van 1639 heeft dit hoofdstuk met aparte titelpagina 1640.
b Rerum Belgicarum libri quindecim. Antverpiae 1598 [751 pp.; 4o]; in: P. Heuterus, Opera historica
omnia ... Lovanii 1643, 1-372, 1649, 1651, 1-454 (met de titel: Rerum Austriacarum ...) (zie: d).
Een kort verhael vande conspiratie ende verraderye waer door de stadt Atrecht in het jaer 1492 weder
ghebracht is onder de macht van Bourgondiën. Delft 1640.
Deze gedeeltelijke vertaling bevat een verhaal uit het vierde boek, pp. 211 tot en met
215, met een gedeelte van p. 216.
c De veterum ac sui saeculi Belgio, libri duo. Antverpiae 1600 [299 pp.; 4o], 1605, 1616, 1621; in:
P. Heuterus, Opera historica omnia ... Lovanii 1643, 1-94, 1649, 1651 (zie: d).
d Opera historica omnia; Burgundica, Austriaca, Belgica: de rebus a principibus Burgundis atque
Austriacis, qui Belgis imperarunt, pace belloque praeclare gestis. Insertus est eiusdem De vetustate
et nobilitate familiae Habspurgicae et Austriacae liber singularis. Accessereque De veterum ac sui
saeculi Belgio libri duo; aliaque. Lovanii 1643 [263 + 372 + 144 pp.; fo], 1649, 1651 [263 + 454 +
144 pp.; fo]; Hagae Comitis 1725.
De derde druk is de meest volledige. Deze omvat de Historia secessionis Belgicae (zie:
e) als boek 16, 17 en 18 onder de titel: Rerum Austriaco-Belgicarum tomus secundus,
Secessiones continens Belgicas, van de Rerum Austriacarum, welke de periode beslaan
tot en met 1569. Uit de tweede druk werd dit gedeelte verwijderd, zodat er van deze
zowel exemplaren zijn met als zonder de Historia secessionis Belgicae.
e Historia secessionis Belgicae, in: P. Heuterus, Opera historica omnia ... Lovanii 1649, 1-454, 1651.
Van de eerste druk zijn geen afzonderlijke exemplaren bekend. Het boek werd door de
censuur in beslag genomen. Het is slechts in een gedeelte van de tweede druk van de
Opera historica omnia van 1649 opgenomen (zie: d).

Literatuur
De Wind, 192-198, 549-550; Van der Aa, VIII, 1, 755-759; BN, XXXI, 453-459; NNBW, VII, 585-586;
M. Lefèvre, ‘Chronologie des oeuvres de Pontus Heuterus’, De Gulden Passer, XLI (1963) 128-160;
G.R.W. Dibbets, Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding (Assen,
1968); B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over
de opstand (2e druk; Leeuwarden, 1981).

Heyst, Wouter van, zie: Long, Isaac le
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224 Hilarides, Johannes
Leeuwarden, (1648?) - Bolsward, 18 juni 1726
Hilarides studeerde drie jaar letteren in Franeker. Van 1671-1681 was hij rector van de Latijnse school
in Hindeloopen en werd daarna conrector in Dokkum (1681-1699), wat als een promotie gold. Als
aanvulling op zijn levensonderhoud dreef hij er een boekhandel bij. Vervolgens werd hij rector in
Bolsward. Hilarides schreef talloze anonieme hekeldichten tegen hypocrisie en bijgeloof en hechtte
zeer veel aan kennisverbreiding onder het gewone volk. Ook met vertalingen, populariseringen en
almanakken vervulde hij de voorlichtende taak die hij zichzelf gesteld had. Hilarides was een der
eerste beoefenaren van de dialectologie en ook schreef hij nog een jaartallenlijstje in zijn Hijnlepre
[Hindelooper] Seemans-almenak op it jaer 1679. Zijn historisch werk steunt in sterke mate op dat
van A. Cornelius*.
a It aade Friesche terp, vertoonende de fryje Friezen, in haar oorsprong, opkomst, en voortgang: als
landbestiering, waapenhandel, krijchsdaaden, weetenschap, vreemde voorvallen, yver voor de vryheit,
afgooderyje, godsdienst, en landstreek. In 't gemeen bij een gehoopt, door de liefhebbers der vryheit:
naa de wijze van een korte jaarteller, off (chronologie) te zaamen gesteld. Leeuwarden 1677 [121
pp.; 8o]; Haarlem 1743 (verm. tot de geboorte van Willem IV); 's-Gravenhage 1746; Leeuwarden
1771, J. van Leeuwen, ed. 1834.
Anoniem verschenen. De achterpagina van de eerste druk luidt: Chronijk der
geschiedenissen, van de fryje Friezen vertellende de zelve in haar oorsprong ... naa de
wijze van een korte jaarteller, off (chronologie) beginnende van het jaar voor Christi
geboorte 313 tot het jaar 1677. Leeuwarden 1678.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 809-812; NNBW, VI, 784-785; J.H. Brouwer, ed., Encyclopedie van Friesland
(Amsterdam, 1958); Waterbolk, Friese geschiedschrijving; T. Feitsma, ‘S.A. Gabbema en Johannes
Hilarides’, Us wurk, X (1961) 93-95; E.H. Waterbolk, ‘Johannes Hilarides (1649-1725), een woelig
rector’, in: idem, Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Groningen (Amsterdam, 1981) 224-240.

225 Hinlopen, Nicolaes
Hoorn, (ged.) 20 juni 1724 - Alkmaar, 16 juni 1792
Nadat Hinlopen als conrector van de Latijnse school in Hoom bij de vervulling van de vacature
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van het rectoraat werd gepasseerd, koos hij voor het ambt van notaris. Sedert 1787 woonde hij in
Alkmaar. Hij was taalkundige en leerling van B. Huydecoper*.
a Historie van de Nederlandsche overzettinge des Bybels ...; voorgedragen in een brief aen den ...
heere Nicolaes Hoogvliet ... verzeld van bylagen hiertoe betreklijk, waer onder de resolutien van de
overzetters en overzieners aengaende de Duitsche tale. Leiden 1777 [224 + 188 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 828-829; NNBW, VIII, 777-778.

Histoire abregée de l'eglise metropolitaine d'Utrecht, zie: Pac de Belle-Garde,
Gabriel du

Histoire abregée de la ville et province d'Utrecht, zie: Freschot, Casimir

Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallele, zie: Jurieu, Pierre

Histoire du congres et de la paix d'Utrecht, zie: Freschot, Casimir

Histoire de l'edit de Nantes, zie: Benoist, Elie

Histoire d'Emeric, comte de Tekeli, zie: Clerc, Jean le

Histoire de l'origine ... de l'imprimerie, zie: Marchand, Prosper

Histoire publique, et secrete de la cour de Madrid, zie: Rousset de missy, Jean

Histoire de la republique des Provinces-Unies des Païs-Bas, zie: Jennet, Jean

Histoire des troubles et guerres civiles du Pays-Bas, zie: Roy, Gilbert
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Histoire de la vie, et des ouvrages d'Alexandre Pope, zie: Chaufepie, Jacques
Georges de

Historie van den Amsterdamschen schouwburg, zie: Fokke, Jan

Historie der beroerten van Engelandt, zie: Lydius, Jacobus
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226 Historie van Corsica
Over de auteur van dit anonieme werk is niets bekend.
a Historie van Corsica, waar in de gelegenheit en aardt van dat eilandt, en des zelfs inwoonders,
nevens de verscheide staatsveranderingen, en zaken, die op, of ter gelegenheit van dat eilandt, van
ouds tot dezen tegenwoordigen tydt zyn voorgevallen, naaukeurig beschreven worden. Amsterdam
1732 [477 pp.; 8o].

227 Historie der ketteren
Het ‘aanhangsel’ bij dit werk (overigens met doorlopende paginering) heeft als auteur J.A.D. Mogelijk
betekent deze D - aangezien het boek in Dordrecht is gedrukt - Dordracenus of Dordtenaar en moet
de auteur daar gezocht worden. In het voorwoord deelt de schrijver omtrent zichzelf niets mee, maar
zegt het werk tot eigen vermaak uit andere auteurs te hebben samengesteld.
a Historie der ketteren in eene alphabetische ordre geschikt, behelzende den oorsprongk en voortgang
der voornaamste ketteren en vreemde gezindheden, die zig van tyd tot tyd hebben opgedaan. Waar
in men met een opslag van het oog de voornaamste gevoelens omtrent den godsdienst vinden kan.
En dus eene makkelyke handleiding om kennis te krygen van het geen zig in de Kerk heeft toegedragen.
Met een aanhangsel der voornaamste geestelyke orders in de Roomsch-Catholyke-Kerk. Dordrecht
1755 [463 pp.; 8o].

228 Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt
De schrijver van dit werk is onbekend. De eerste druk werd bezorgd door R. de Carpentier (1620-1670).
Zelf beschouwde deze de rechtsgeleerde Cornelis Bosch of Sylvius als de mogelijke auteur, maar
daartoe bestaat geen enkele andere aanwijzing. Als auteur ziet men ook wel vermeld de Rotterdamse
drukker van het werk: J. Naeranus. Deze had in 1648 voor De Carpentier diens vertaling van kardinaal
Bentivoglio's Relatione delle Provincie Unite, de Verhaelboecken, gedrukt.
a Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, ridder, heere van den Tempel,
Berckel, Rodenrijs. Gewesen advocaet van Hollandt, etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber
der waerheyt. [Rotterdam] 1648 [366 + 79 pp.; 4o]; Op Loevesteyn [= Rotterdam] 1658; Amsterdam
1669 [616 pp.; 8o]; Rotterdam 1670.
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De laatste twee drukken verschenen onder een andere titel en waren licht gewijzigd:
Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie,
bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden, en doodt, van wijlen heer
J. van Olden-barnevelt, ridder, heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs, advocaet en
groot zegel bewaerder van Hollandt, etc. Neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot.
Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh,
Hugo de Groot, en Rombout Hoogerbeets.
De uitgave van 1670 wordt genoemd ‘den tweeden druk verbetert, van groote fouten
gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken,
laatst wacht-meester tot Amersfoort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot
zijne dood, nooit te voren gedrukt’. Dit heet dus ‘tweede druk’ bij voorbijzien aan de
4o-drukken van 1648 en 1658. Uit 1670 zijn ook nog exemplaren met vermelding van
derde, vierde en vijfde druk, maar waarschijnlijk betreft het hier dezelfde oplage.

Literatuur
R. Fruin, ‘Over de historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, beschreven
door een liefhebber der waerheyt’, in: idem, Verspreide geschriften (10 dln.; 's-Gravenhage, 1900-1905)
VII, 470-517; J. den Tex, Oldenbarnevelt (5 dln.; Haarlem/Groningen, 1960-1972) IV.

Historie van den oorspronck, fondatie, ende voortganck der seer vermaerder
zee ende koopstadt Enchuysen, zie: Avocaat, H(endrick Pieterszoon?)

Historie van de satisfactie, waar mede de stad Goes..., zie: Spiegel, Laurens
Pieter van de

Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, zie: Brandt Sr., Gerard

229 Historie van de wreede vervolginge
Over de auteur van dit anonieme werk is niets bekend.
a Historie van de wreede vervolginge, en tirannyen gepleegt aan de gereformeerde in Vrankrijk, waar
in kortelijk vertoont werdt, hoe onmenschelijk de gereformeerde in Vrankrijk, door de dragonders
werden vervolgt, getiranniseert, en om 't leven gebragt; en hare kerken tot puyn-hoopen gemaakt. De
gevlugtene hoe die in Duytsland, Brandenburg en Nederlandt werden ingenomen, en met privilegien
begunstigt. 3 dln. Amsterdam 1686 [88 + 82 + 123 pp.; 8o].
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230 Historiesch verhaal van het begin ... van de ... Oost-Indische Compagnie
Over de auteur van dit anonieme werk is niets bekend.
a Historiesch verhaal van het begin, voortgang en tegenwoordigen staat der koophandel, van de
generaale Nederlandsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Uit veele voornaame historie
schryvers der Vereenigde Nederlanden, en anderen, by een verzamelt en naar de rang der jaaren en
gebeurtenisse in order geschikt; en voorzien met de voornaamste verbonden, welke zy zedert haar
eerste begin, met veele Indische en Europische vorsten heeft aangegaan; als meede met alle de octroyen,
en ordonnantien, welke, van tyd tot tyd aan haar zyn verleent. 2 dln. Arnhem 1768-1772 [564 + 587
pp.; 8o].

231 Historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen, Een
Een en dezelfde anonieme schrijver heeft drie boeken over barre weersomstandigheden die Nederland
geteisterd hebben, geschreven. De auteur deelt in het voorwoord van zijn eerste boek mee dat de
strenge winter van 1740 hem op het idee had gebracht alle gegevens over strenge winters te verzamelen
en uit te geven. Het werk had succes want het werd gevolgd door een beschrijving van hongersnoden
en andere rampen en van de overstromingen van 1740 en 1741. In alle drie de boeken wordt in het
voorbericht door de schrijver gezegd dat hij alleen die werken als echt erkent die de handtekening
van de drukker Steeve van Esveldt dragen. Mogelijk was Van Esveldt zelf de auteur.
a Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen, die geschiet zyn in verscheide
harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Behelzende zeer veele aanmerkenswaardige
zaaken, die in de meeste gewesten van Europa en voornamentlyk in ons vaderland, door de felle koude
gebeurt zyn; waardig om tot een eeuwige gedachtenis bewaart te worden. Van tyd, tot tyd aangetekend,
door een liefhebber, en dus in 't ligt gegeeven. Amsterdam [1740] [100 pp.; 8o].
b Een historiesche beschryving van duure tyden, en hongersnoden, en watervloeden. Die God volgens
zyn regtvaardig oordeel, verscheide volkeren, landen en steeden; en wel in 't byzonder ons lieve
vaderland, van tyd tot tyd heeft doen gevoelen, om ons daar door tot boete en bekeeringe te brengen
... Inzonderheid in de bedroefde zomer van den jaare 1709 en 't geheele jaar 1740. Zynde een vervolg
van een historiesch verhaal, van veele en nooit meer gehoorde voorvallen, die geschied zyn in
verscheide harde winters, by een vergadert, en tot verschrikking van den zondaar voorgestelt, door
den zelven autheur. Amsterdam 1741 [319 pp.; 8o].
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c Aanhangsel van eene historiesche beschryving van duure tyden, en hongersnoden, en wel
voornamentlyk een naaukeurig vervolg der watervloeden, die ons lieve vaderland in 't laast van den
jaare 1740 en in den beginne van dit jaar 1741 zo jammerlyk getroffen hebben ... Amsterdam 1741
[134 pp.; 8o].

Historiesche beschryving van duure tyden..., Een, zie: Historiesch verhaal van
veele en nooit meer gehoorde voorvallen, Een

Historische beschryving der doorluchtige daden ... van Frederik den Grooten,
zie: Buys, Egbert

Hoe en wanneer Hollant tot een graefschap is afgesondert, zie: Burgh, Abraham
van der

232 Hoeven, Emanuel van der
Amsterdam, (ged.) 2 november 1666 - Amsterdam, (begr.) 22 november 1720
Van der Hoeven was rooms-katholiek. Hij was koopman en bekleedde de post van agent van de hertog
van Saksen-Weissenfels. Verder was hij actief in het letterkundig gezelschap Nil volentibus arduum.
Naast zijn historisch werk publiceerde hij een aantal toneelstukken.
a Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, ruwaard van den lande van
Putten enz. enz. en Johan de Witt, raadpensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. Amsterdam
1705 [302 + 440 pp.; 4o], 1708, 1710.
Histoire de la vie et de la mort des deux illustres fréres Corneille et Jean de Witt. Enrichie de plusiers
memoires, qui n'avoient point paru jusques ici, et qui seront très propres pour éclaircir et confirmer
la verité des faits historiques. 2 tom. Utrecht 1709.
b Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap. By deszelfs eerste vorm van staats-bestier;
door de eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen: tot na de dood van Willem
de Derde, koning van Groot Brittanie ... met byvoeging der noodige bewys-stukken, en voornaamste
staat- en oorlogs-gevallen. Amsterdam 1706 [156 + 413 + 153 pp.; 4o].
c Chronologische taafelen, van de schepping der waereld af, tot aan den jaare, na de geboorte Jesu
Christi, 1700, en der zelver historische aanmerckingen: daar in begrepen de algemeene gedenkschriften
van 't volk Godts, der Assyrische, Persische, Macedo-
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nische, en roomsche monarchyen: als mede een bysonder verhaal der koningen van Schotland,
Sweeden, Denemarken, Engeland, Vrankryk, Spanjen, Poolen, Portugal, czaars van Muscovien,
keurvorsten van Saxen, stadthouders der Nederlanden, Grieksche en Turksche keysers, die in de
laatste seevenhonderd jaaren geleefd hebben; nevens alle de pausen van Romen; der selver schismaas,
of scheuringen; de vervolgingen der eerste christenen; de concilien, en andere aanmerckelijke zaaken.
Amsterdam 1709 [35 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 882-883; NNBW, VIII, 786.

Hofmans, Lambertus, zie: Hortensius, Lambertus

233 Hofsnyder, Henricus
Groningen, (?) - Groningen, voor 22 september 1741
In 1689 werd Hofsnyder ingeschreven als student in Groningen, en vermoedelijk is hij dezelfde als
de H. Hofsnider Groninganus, die in 1697 aan de hogeschool van Franeker als kandidaat in de rechten
werd ingeschreven. Hij was later secretaris van de stad Groningen.
a Kronyk van Groningen ende Ommelanden vervattende een beknopt historisch verhaal van 't
merkwaardigste zedert deszelfs alleroudste geheugen voorgevallen; zo van derzelver als der
inwoonderen oorspronk, voortgang, eerste kristendom, verwoestingen, oorlogen, verderfelyke
binnenlandsche onlusten, en andere zware rampen. Beneffens de grondlegginge en weder afbreekinge
van kerken, kloosters, kasteelen, heeren huizen en adelyke gebouwen, enz. tot op deezen jaare 1743.
Groningen 1743 [301 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 137.
Anoniem verschenen. Dit werk is een uitbreiding van: Beknopt kronykje van Groningen
ende Ommelanden, enz. Tzedert hare eerste geheugenisse tot op den jare MDCCXXVI.
Groningen 1727 [130 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 165, dat verscheen bij de Groningse
drukker J. Cost, met een privilege voor vijftien jaar. Na de dood van Cost hertrouwde
zijn weduwe met de drukker W. Febens. Nadat het privilege was verstreken verscheen
bij deze de nieuwe uitgave. Volgens H. Brugmans in het NNBW was ook de anonieme
uitgave van 1727 van de hand van Hofsnyder.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 909-910 (Hoffsnader); NNBW, VIII, 790.
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234 Hommius, Festus
Jelsum (prov. Friesland), 10 februari 1576 - Leiden, 5 juli 1642
Hommius was van vooraanstaande komaf en studeerde theologie in Franeker (1593), La Rochelle
(1595) en Leiden (1596). Sinds 1599 was hij korte tijd predikant in Dokkum, na 1602 in Leiden. Hij
had een actief aandeel in de provinciale synodes en nam tenslotte ook als overtuigd contraremonstrant
deel aan de nationale synode in Dordrecht. Hij was onder andere scriba en vertaler van het Nieuwe
Testament en volgde in 1619 G.J. Vossius* op als regent van het Statencollege. Volgens G. Brandt
Sr.* is Hommius de voortzetter van de Tijdt-threzoor van P. Merula (zie: 332, c).
a Twede vervolch van het kort ende bondigh verhael van den standt der kercken, ende der wereltlicke
regieringhe, beginnende van 't jaer na de geboorte Iesu Christi, 1614 tot het jaer 1627. Tsamengestelt
door een beminder der historien, zijnde een bekent goet vrient van D.P. Merula zal. ged. Leiden 1627
[122 pp.; fo].
Het werk is geplaatst achter de tweede druk van Merula's Tijdt-threzoor (zie: 332, c).

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1029-1033; BLGNP, II, 251-254; NNBW, X, 382-383; P.J. Wijminga, Festus
Hommius (Leiden, 1899).

235 Hooft, Pieter Corneliszoon
Amsterdam, 16 maart 1581 - 's-Gravenhage, 21 mei 1647
Van 1598 tot 1601 reisde de Amsterdamse burgemeesterszoon Hooft door Frankrijk, Italië en Duitsland,
in eerste instantie met de bedoeling zich te oriënteren voor een carrière in de handel. Vooral het
Italiaanse verblijf maakte grote indruk op hem en gaf richting aan zijn voorkeur voor de letterkunde.
Na zijn terugkeer studeerde hij korte tijd in Leiden letteren en rechten. In 1609 werd hij benoemd tot
drost van Muiden en baljuw van Gooiland. Door zijn toedoen werd het Muiderslot een middelpunt
van het literaire en intellectuele leven van de Republiek: de bekende Muiderkring. Aanvankelijk
schreef Hooft vooral gedichten en klassiek geïnspireerde treurspelen; vervolgens toneelstukken die
gebaseerd waren op episodes uit de vaderlandse geschiedenis. Tenslotte wijdde hij zich sinds 1618
aan de geschiedschrijving, met name die van de Nederlandse Opstand, waarbij Tacitus zijn grote
voorbeeld was.
a Henrik de Grote. Zyn leven en bedryf. Amsterdam 1626 [243 pp.; fo]; Haarlem 1636; Amsterdam
1638 (verm.); Haarlem 1645; Amsterdam 1648, 1661, 1662, 1664 (van deze uitgave ook delen met
jaartal 1665); in: P.C. Hooft, Werken. Amsterdam 1671, 1-185 (aparte paginering); in: idem,
Mengelwerken. Amsterdam/Leiden 1704, 1-172; in: idem, Alle de gedrukte werken 1611-1738. W.
Hellinga, P. Tuynman, ed. 9 dln. Amsterdam 1972, VI, 1-172 (facs.).
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b Neederlandsche histoorien, sedert de ooverdraght der heerschappye van kaizar Karel den Vyfden,
op kooning Philips zynen zoon. Amsterdam 1642 [899 pp.; fo], 1656, 1677; in: P.C. Hooft, Alle de
werken. 2 dln. Amsterdam/Leiden, 1703, I, 1-586; [Brussel 1840] (alleen boek 1); in: idem, Alle de
gedrukte werken 1611-1738. W. Hellinga, P. Tuynman, ed. 9 dln. Amsterdam 1972, IV, 1-586 (facs.).
De restanten van de uitgave van 1840 werden van de hand gedaan onder de titel: De
inquisitie van Spagnien, onder de 8 jaeren regering (1555-1563) van Philippus den II.
Brussel 1840.
c Vervolgh der Neederlandsche historien, seedert het ooverlyden van prins Willem, tot het einde der
landtvooghdyschap des graaven van Leicester. Amsterdam 1654 [333 pp.; fo], 1677; in: P.C. Hooft,
Alle de werken. 2 dln. Amsterdam/Leiden 1703, II, 587-1242; in: idem, Alle de gedrukte werken
1611-1738. W. Hellinga, P. Tuynman, ed. 9 dln. Amsterdam 1972, IV, 587-1242 (facs.).
Van b en c verschenen de volgende verzameluitgaven en bewerkingen:
P.C. Hoofts Nederlandsche historien. M. Siegenbeek, A. Simons, J.P. van Cappelle, ed. 8 dln.
Amsterdam 1820-1824.
P.C. Hoofts Nederlandsche historien. W. Hecker, ed. 5 dln. Groningen 1843-1846.
Episodes uit Hooft's Nederlandsche historiën. E. Verwijs, ed. Leeuwarden 1864, 1875, 1891, 1919;
Zutphen [1920].
Fragmenten uit P.C. Hooft's Nederlandsche historiën. J.C. Sichterman, ed. Brussel 1943.
P.C. Hooft's Nederlandse historiën in het kort. M. Nijhoff, ed. Amsterdam 1947, 1978.
P.C. Hooft, Het epos van den prins. Een keuze uit Hooft's Nederlandse historiën van 1642. A.
Zijderveld, ed. Amsterdam 1951.
Uit de Nederlandse Historiën van P.C. Hooft. A.C. Niemeyer, F.J. Schmit, ed. Amsterdam 1960.
Drie boeken uit P.C. Hoofts Nederlandsche Historiën (facs.). P.H.J. Vermeeren, ed. 's-Gravenhage
1964, Katwijk 1979.
Gekast naar de konst. Fragmenten uit P.C. Hoofts Nederlandsche Histooriën. F.L. Zwaan, W. de
Kruyter, S. Groenveld, ed. Culemborg 1977.
d Rampsaligheden der verheffinge van den huize van Medicis. Amsterdam 1649 [200 pp.; 8o] (in het
hetzelfde jaar een tweede druk in 12o), 1661, 1662, 1663, 1664; in: P.C. Hooft, Werken. Amsterdam
1671, 1-35 (aparte paginering); in: idem, Mengelwerken. Amsterdam/Leiden 1704, 179-212; in: idem,
Alle de gedrukte werken 1611-1738.
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W. Hellinga, P. Tuynman, ed. 9 dln. Amsterdam 1972, VI, 179-212 (facs.); 's-Gravenhage 1981.

Literatuur
De Wind, 461-470; Van der Aa, VIII, 2, 1100-1111; NNBW, IV, 771-777; J.C. Breen, Pieter
Corneliszoon Hooft als schrijver der Nederlandsche Historiën (Amsterdam, 1894); J.D.M. Cornelissen,
Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 17e
eeuw (Nijmegen/Utrecht, 1938), ook in: idem, De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies
over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. E.O.G. Haitsma Mulier, A.E.M. Janssen, ed.
(Amsterdam, 1987) 53-101; P. Geyl, ‘Hooft's Historiën’, Historia, XII (1947) 121-126, ook in: idem,
Studies en strijdschriften (Groningen, 1958) 119-127 en in: idem, Verzamelde opstellen (4 dln.;
Utrecht/Antwerpen, 1978) III, 101-109; J. Romein, ‘Hooft als historieschrijver’, De nieuwe stem, II
(1947) 337-360, ook in: idem, Tussen vrees en vrijheid (Amsterdam, 1950) 187-211; L.J. Rogier,
‘P.C. Hooft als geschiedschrijver’, in: idem, Terugblik en uitzicht (2 dln.; Hilversum/Antwerpen,
1964-1965) II, 57-68; S. Groenveld, ‘Pieter Corneliszoon Hooft en de geschiedenis van zijn eigen
tijd’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, XCIII (1978) 43-68,
ook in: idem, Hooft als historieschrijver. Twee studies (Weesp, 1981); H.W. van Tricht, P.C. Hooft
('s-Gravenhage, 1980); E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Grotius, Hooft and the writing of history in the Dutch
Republic’, in: A.C. Duke, C.A. Tamse, ed., Clio's mirror, historiography in Britain and the
Netherlands. Britain and the Netherlands VIII, papers delivered to the eighth Anglo-Dutch historical
conference (Zutphen, 1985) 55-72; H. Duits, ‘Een “leesweerdich bouck”. Enkele reacties op Hoofts
Henrik de Grote’, in: E.K. Grootes, ed., Geschiedenis, godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden
aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (Roden,
1989) 109-113; L. Peeters, ‘P.C. Hooft en P.C. Tacitus. Nederlandse historie in Romeins gewaad’,
in: Idem, 114-120. P. Leendertz Jr., Bibliographie der werken van P.C. Hooft ('s-Gravenhage, 1931);
H.W. van Tricht, ed., De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (3 dln.; Culemborg, 1976-1979).

236 Hoogstraten, David van
Rotterdam, 14 maart 1658 - Amsterdam, 21 november 1724
Van Hoogstraten werd in een kunstzinnig milieu opgevoed en kende al vroeg veel literatoren, onder
wie P. Rabus*, J. Oudaen en J. Antonides van der Goes. Na zijn medicijnenstudie te Leiden vestigde
hij zich als dokter in Dordrecht, waar hij bovendien een ondergeschikte betrekking aan de Latijnse
school kreeg. Van Hoogstraten werkte zich op tot praeceptor en vervolgens rector van de Latijnse
school in Amsterdam. Hij vertaalde Latijnse dichters en gaf ook gedichten van tijdgenoten uit. Naast
zijn bewerking van S. Hannots Nieuw woordenboek
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der Nederlantsche en Latijnsche tale begon hij met M. Brouërius* van Nidek aan het Groot algemeen
historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek. Dit werk werd na Van
Hoogstratens overlijden voortgezet en uitgegeven door J.L. Schuer (zie: 433, a).
a J. Oudaens leven, in: D. van Hoogstraten, ed., Joachim Oudaans poëzy, verdeeld in drie deelen. 3
dln. Amsterdam 1712, III, 3-72 [8o] (aparte paginering).
b J. van Broekhuizens leven, in: D. van Hoogstraten, ed., J.v. Broekhuizens gedichten op nieu by een
vergadert, en met verscheide noit voorheen gedrukte vermeerdert. Hier is by gevoegt het leven des
dichters. Amsterdam 1712, 1-56 [8o].
c Het leven van Joannes Antonides vander Goes, in: D. van Hoogstraten, ed., Alle de gedichten van
J. Antonides vander Goes. Hier by komt het leven des dichters. Amsterdam 1714 [10 ongen. pp.; 4o];
Rotterdam 1730, 1735; Amsterdam 1748.
De eerste twee drukken van 1685 en 1705 bevatten nog niet de levensbeschrijving door
Van Hoogstraten.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1158-1167; NNBW, VIII, 831-833.

237 Hoorn, Cornelis van
Over Van Hoorn is niet meer bekend dan de titel van zijn werk, eerder genoemd door Pars* in zijn
Naamrol.
a Dese corte cornikel in dese rolle ghescreven ofte ghefigureert zijn begrepen seer scerpelijcken alle
cronikelen van diverse meesteren ... Utrecht 1537 [18 pp.; langwerpig 2o]; Rees 1580 Nijhoff/Kronenberg, 615-616.

Literatuur
De Wind, 136; Muller, 51.

Hoorn, Nicolaas ten, zie: Wegwyzer door Amsterdam

238 Hopperus, Joachim
Sneek, 11 november 1523 - Madrid, 11 december 1576
Hopperus studeerde in Leuven, Parijs en Avignon, promoveerde daarna in Leuven in de rechten
(1553) en werd er hoogleraar in het Romeins recht. Dankzij de vriendschap en het vertrouwen van
Viglius* kreeg Hopperus in 1554 zitting in de Grote Raad van Mechelen, later ook in de
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Geheime Raad en in de Raad van State. In 1566 werd hij in Madrid als adviseur voor de Nederlandse
aangelegenheden lid van de koninklijke raad.
a Recueil et memorial des troubles des Pays Bas du roy, in: C.P. Hoynck van Papendrecht, ed.,
Analecta Belgica. 6 tom. Hagae Comitum 1743, II, 2, 17-118 (ook met extra schutblad: Commentarius
de tumultibus Belgicis ex ms. bibliothecae archiepiscopalis Mechliniensis).
Mémoires de Viglius* et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas. A. Wauters,
ed. Société de l'histoire de Belgique, 2. Bruxelles 1858, 231-374.

Literatuur
De Wind, 172-176; Van der Aa, VIII, 3, 1253-1259; BN, IX, 466-468; NNBW, VII, 622-623; E.H.
Waterbolk, ‘Een “vervalser” betrapt? Een probleem uit de 16e-eeuwse historiografie’, in: Handelingen
van het zevenentwintigste Nederlands filologencongres ... 1962 (Groningen, 1962) 194-195; G.
Janssens, ‘Joachim Hopperus, een Fries rechtsgeleerde in dienst van Filips II’, in: Recht en instellingen
in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Liber amicorum Jan Buntinx
(Leuven, 1981) 419-433; E.H. Waterbolk, ‘Werkelijkheid of verbeelding’, in: Ph. Breuker, M. Zeeman,
ed., Freonen om ds J.J. Kalma hinne. Stúdzjes meast oer Fryslân, foar syn fiifensantichste jierdei
(Leeuwarden, 1982) 255-265; F. Postma, ‘Viglius van Aytta en Joachim Hopperus tegenover de
Nederlandse opstand’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CII
(1987) 29-43.

Hornanus, zie: Junius, Hadrianus

239 Hornius, Georgius
Kemnath (bij Bayreuth, Duitsland), 1620 - Leiden, 10 november 1670
Als protestant door de oorlogshandelingen verdreven reisde Hornius, aanvankelijk met zijn moeder,
later alleen, door Duitsland en Engeland. Hij voorzag in zijn onderhoud als huisleraar, maar zag ook
kans zelf te blijven studeren: hij schreef zich vervolgens in aan de universiteiten van Groningen (1638)
en Leiden (1644). Na zijn promotie in de theologie werd hij hoogleraar in de geschiedenis en politica
te Harderwijk (1648), waar hij in 1652 rector magnificus was. In 1653 werd hij buitengewoon
hoogleraar in de geschiedenis te Leiden, een jaar later gewoon hoogleraar. Door psychische instabiliteit
werd hij het slachtoffer van bedriegers. Hij kon een reeds aanvaarde leerstoel in Heidelberg niet meer
bezetten.
a Honorii Reggii Kemnathensis de statu ecclesiae Britannicae hodierno liber commentarius. Dantisci
[=Amsterdam] 1647 [126 pp.; 4o].
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b Rerum Britannicarum libri septem, quibus res in Anglia, Scotia, Hibernia ab anno MDCXLV bello
gestae, exponuntur. Lugduni Batavorum 1648 [368 pp.; 8o].
Britannischer Maccabaeus, oder von des Englischen Generalen Thomae Fairfax Kriegsexpedition
sieben Bücher. Aus Georgio Hornio und anderen Scribenten ... zusammen geschrieben durch Erethur
Griephiren von Wahrendorff. S.l. 1668 (verm.).
c De originibus Americanis libri quator. Hagae Comitis 1652 [282 pp.; 8o]; Hemipoli 1669.
d Accuratissima orbis antiqui delineatio. Sive geographia vetus, sacra et profana. Exhibens, quicquid
imperiorum, regnorum, principatuum, rerumpublicarum, ab initio rerum, ad praesentem usque mundi
statum fuit. Praemissa est introductio ad geographiam antiquam. Qua orbis vetus, gentium migrationes,
populorum origines et quicquid historias illustrare potest, breviter refertur. Amsterodami 1653 [30
pp.; fo], 1654, 1657, 1660, 1677, 1684; Hagae 1740.
De Introductio is ook afzonderlijk uitgegeven.
A full and exact description of the earth, or ancient geography, both sacred and profane.
Amsterdam/London 1700.
A compleat body of ancient geography, both sacred and profane ... The Hague/London 1741.
e Dissertationes historicae et politicae. Lugduni Batavorum 1655 [389 pp.; 12o]; Lugduni
Batavorum/Roterodami 1668.
f Historiae philosophicae libri septem. Quibus de origine, successione, sectis et vita philosophorum
ab orbe condito ad nostram aetatem agitur. Lugduni Batavorum 1655 [387 pp.; 4o].
g Disputatio de Palatinatu superiore et electoratu Rheni, in: Repraesentatio reipubl. Germanicae, sive
tractatus varii de Sacri Romano-Germanici imperii regimine, variorum, eorumdemque
prae-clarissimorum auctorum ... Norimbergae 1657, 773-780 [4o].
h Dissertatio de vera aetate mundi, qua sententia illorum refellitur qui statuunt natale mundi tempus
annis minimum 1440 vulgarem aeram anticipare. Lugduni Batavorum 1659 [72 pp.; 4o].
i Defensio dissertationis de vera aetate mundi, contra castigationes Isaaci Vossii ... Lugduni Batavorum
1659 [64 pp.; 4o](zie: 501, c).
j Auctarium defensionis pro vera aetate mundi. Lugduni Batavorum 1659 [28 pp.; 4o].
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k Brevis et perspicua introductio ad universalem historiam. Lugduni Batavorum/Roterodamum 1665
[72 pp.; 12o]; Gothae 1679; Lipsiae 1690; Francofurti ad Moenum 1704.
De uitgave van 1679 verscheen onder de titel: Introductio in historiam universalem.
Introduction clair et succinte à l'histoire politique et universelle, in: G. Hornius, Abregé de l'histoire
ecclesiastique. 2 tom. Rotterdam 1700, II, 553-690 (zie: l).
Korte inleydinge tot een algemeene wereltlycke historie. S.l. s.a.; in: G. Hornius, Kerckelijcke historie
... Leiden 1666 (zie: l).
l Historia ecclesiastica et politica. Lugduni Batavorum/Roterodami 1665 [368 pp.; 12o] (gevolgd door
Brevis et perspicua introductio ad universalem historiam), 1666 (verm.), 1671; Lipsiae 1677 (verm.);
Gorinchemi 1683; Lugduni Batavorum 1687 (verm. tot 1686 door M. Leydekker*); Francofurti ad
Moenum 1694, 1704.
Kerckelijcke historie van de scheppinge des weerelts tot 't jaer des Heeren 1666. Waer by gevoecht
is een korte inleydinge tot een weereltlijcke historie. Leiden 1666; Amsterdam 1683 (vervolgd door
B. Bekker* tot dat jaar), 1686 (vervolgd door Bekker tot 1684), 1696 (vervolgd door M. Leydekker*
tot 1686, op het titelblad: 1696), 1735, 1736, 1739, 1746; 's-Gravenhage s.a. (zie: 41, a, 301, a).
Abregé de l'histoire ecclesiastique, depuis la creation du monde, jusqu'à l'an de grace 1666. Avec une
introduction clair et succinte à l'histoire politique et universelle. 2 tom. Rotterdam 1700.
m Arca Noae sive historia imperiorum et regnorum a condito orbe ad nostra tempora. Lugduni
Batavorum/Roterodami 1666 [548 pp.; 12o]; Francofurti en Lipsiae 1674; Gorinchemi 1677.
n Orbis politicus imperiorum, regnorum, principatuum, rerum publicarum. Cum memorabilium
historicis et geographia veteri ac recenti. 4 tom. Lugduni Batavorum 1667 [154 + 142 + 156 + 98 pp.;
12o], 1668; Lipsiae 1668; Vesaliae 1669 (verm.); Francofurti/Lipsiae 1675; Lipsiae 1685; Veronae
1688; Francofurti 1705.
De eerste druk alleen met titel Orbis politicus.
o Orbis imperans. Lugduni Batavorum 1668 [341 pp.; 12o]; Lipsiae 1668; Lugduni Batavorum 1669;
Francofurti 1677, 1693.
p Historiae naturalis et civilis, ad nostra usque tempora, libri septem. Lugduni Batavorum 1670 [374
pp.; 12o], 1671; Lipsiae 1671, 1679, 1697.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 3, 1265-1268; ADB, XIII, 137-138; BLGNP, II, 261-263; NNBW,
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VIII, 848-849; I. von Schmitz-Auerbach, Georg Hornius, ein deutscher Geschichtsschreiber: Ein
Beitrag zur Geschichte der deutschen Historiographie des 17. Jahrhunderts (Karlsruhe, 1880); D.
Grosheide, Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten (Amsterdam, 1951); A.
Klempt, Die Säkularisierung der universalhistorischen Auffassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens
im 16. und 17. Jahrhundert (Göttingen, 1960); E.J. van der Kley, ‘Europe's “discovery” of China and
the writing of world history’, American historical review, LXXVI (1971) 358-385; G. Gliozzi, Adamo
e il Nuovo Mondo. La nascita dell' antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche
alle teorie razziali (1500-1700) (Florence, 1976); E. Hassinger, Empirisch-rationaler Historismus.
Sein Ausbildung in der Literatur Westeuropas von Guicciardini bis Saint-Evremond (Bern, 1978).

240 Horst, Hendrik van der
Amsterdam, (ged.) 14 januari 1671 - Batavia, februari 1715
In 1689 ging Van der Horst als soldaat naar de Oost. Daar leerde hij Javaans en werd in 1703
‘translateur’. Het volgende jaar was hij onderkoopman, toen koopman, in 1706 kapitein en in 1708
deed een aantal goed volbrachte politieke zendingen hem op de post van provisioneel gezaghebber
van Semarang belanden. Na in 1709 gecommitteerde voor zaken ‘inlanders’ betreffende te zijn
geworden, bekleedde Van der Horst tenslotte de functie van landdrost van het hele gebied van het
koninkrijk Jacatra. In deze functie vergaarde hij een groot vermogen.
a Oorspronk van de eerste heerschappye ofte de beginselen van de Javaanse regeringen op het eijland
Groot Java. Opgesteld uyt de oude Javaansche schriften en de verhaalen, in: Biäng-lala. Indisch
leeskabinet tot aangenaam en gezellig onderhoud, IV (1855), 1, 262-281 [8o].
Anoniem verschenen. Van der Horst stelde dit werk samen in 1710.

Literatuur
NNBW, VIII, 850-851.

241 Hortensius (Van den Hove, Hofmans), Lambertus
Montfoort, 1500-1501 - Naarden, 1574
Omdat zijn vader hovenier was nam Hortensius deze Latijnse naam aan. Hij studeerde in Leuven,
doceerde vanaf 1527 aan de Latijnse school in Utrecht geschiedenis en werd tot priester gewijd. Op
verzoek van het stadsbestuur van Naarden aanvaardde hij in 1544 het rectoraat van de Latijnse school
aldaar. Hortensius behoorde tot de zeven afgevaardigden, die in 1572 de stad op voorwaarde van
behoud van lijf en goed aan de Spanjaarden overgaven. Dezen braken echter hun gegeven woord en
richtten het beruchte bloedbad aan, waaraan Hortensius zelf ternauwernood ontkwam. Naast zijn
historisch werk schreef hij gedichten en bestudeerde de klassieken.
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a Secessionum civilium Ultriectinarum, et bellorum, ab anno 1524 usque ad translationum episcopatus
ad Burgundos, libri septem. Basileae 1546 [256 pp.; fo]; Ultraiecti 1642 (zelfstandig), 1643.
De laatste uitgave verscheen samen met de uitgaven van Beka en Heda door A. Buchelius
(zie: 90, a) en was voorzien van een levensbeschrijving van Hortensius door G. Lap van
Waveren.
Een gedeelte van het werk was ook verschenen in: P. Scriverius, Batavia illustrata.
Lugduni Batavorum 1609, 39-51 derde paginering (zie: 436, b).
Historie ofte wijder verklaringhe van de Utrechtsche gheschiedenissen, oorlogen ende veranderinghen
van den jare 1524 tot de beschrijvinghe van 't bisdom aen die van Bourgondien. 's-Gravenhage 1625.
b Tumultuum anabaptistarum liber unus. Basileae 1548 [84 pp.; 4o]; in: S. Schardius, ed., Historicum
opus ... 3 tom. Basiliae [1574], II, 1306-1331; Amstelodami 1636.
Het boeck ... van den oproer der Wederdooperen. Enkhuizen 1614, 1624; Hoorn 1624; Amsterdam
1659, 1660, 1694, 1699.
De uitgaven van Enkhuizen en Hoorn zijn aan elkaar identiek en lagen ten grondslag aan
de Amsterdamse uitgaven, die een andere titel hebben: Verhaal van de oproeren der
Wederdoopers.
c De bello Germanico libri septem. Basileae 1560 [208 pp.; 4o]; in: S. Schardius, ed., Historicum
opus ... 3 tom. Basiliae [1574], II, 1579-1663.
Warhaffte und eigentliche Beschreibung des protestierenden Kriegs Teutscher Nation. Basel 1573.
d De origine et interitu oppidi Nerdae liber, in: Hortensius over de opkomst en den ondergang van
Naarden. P.H. Peerlkamp, A. Perk, ed. Werken Historisch Genootschap, Nieuwe serie no 5. Utrecht
1866 [8o].

Literatuur
De Wind, 146-147, 539-540; Van der Aa, VIII, 2, 1284-1288; NNBW, I, 1158-1160; Muller, 73; G.
Mees Azn., Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver (Utrecht, 1836).

Hoste, Johannes, zie: Otho, Johannes

242 Houbraken, Arnold
Dordrecht, 28 maart 1660 - Amsterdam, 14 oktober 1719
Houbraken begon als knecht bij een garenwinder en kopiëerde soms tekeningen of prenten.
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Vanaf 1672 was hij leerling van de schilders W. van Drielenburg, J. Levecq en S. van Hoogstraten.
J. Witsen trad als zijn begunstiger op en haalde hem uiteindelijk in 1710 naar Amsterdam. In 1713
maakte Houbraken een reis naar Engeland. Behalve vele prenten voor boekhandelaren, maakte hij
ook plafondschilderingen. Zijn doeken vertonen over het algemeen kleine genre-achtige, bijbelse en
mythologische voorstellingen.
a De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Waar van 'er vele met
hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden:
zynde een vervolg op het Schilderboek van K.v. Mander (zie: 319, a). 3 dln. Amsterdam 1718-1721
[381 + 361 + 408 pp.; 8o]; 's-Gravenhage 1753, Amsterdam 1976 (facs.); P.T.A. Swillens, ed. 3 dln.
Maastricht 1943-1953.
Grosse Schouburgh der niederländischen Maler und Malerinnen. Wien 1880 (Band 1).

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1302-1305; ADB, XIII, 209-210; NNBW, X, 388-389.

243 Hout, Jan van
Leiden, 14 december 1542 - Leiden, 12 december 1609
Over Van Houts opleiding is niets bekend. In 1564 werd hij benoemd tot stadssecretaris van Leiden.
Aangezien hij verdacht werd van protestantse sympathieën week hij bij de komst van Alva uit naar
Emden. In 1572 keerde hij naar Leiden terug en het jaar daarop werd hij in zijn functie hersteld.
Tijdens het beleg van 1574 was hij een van de grote voormannen die tot volhouden maanden. Op
velerlei wijze maakte hij zich voor Leiden verdienstelijk: hij was secretaris van curatoren van de
universiteit, maakte deel uit van bezendingen om de belangen van de vertegenwoordiging van de stad
te behartigen, reorganiseerde de bedeling, beheerde de stadsdrukkerij en was in feite stadsarchivaris.
Daarnaast was hij een der eerste Renaissancedichters en voorstander van dichten in de landstaal.
a Der stadt Leyden dienst-bouc, innehoudende verclaringe van twezen ende ghelegentheyt vande
zelve stadt, gelijck die van outs gheweest, ende verdeelt is; van de vermeerderinghen ende
vergrootinghen van dien. Leiden 1602 [58 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1311-1314; NNBW, II, 608-612; Kampinga, Opvattingen; J.C.H. de Pater, Jan
van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw ('s-Gravenhage, 1946).
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Houten, Ysbrant van, zie: Kort kronijcxken

244 Houtuyn, Adriaan
's-Gravenhage, (ged.) 17 december 1645 - 's-Gravenhage, kort voor 5 oktober 1733
In 1662 liet Houtuyn zich inschrijven in Leiden als student in de medicijnen. Hij zal overgestapt zijn
naar de rechtenstudie, want hij komt later voor als advocaat in 's-Gravenhage bij het Hof van Holland.
a Monarchia Hebraeorum, quae est de imperio monarchico in populum Hebraeum probatio ab
Abrahamo ad dispersam gentem. Lugduni Batavorum 1685 [255 pp.; 12o].
b Reipublicae Batavae, liber primus. Periodum ab gentis initio ad comitum tempora complectens.
Hagae Comitis 1689 [35 + 180 pp.; 12o in 6en].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1335-1336; NNBW, VII, 628; E.H. Kossmann, Politieke theorie in het
zeventiende-eeuwse Nederland (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van
wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe reeks LXVII, no 2; Amsterdam, 1960).

245 Houve, Matthijs van der
's-Gravenhage, 1577 - 's-Gravenhage, (begr.) 12 mei 1638
Op de titelpagina van zijn werk deelde Van der Houve zijn geboorteplaats en -jaar mee, evenals het
feit dat hij schildknaap was en heer tot Campen. Meer is omtrent zijn leven niet bekend.
a Hantvest of chartre chronyck van de landen van Oud-Batavien, Oud-Vriesland, Oud-Francenland.
Nu Holland, Zeeland, West-Vriesland, ende andere Vrieslanden, Gelderland, Utrecht ende Over-ysel.
Maeckende het vrye heerschende Vereenighde Neder-land, t'samenghevought ende verbonden van
dese seven vrye provincien, Gelderland, Holland-West-Friesland, Zeeland, Utrecht, Vriesland,
Over-ysel, Groeningen ende Vriesche-Omlanden. 2 dln. Leiden/'s-Gravenhage 1636-1638 [190 + 452
pp.; fo]; 's-Gravenhage/Leiden 1645-1646.
De herdruk van deel 1 heet vermeerderd maar is identiek aan de eerste druk. Vervolgen
van het Hantvest in handschrift bevinden zich in de Leidse universiteitsbibliotheek.
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Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1338-1339; NNBW, VIII, 860; Kampinga, Opvattingen.

246 Hove, Nicolaas ten
's-Gravenhage, (ged.) 12 september 1732 - 's-Gravenhage, 26 september 1782
Ten Hove studeerde vanaf 1747 rechten in Leiden. Hij bekleedde het ambt van commies der
Staten-Generaal en werd vervolgens muntmeester-generaal. Eind jaren zeventig reisde hij langdurig
in Italië rond. Met Rijklof Michael van Goens vormde hij in 1781, op instigatie van zijn neef Hendrik
Fagel, griffier der Staten-Generaal, de redactie van het Oranjegezinde blad De ouderwetse
Nederlandsche patriot. Uit onvrede met het resultaat zou hij de oplage van onderstaand boek
grotendeels hebben verbrand.
a Mémoires généalogiques de la maison de Médicis. 3 tom. [La Haye 1773-1775] [112 + 95 + 70 +
64 + 177 + 216 + 338 + 140 + 300 + 300 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
Memoirs of the house of Medici, from its origin to the death of Francesco, the second grand duke of
Tuscany, and of the great men who flourished in Tuscany within that period ... 2 vol. Bath 1797.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1353; J.W. Niemeyer, ‘Een Grand Tour in beeld. Vier Hagenaars in 1778 met
een Zwitserse vedutentekenaar op reis door Italië’, in: R. de Leeuw, ed., Herinneringen aan Italië.
Kunst en toerisme in de achttiende eeuw (Zwolle, 1984) 63-67; J.M. Peterse, ‘Publicist voor Oranje.
R.M. van Goens en De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781-1783)’, Bijdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CIII (1988) 182-208.

Hove, Lambertus van der, zie: Hortensius, Lambertus

247 Hoven, Johan Daniël van
Hanau (Duitsland), 20 augustus 1705 - Kampen, 20 maart 1793
Van Hoven studeerde theologie in Marburg en Utrecht. In 1728 werd hij hoogleraar in de geschiedenis
en welsprekendheid in Lingen. In 1739 volgde zijn benoeming tot Consistorialrat aldaar. Vanaf 1757
was hij rector en hoogleraar in Kampen.
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a Entwurf einer pragmatischen und unpartheiligen Friedensgeschichte der Evangelischen Kirche in
Teutschland. 2 Bde. Lemgo 1756 [172 + 140 pp.; 8o].
b Index temporis, sive chronotaxis synchronistica celebrium epocharum, a mundo condito ad Caroli
Magni tempora constitutarum ... Zwollae 1758 [30 pp.; 4o].
c Campensia; sive spicilegia critico-antiquaria in quibus varia juris ecclesiastici primaevi, et
antiquitatum ecclesiasticarum capita illustrantur ... Campis 1766 [174 pp.; 4o].
d Letter en geschiedkundige brieven, dienende tot nadere bevestiging, dat op bevel van den keizer
Augustus, kort na, en by de geboorte van Christus, eene Romeinsche beschryving in 't oosten door
Kurenius, en eene joodsche beschryving van Herodes in zyn ryk geschied is; maar dat Augustus in
zyn bevel, nog Lucas in zyn verhaal H. II, vs. 2 om die beschryving die na het bannissement van
Archelaus in Judaea gevolgt is, in 't byzonder niet gedagt hebben ... Kampen 1775 [185 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1356-1359; NNBW, VIII, 861-862.

248 Hoveus (Hovaeus), Anthonius
Egmond aan de Hoef, (?) - Echternach, 1568
Hoveus was monnik in de abdij van Egmond. In 1560 werd hij tot abt gekozen, maar vanwege de
begeving van de abdij aan het nieuwe bisdom Haarlem ging de benoeming niet door. Ter compensatie
werd hij abt van Echternach.
a Chronyck ende historie van het edele ende machtige gheslachte van den huyse van Egmondt. Alkmaar
1630 [127 pp.; 8o], 1637, 1641, 1646, 1655, 1664; Haarlem 1664; Alkmaar 1686, [1696]; Amsterdam
1696; Alkmaar 1707; Amsterdam 1734; Alkmaar 1771; Haarlem s.a.
Het werk is voor 1558 geschreven en alleen bovenstaande drukken zijn door ons gezien.
Er zouden oudere drukken kunnen bestaan. Van Slee noemde in de ADB Latijnse uitgaven,
maar daarvan is verder niets bekend. Sommige drukken vermelden niet de naam van de
schrijver.
Zie ook: Carasso-Kok, 246.

Literatuur
De Wind, 176-177, 545-546; Van der Aa, VIII, 2, 1349-1351; ADB, XIII, 213; NNBW, III, 618-619;
Muller, 89; Kampinga, Opvattingen.
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249 Huber, Ulrik
Dokkum, 13 maart 1636 - Franeker, 8 november 1694
Huber bezocht de Latijnse scholen van Dokkum en Leeuwarden. In 1651 schreef hij zich in te Franeker
als student in de letteren, de filosofie en de rechten. Korte tijd studeerde hij ook te Utrecht om er A.
Matthaeus* te horen. Hij maakte een universitaire reis naar Marburg en Heidelberg, waar hij in 1657
promoveerde. Na een bezoek aan Straatsburg aanvaardde hij het professoraat in de geschiedenis en
welsprekendheid in Franeker. In 1665 verwisselde hij deze leerstoel voor die in de rechten. Hij wees
op het nut van de kennis der geschiedenis en letteren voor de jurist. Drie keer sloeg hij een beroep
naar Leiden af. In 1679 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Friesland. De drie jaren die
Huber in die functie in Leeuwarden doorbracht bevielen hem minder, maar waren van groot belang
voor zijn Hedendaagsche rechtsgeleerdheid.
a De genuina aetate Assyriorum et regno Medorum. Dissertationes VII. Franekerae 1663 [152 pp.;
8o].
b Institutionum historiae civilis. Tomi tres. Franequerae 1692 [589 + 754 + 688 pp.; 8o], 1698, 1703.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1375-1382; NNBW, I, 1165-1168; T.J. Veen, Recht en nut. Studiën over en naar
aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694) (Zwolle, 1976).

250 Huisinga bakker, Pieter
Huizinge (prov. Groningen), 24 maart 1714 - Amsterdam, 22 oktober 1801
Huisinga Bakker was koopman te Amsterdam. Hij dichtte en schreef over de dichtkunst. Hij was
gehuwd met de zuster van J. Wagenaar*.
a Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam 1776
[191 pp.; 8o].
b Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder
in de Vereenigde Provincien. Amsterdam 1787 [160 pp.; 8o].
Huisinga Bakker bezorgde de uitgave van dit werk van J. Wagenaar (zie: 507, m).

Literatuur
Van der Aa, II, 1, 60-62; NNBW, VI, 67.
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Huisman, zie: Agricola, Rodolphus

251 Hultman, Carel Gerard
Zutphen, 10 juli 1752 - 's-Hertogenbosch, 7 maart 1820
Na zijn studie in Leiden werd Hultman advocaat-fiscaal van financiën en controleur van belastingen
in Gelre, later griffier van het Hof van Gelderland. Hij was een gematigd patriot en kon na 1787 in
zijn functie blijven. In 1796 werd hij lid van de Nationale Vergadering. Twee jaar later zat hij korte
tijd gevangen. Nadien bekleedde hij verschillende functies en was tenslotte na 1814 gouverneur des
konings in Noord-Brabant.
a Geschied- en staetkundig onderzoek over den tijd wanneer Philips de Tweede koning van Spanje
opgehouden heeft heer der Vereenigde Nederlanden te zijn; waer in, zoo uit de gronden van 't
algemeene staetsrecht, als uit authenticque stukken en bewijzen van dien en lateren tijd, betoogd
word, dat dezelve eerst zedert 't Placaet van de Algemeene Staten der Vereenigde Nederlanden van
den 26 july 1581 moet gerekend worden van zijn gebied, als heer derzelve landen, vervallen te zijn.
Door Mr. ***. Arnhem 1781 [110 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1457-1459; NNBW, VIII, 890-891.

252 Huydecoper, Balthazar
Amsterdam, 10 april 1695 - Amsterdam, 23 september 1778
In Amsterdam bezocht Balthazar Huydecoper van 1703 tot 1711 de Latijnse school en vervolgens
het Athenaeum Illustre. In 1713 liet hij zich inschrijven als student in de rechten te Utrecht, maar de
meestertitel heeft hij niet behaald. Al vroeg was Huydecoper bedreven in de Nederlandse en Latijnse
dichtkunst en blonk hij uit door zijn treurspelen naar Frans classicistisch voorbeeld, met name die
van Corneille. In 1723 werd hij regent van het Burgerweeshuis, waarschijnlijk om dan tevens regent
van de schouwburg te zijn. In 1732 verwierf hij het baljuwen dijkgraafschap van Texel. Huydecoper
was de eerste die de kroniek van Klaas Kolijn als een vervalsing doorzag.
a Brieven van P.C. Hooft, ridder van St. Michiel, drost van Muiden, baljuw van Goeiland, enz ...
Amsterdam 1738 [570 pp.; fo]; Haarlem/Leiden 1750.
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b Privilegien en handvesten der stede en des eilands van Texel. Amsterdam 1745 [96 pp.; 4o].
Anoniem verschenen.
c Rymkronyk van Melis Stoke met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar
Huydecoper. 3 dln. Leiden 1772 [615 + 613 + 607 pp.; 8o].
Carasso-Kok, 358.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1495-1498; NNBW, V, 251-253; H.A. Ett, ‘De briefwisseling Balthazar
Huydecoper - Gerard Meerman en Huydecoper's onvoltooide voorrede tot de Rijmkroniek van Melis
Stoke’, Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, LXVI (1948) 93-189; idem,
Verjaard briefgeheim. Brieven aan Balthazar Huydecoper (Amsterdam/Antwerpen, 1956); C.J.J. van
Schaik, Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator (Assen,
1962).

253 Huygen, Adam
Doesburg, (1615?) - Doesburg, (begr.) 27 februari 1682
Huygen kreeg zijn eerste onderwijs aan de Illustere School van Deventer (1631) en schreef zich twee
maal te Leiden in als student in de rechten: in 1634 en 1642. Hij was achtereenvolgens secretaris en
burgemeester van Doesburg. Bovendien was hij advocaat, raadsheer van de vorst van Nassau-Siegen
en drost van Wisch.
a Beschryving van het begin, opkomst, en aanwas der stad Doesburg. Nijmegen 1753 [146 pp.; 4o],
1761 - Nijhoff/Van Hattum, 145-146.
Het werk was in 1653 gereed, maar werd pas honderd jaar later uitgegeven door C.W.
Vonck, die ook een uitvoerige voorrede schreef.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1503; NNBW, V, 253-254.

254 Huysers, Ary
(?), (?) - Culemborg, (begr.) 21 november 1806
Over de geboorteplaats en leerjaren van Huysers is niets bekend. Hij was koopman bij de Verenigde
Oostindische Compagnie en in het eerstgenoemde werk wordt vermeld dat hij nauw met R. de Klerk
samenwerkte. Bovendien was hij administrateur van het graanmagazijn en secretaris van de
Amphioen-sociëteit op Java. Komende uit Batavia met vrouw en twee kinderen, mocht hij in juli
1785 tijdelijk in Gouda verblijven, vanwaar hij zich in 1786 in Culemborg vestigde.
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a Het leeven van Reinier de Klerk, gouverneur generaal van Nederlands Indie. Utrecht 1788 [146
pp.; 8o]; in: A. Huysers, Beknopte beschryving der Oostindische etablissementen ... Amsterdam 1792
(zie: b).
De eerste uitgave komt ook s.l.s.a. voor.
b Beknopte beschryving der Oostindische etablissementen, verzeld van eenige bylagen, zeer dienstig
voor lieden die zig in den dienst van de Ooster-Maatschappy begeeven, uit egte berigten te
zaamengesteld. Utrecht 1789 [422 pp.; 8o]; Amsterdam 1792.

Literatuur
Van der Aa, VIII, 2, 1535.

I.A., zie: Abrahamsen, Isaak

255 Idsinga, Saco Herman van
Harlingen, 10 februari 1714 - Groningen, op of voor 22 december 1779
Van Idsinga begon zijn studie in de rechten in 1731 in Franeker. Na afsluiting daarvan werd hij
vendumeester in Harlingen. In 1748 trad hij op als gecommitteerde in Leeuwarden en zette hij zich
in voor afschaffing van de verpachting der belastingheffing. Ook was hij een voorstander van een
erfelijk stadhouderschap. Hieraan dankte Van Idsinga het volgend jaar zijn benoeming tot raadsheer
van het Groningse gerechtshof. Een kwestie over een beurs voor zijn zoon deed de Staten van
Groningen en Friesland met elkaar in conflict geraken.
a Het staats-recht der Vereenigde Nederlanden vertoond volgens de geschiedenissen der stad Groningen
onder de bisschoppen van Utrecht en volgende princen. Van 't midden der XI tot het einde der XVI
eeuw ... Alles uit veele, gedrukte en ongedrukte stucken, inzonderheid de stad Groningen, 't landschap
Drenthe, en Westwoldingerland betreffende. 2 dln. Leeuwarden 1758-1765 [453 + 466 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, IX, 4-7; NNBW, VIII, 899-900.

256 Iperen, Josua van
Middelburg, 23 februari 1726 - Batavia, 11 februari 1780
In 1744 schreef Van Iperen zich in voor de studie theologie in Groningen. Hij promoveerde in
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1748 te Leiden en nog eens in 1752 in Groningen, nu in de wiskunde. Intussen was hij als predikant
benoemd in Lillo en vervolgens in Veere. Hij was betrokken bij het vervaardigen van een nieuwe
psalmberijming en was lid van geleerde genootschappen. In 1778 vertrok hij naar Indië.
a Verhandelinge over de prophetische historie, in: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, II (1771) 361-412 [8o].
b Kerkelyke historie van het psalm-gezang der Christenen, van de dagen der apostelen af, tot op onzen
tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche psalmberyminge: uit
echte gedenkstukken saamgebracht. 2 dln. Amsterdam 1777-1778 [496 + 519 pp.; 4o].
c Eene Javaansche historie Sadjara Radja Djawa, in: Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap,
der konsten en wetenschappen, I (1779) 138-172 [8o] (met een inleiding van Van Iperen op 134-137),
1781, 1820, 1825; II (1780) 262-288 [8o], 1784, 1821, 1826; III (1781) 185-202 [8o], 1787, 1822.
d Verhandeling over de historie-kennis, in: Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, der
konsten en wetenschappen, II (1780) 1-61 [8o], 1784, 1821, 1826.

Literatuur
Van der Aa, IX, 27-32; NNBW, IV, 799-800; H.A.M. Snelders, ‘Het Bataviaasch Genootschap van
kunsten en wetenschappen in de periode 1778 tot 1816’, Documentatieblad werkgroep achttiende
eeuw, no. XLI-XLII (1979) 62-90; W.W. Mijnhardt, ‘Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1765-1794’, Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, (1985) 1-94.

257 Isinck, Adam Menso
Kleef, 1668 - Groningen, 29 september 1727
Isinck studeerde in Groningen, waar zijn oom Menso Alting* burgemeester was, en Utrecht. Daarna
vestigde hij zich met een rechtspraktijk op aanraden van zijn oom weer in Groningen. Na het overlijden
van J. Mensinga, hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid, werd diens wens vervuld dat
Isinck hem zou opvolgen (oktober 1699). Vanaf 1716 had Isinck ook de zorg voor de
academiebibliotheek. Als hoogleraar hield hij de gebruikelijke orationes, waaronder een op de
verdiensten van de Oranjes.
a Brevis historia de Reformatione in urbe Groninga et Omlandia, in: A.M. Isinck, ed., Mensonis
Altingii ... vita, descripta per Ubbonem Emmium ... Henrici Altingii ... Historia de ecclesiis Palatinis
... Adami Mensonis Isinck Brevis historia de Reforma-
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tione in urbe Groninga et Omlandia. Item Ubbonis Emmii ... vita per Nicolaum Mulerium ... Groningae
1728 [174 + 160 + 7 + 54 pp.; 4o] (zie: 11, b; 156, h).
Hoofdzaaklyke inhoud van het historisch bericht der Hervorming in Groningen en Ommelanden, in:
H. Alting, Leevensbeschryving van den jonkheer Abel Koenders ... Groningen 1775, 71-83 (zie: 11,
a).
Een ingekorte vertaling.

Literatuur
Van der Aa, IX, 38-39.

258 Isselt (Jansonius, Doccomensus, Van Doccom), Michael ab
Dokkum, (1550-1553?) - Altona (Hamburg), 17 oktober 1597
Ab Isselt stamde uit een vooraanstaande familie en werd op jeugdige leeftijd na het overlijden van
zijn vader met zijn broer Jan naar de Latijnse school te Amersfoort gestuurd. Daarna studeerde hij in
Leuven, werd er tot priester gewijd en keerde in 1575 naar Amersfoort terug. De rooms-katholieke
Isselt vertrok echter weer toen de stad zich bij de Unie van Utrecht aansloot. Na een verblijf in
Amsterdam en Zwolle arriveerde hij in 1580 in Keulen, waar hij Italiaans leerde. Vanaf 1588 vertoefde
hij in Nijmegen, tot de val van die stad hem opnieuw dwong te vertrekken, nu naar Hamburg. Naast
zijn historische werk publiceerde hij ook stichtelijke literatuur.
a De bello Coloniensi, libri quator. Hoc est, rerum ab electione Gebhardi Truchsesii in archiepiscopum
Coloniensem, usque ad recuperatam ab Ernesto duce Bavariae eius successore, Westphaliam, tota
dioecesi gestarum, vera et succincta narratio ... Coloniae Agrippinae [1584] [464 pp.; 8o], 1586, 1620.
b Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis MD usque in annum MDLXXIIII ex
optimis quibusque scriptoribus congestus, per F. Laurentium Surium Carthusianum. Nunc vero recens
ab anno MDLXX auctus, et ad annum MDLXXXVI opera et studio Michaelis ab Isselt Amorfortii,
perductus. Coloniae 1586 [1199 pp.; 8o], 1602.
Het gedeelte op pp. 778-1199 is van Ab Isselt.
In de herdruk van 1602 luidt de ondertitel vanaf ‘nunc vero’: pro continuatione adiecta
est Historia Michaelis ab Isselt, incipiens ab anno 1566 usque ad annum 1586 ab eo
recens aucta et recognita. Met het exemplaar van deze herdruk in de
Universiteitsbibliotheek in Amsterdam is iets bijzonders aan de hand: tot en met p. 368
is het een herdruk van de Commentarius uit 1586, ook het drukkersvignet is hetzelfde,
alleen de drukker is een ander (A. Quentelius) en de eerste pagina, en een deel van de
tweede zijn opnieuw gezet. Vanaf p. 369 is het boek echter identiek aan de Sui temporis
historia, eveneens uit 1602 (zie: d).
Kurtze Chronick oder historische Beschreybung der furnembsten Hendel, so sich beyde in religions
und weltlichen Sachen, fast durch die gantze Welt zugetragen haben, im Jar 1585 vom
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Augstmonat an biss auff den September, anno 1586 ... Sampt einem Appendix, vom September 1586
biss auff den 10. Tag Aprilis diss jetz lauffenden Jar anno 1587. Köln 1587.
Een vervolg in het Duits tot 1586.
c Mercurii Gallobelgici sive, rerum in Gallia et Belgio potissimum ... auctore D.M. Jansonio
Doccomensi Frisio. 3 tom.
Deel 1.

1588-september 1592. Coloniae Agrippinae 1592
[478 pp.; 8o], 1594 (verm. tot september 1593)
[734 pp.], 1598, 1614.
De beide uitgaven van 1592 en 1594 zijn
gezamenlijk opnieuw uitgegeven in 1596.

Deel 2.

juli 1593-augustus 1594. Coloniae 1595 [432 pp.;
8o], 1597, 1614.

Deel 3.

juli 1594 - begin 1596 + supplementum tot juni
1596. Coloniae 1596 [468 + 155 pp.; 8o], 1598,
1609 (voortgezet door P.A. Jansonius).

d Sui temporis historia, in qua res in toto orbe terrarum gestae, tum praecipue motuum Belgicorum
sub Philippo II, Hispaniarum rege, etc. concitatorum origo et successus usque ad annum MDLXXXVI
perspicue et accurate describuntur. Coloniae 1602 [916 pp.; 8o].

Literatuur
De Wind, 213-216, 557-558; Van der Aa, IX, 42-43; NNBW, VIII, 906-908; W.F. de Jonge, ‘De
Mercurius Gallo-Belgicus, 1592-1625. Eene bibliografisch-historische studie’, Bijdragen voor
vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 3e reeks, VIII (1894) 71-170; B.A. Vermaseren, ‘Leven
en werken van Michael ab Isselt’, Historisch tijdschrift, XIX (1940) 337-388; idem, ‘De kleine
historische werken van Michael ab Isselt’, in: Donum lustrale Catholicae Universitati Noviomagensi
oblatum (Nijmegen, 1949) 335-356; idem, ‘De “Mercurius” en “Historia” van Michael ab Isselt’, in:
Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils. Publications de la société historique et archéologique dans
le Limbourg, LXXXV (1949) 677-692; idem, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de
16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk; Leeuwarden, 1981); P.J. Begheyn, ‘De historicus Michiel
van Isselt te Nijmegen (1588-1592)’, Numaga, XXXI (1984) 35-40.

J.A.D., zie: Historie der ketteren

J.D. HL., zie: Herlein, J.D.

J.d.R.P.G., zie: Rhoer, Jacobus de
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J.R. mr., zie: Rousset de Missy, Jean

J.V.O., zie: Oudenhoven, Jacob van

J.W., zie: Walvis, Ignatius

259 Janiçon, François Michel
Parijs, 24 december 1674 - 's-Gravenhage, 18 augustus 1730
De familie Janiçon stamde uit Guyenne. Op negenjarige leeftijd werd François Michel door zijn
ouders, die om godsdienstige redenen uitweken, meegenomen naar de Republiek. Na te zijn school
gegaan in Maastricht kwam hij in huis bij een oom in Utrecht. In die stad volgde hij ook colleges van
hoogleraren aan de universiteit (onder wie Graevius), zonder overigens ingeschreven te zijn. Hij
staakte echter zijn studie en nam dienst in het leger. Na de Vrede van Rijswijk (1697) ging hij met
een regiment naar Dublin. Tegelijkertijd had hij ook connecties met de Academie aldaar en leerde er
Jonathan Swift kennen. Teruggekeerd in de Republiek werd Janiçon gouverneur bij de familie Van
Randwijck bij Arnhem. Daarna woonde hij achtereenvolgens in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht,
waar hij kranten redigeerde. Tenslotte werd hij agent van de landgraaf van Hessen-Kassel in
's-Gravenhage (1722-1730).
a Etat présent de la République des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 tom. La Haye
1729-1730 [504 + 536 pp.; 12o], 1739, 1741, 1755 (verm.).
De Republiek der Vereenigde Nederlanden. 4 dln. 's-Gravenhage 1731-1732, 1736.
In het vierde deel van de uitgave van 1736 bevindt zich een ‘Character, en merkwaardigste
levensgevallen van den heere Janiçon’, v-xxxiv.

Literatuur
Van der Aa, IX, 92-94; M. Couperus, in: J. Sgard, ed., Dictionnaire des journalistes 1600-1789
(Grenoble, 1976) 197; G.C. Gibbs, ‘The role of the Dutch Republic as the intellectual entrepôt of
Europe in the seventeenth and eighteenth centuries’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden, LXXXVI (1971) 323-349; M.P. Masterson, ‘Holland's fifty republics:
François Michel Janiçon and Montesquieu's federal theory’, French studies, XXIX (1975) 27-41.

Jansonius Doccomensus (Van Doccom), D.M., zie: Isselt, Michael ab
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260 Jarichs, Sybe
Sybe Jarichs zou een Groninger geweest zijn uit de eerste helft van de zestiende eeuw, evenals Tj.
Aykema*. Voor zijn persoon en werk geldt hetzelfde als wat bij Aykema is opgemerkt. Bij De Wind
en Van der Aa en in het NNBW wordt alleen de uitgave van zijn werk door Brouërius* van Nidek
genoemd. Muller kende ook de Kamper drukken, niet de Amsterdamse. Het boek verscheen in al
deze uitgaven zonder de naam Jarichs en Brouërius vermeldde nergens waar hij deze naam vandaan
heeft. Ook Nijhoff/Kronenberg namen van Brouërius de naam Jarichs over.
a Een corte cronike wt voele croniken toe samen mit groter neersticheyt unde arbeyt gebracht
tracterende de oerspronck unde crych der Vreisen wente to dessen dach to, van Westvreislant,
Groningherlant unde Oestvreislant unde wat daer omlandes ghescheen is, seer ghenuechlick om toe
lesen. Kampen [1536] [41 ongen. pp.; 4o] - Nijhoff/Kronenberg, 1196, [1553] (Peter Warnerssoen),
[1570] (Steven Joessen); Amsterdam 1609; in: M. Brouërius van Nidek, ed., Analecta medii aevi ...
Amsterdam/Middelburg 1725, 435-470 (zie: 86, b).
Alle uitgaven bevatten tevens de Cleyn cronica (zie: 113, a). Zie voor de datering van
de derde uitgave 22, a. De vier laatste uitgaven verschenen samen met de kroniek van
Tj. Aykema (zie eveneens: 22, a).

Literatuur
De Wind, 135-136; Van der Aa, IX, 130; NNBW, VI, 856-857; Muller, 59; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving.

261 Jennet, Jean
Metz, (?) - Utrecht, 26 maart 1705
In 1661 publiceerde Jennet zijn Theses theologicae in Sedan. Daarna werd hij predikant in
Courcelles-Chaussy. Kort na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 vluchtte hij naar de
Republiek en vestigde hij zich in Utrecht.
a Histoire de la republique des Provinces-Unies des Païs-Bas, depuis son établissement jusques à la
mort de Guillaume III roi de la Grande Bretagne. 4 tom. La Haye 1704 [491 + 608 + 528 + 662 pp.;
12o].
Anoniem verschenen.

Literatuur
NNBW, IX, 459.
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261 bis Jonchghere, Cornelis Corneliszoon
Over Jonchghere, auteur van onderstaande kroniek, is niets bekend. Zijn kroniek loopt van 1610 tot
1625.
a Utrechtsch kronijkjen, in: J.J. Dodt van Flensburg, ed., Archief voor kerkelijke en wereldsche
geschiedenissen inzonderheid van Utrecht. 7 dln. Utrecht 1838-1848, VI, 9-134 [4o].

262 Junius Jr., Franciscus
Heidelberg, 1589 - Windsor, 19 november 1677
Junius was een zoon van de bekende Leidse hoogleraar in de theologie Franciscus Junius, en voerde
daarom achter zijn naam de letters F[rancisci] F[ilius]. Zijn eerste onderwijs kreeg hij van zijn vader
en van G.J. Vossius*. Daarna legde hij zich in Leiden toe op de studie van de krijgskunst, maar de
afkondiging van het Twaalfjarig Bestand in 1609 benam hem het uitzicht op een militaire carrière in
de Republiek. Hij studeerde vervolgens theologie en kwam als predikant in Hillegersberg te staan.
Als remonstrant moest hij uiteindelijk de acte van stilstand tekenen. Hij vond daarop een functie als
bibliothecaris van Thomas Howard, graaf van Arundel en Surry, hertog van Norfolk, en daarna als
tutor van Alberic de Vere, in Oxford. Regelmatig bezocht Junius daarna de Republiek.
a De pictura veterum libri tres. Amstelaedami 1637 [318 pp.; 4o], Soest 1970 (facs.); Roterodami
1694.
De zeer vermeerderde laatste druk had als titel: De pictura veterum libri tres, tot in locis
emendati, et tam multis accessionibus aucti, ut plane novi possint videri: accedit catalogus,
adhuc ineditus, architectorum, mechanicorum, sed praecipue pictorum, statuariorum,
caelatorum, tornatorum, aliorumque artificum, et operum quae fecerunt, secundum seriem
litterarum digestus.
Junius bezorgde zelf een Engelse en een Nederlandse vertaling:
The painting of the ancients, in three bookes: declaring by historicall observations and examples, the
beginning, progresse, and consummation of that most noble art ... London 1638.
De schilder-konst der oude, begrepen in drie boecken. Middelburg 1641, 1675.
De druk van 1675 had als titel: Begin, heerlijcke voortgangh, en grootdadigh vermogen
der wijdberoemde schilderkonst der antycken ...

Literatuur
Van der Aa, IX, 253-258; BLGNP, II, 278-279; NNBW, IX, 483.
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263 Junius (Hornanus), Hadrianus
Hoorn, 1 juli 1511 - Middelburg, 16 juni 1575
Junius studeerde medicijnen en filosofie in Leuven en Bologna, waar hij in 1540 in de medicijnen
promoveerde. Na een verblijf in Parijs en Engeland vestigde hij zich in 1550 te Haarlem. Hier was
hij stadsgeneesheer en korte tijd rector van de Latijnse school. In 1564 werd hij benoemd tot
geschiedschrijver van de Staten van Holland. In die functie schreef hij zijn Batavia. In 1573 werd
Junius uit het belegerde Haarlem aan het ziekbed van Oranje ontboden. Bij de val van de stad verloor
hij zijn kostbare bibliotheek en eigen werk. Het jaar daarop werd hij stadsdokter van het naar de prins
overgegane Middelburg. Zijn oeuvre omvat historische, filologische, literaire en geneeskundige
werken.
a Batavia. In qua praeter gentis et insulae antiquitatem, originem, decora, mores, aliaque ad eam
historiam pertinentia, declaratur quae fuerit vetus Batavia ... Lugduni Batavorum 1588 [411 pp.; 4o];
Dordrecht 1652.
Uitgegeven door J. Dousa Sr. (zie: 146, a).
Een seer cort doch clare beschrijvinge van de voornaemste ghemuyrde ende ongemuyrde steden ende
vlecken van Holland ende West-Vriesland. Delft 1609; Amsterdam 1646.
Dit is de vertaling van de hoofdstukken 17, 18 en 19. De tweede druk verscheen onder
de titel: Tooneel der ghemuurde ende onghemuurde steden en vlecken, van Hollant en
Westvrieslant. Deze uitgave komt zowel zelfstandig voor, als vermeerderd met: Een korte
beschrijvinghe der steden, vlekken en outheden van Zeelandt door J. van Reygersberch
(zie: 397, a).

Literatuur
Van der Aa, IX, 235-243; ADB, XIV, 736-737; NNBW, VII, 692-694; B.A. Vermaseren, ‘Het ontstaan
van Hadrianus Junius' “Batavia”’, in: Huldeboek pater Dr Bonaventura Kruitwagen o.f.m.
('s-Gravenhage, 1949) 407-426; J.A. van Dorsten, Poets, patrons and professors. Sir Philip Sidney,
Daniel Rogers, and the Leiden humanists (Leiden/Londen, 1962); I.M. Veldman, ‘Enkele aanvullende
gegevens omtrent de biografie van Hadrianus Junius’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden, LXXXIX (1974) 375-384.

264 Jurieu, Pierre
Mer (bij Blois, Frankrijk), 24 december 1637 - Rotterdam, 11 januari 1732
Na zijn studie in Saumur en Sedan maakte Jurieu een reis naar Engeland. Vervolgens was hij van
1674 tot de sluiting van de academie in 1681 hoogleraar in Sedan. Hij week uit naar de Republiek,
waar hij predikant werd in Rotterdam. Tevens bekleedde hij een professoraat aan de Illustere School.
Zijn orthodoxie en onverdraagzaamheid deden hem twisten met vrijwel iedereen die zijn standpunten
niet deelde. In 1693 bewerkstelligde hij zelfs de afzetting van P. Bayle* als hoogleraar.
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a Abregé de l'histoire du concile de Trente. Avec un discours contenant les reflexions historiques sur
les conciles, et particulierement sur la conduite de celuy de Trente, pour prouver que les protestants
ne sont pas obligez à se soûmettre à ce dernier concile. 2 tom. Genève 1682 [142 + 346; 480 pp.;
12o]; Amsterdam 1683.
b Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallele: ou apologie pour les reformateurs,
pour la reformation, et pour les reformez, divisée en quatre parties; contre un libelle intitulé l'Histoire
du calvinisme par Mr. Maimbourg. 4 tom. Rotterdam 1683 [575 + 611 + 403 + 465 pp.; 12o], 1823.
Anoniem verschenen.
c Histoire critique des dogmes et des cultes, bons et mauvais, qui ont été dans l'eglise depuis Adam
jusqu'à Jesus-Christ, où l'on trouve l'origine de toutes les idolatries de l'ancien paganisme, expliquées
par rapport a celles des juifs. Amsterdam 1704 [809 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, IX, 259-263; NNBW, I, 1232-1235; F.R.J. Knetsch, Pierre Jurieu, theoloog en politikus
der refuge (Kampen, 1967).

Kantelaar, Jacobus, zie: Wagenaar, Jan

265 Kanter PHz, Johan de
Wissekerke (Zuid-Beveland), 21 juli 1762 - Middelburg, 23 september 1841
Vroeg wees geworden werd Johan de Kanter grootgebracht door zijn oom Willem Houwer, notaris
te Zierikzee. Deze leidde hem tot hetzelfde ambt op en sedert 1784 was hij als notaris in Zierikzee
toegelaten. De achteruitgang van zijn praktijk deed hem echter terugkeren tot zijn oude voorliefde:
de wis- en natuurkunde. De Kanter vestigde zich in Middelburg en was er zijn leven lang ‘lector
physicus’ aan het museum van de stad en sedert 1806 secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, waarvan hij al in 1789 lid geworden was. In 1807 werd hij benoemd tot lector in de
wis-, natuur- en sterrekunde. Naast onderstaand historisch werk publiceerde hij veel natuurkundige
geschriften.
a Chronyk van Zierikzee. Zierikzee 1794 [113 pp.; 8o], 1795 (verm.) - Nijhoff/Van Hattum, 155-156.

Literatuur
Van der Aa, X, 33-37.
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Karakter van den raad-pensionaris Jan de Wit en zyne factie, Het, zie: Clercq,
Pieter le

266 Kemp, Abraham
Gorinchem, voor 1590 - Gorinchem, (begr.) juli 1649
De katholieke Kemp was notaris in Gorinchem van 1611 tot 1649 en procureur. Hij was lid van de
Gorcumse rederijkerskamer. Voor zijn historisch werk maakte hij gebruik van geschriften van zijn
grootvader A. Kemp Imbertszoon Vos en van zijn neef A. Kemp Jacobszoon Vos, en uit de toen nog
onuitgegeven kroniek van D. Franckenszoon Pauw. Het werk van zijn familieleden was getiteld:
‘Chronycke der heeren van Arkell ende oirspronck ende voortganck van der stede van Gorinchem’,
opgedragen in 1607 aan prins Philips Willem. Abraham Kemp citeerde hier vaak letterlijk uit. Kemp
heeft naast dit historische werk toneelstukken op zijn naam staan.
a Leven der doorluchtige heeren van Arkel, ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem, heerlijkheyd,
ende lande van Arkel, onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland, tot den jare 1500.
Daar by gevoegd uyt verscheyden brieven en schriften, de vryheden, keuren, hant-vesten, gewoonten,
herkomen ende gewijsdens. Mitsgaders, de regeerders der selver stede ende lande, tot den jare 1558
toe: met noch een byvoegsel getrokken uyt de aanteykeninge der voorsz. stede, nopende derselver
regeerders van de voorsz. jare 1558 tot desen jegenwoordigen jare 1655 toe. Gorinchem 1656 [474
pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 157.
Zie ook: Carasso-Kok, 221. Het werk werd uitgegeven door Kemps zoon Henrik.

Literatuur
Van der Aa, X, 95; NNBW, IV, 827-828; Muller, 90-91; W.A. van der Donk, Gorcumse oudheden (5
dln.; Gorinchem, 1949-1950) V, 43-48.

267 Kempius, Cornelis
Dokkum, (1520?) - (Groningen?), oktober 1589
Kempius studeerde in Keulen en was daarna sinds de jaren zestig in verschillende
overheidsbetrekkingen werkzaam in Friesland en Groningen. Kempius was onder andere inquisiteur.
Brucherus* noemt hem notaris en vermeldt dat hij op 4 april 1581 door voorstanders van het
Statenbewind in Appingedam gevangen werd genomen en een maand later uitgewisseld werd tegen
de gearresteerde vrouwen van drie uitgeweken Ommelanders.
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a De origine, situ, qualitate et quantitate Frisae, et rebus a Frisiis olim praeclare gestis, libri tres.
Coloniae Agrippinae 1588 [344 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 158.
Het werk wordt gevolgd door een lijst van Utrechtse bisschoppen van Friese afkomst.

Literatuur
De Wind, 208-209; Van der Aa, X, 95-96; Muller, 60; Waterbolk, Friese geschiedschrijving.

Kerckelicke historie, De, zie: Uytenbogaert, Johannes

Kerkelijke historie en outheden..., zie: Heussen, Hugo Franciscus van

268 Kerroux, Ludovicus Gabriel Florentius
Over het leven van Kerroux is tot nu toe niet meer te vinden dan zijn inschrijving aan de Leidse
universiteit op 22 oktober 1767. Hij staat daar geboekt als Fransman en leraar in de Franse taal. In
de biografische woordenboeken ontbreekt hij en een eventueel overlijden in Leiden is in het
Gemeentearchief niet te vinden. Zijn werk is opgedragen aan de jonge erfprins van Oranje, de zoon
van stadhouder Willem V.
a Abregé de l'histoire de la Hollande et des Provinces-Unies, depuis les temps les plus anciens jusqu'a
nos jours. 2 tom. Leiden 1778 [733 pp.; 4o]; 4 tom. Leiden 1778 [8o].

269 Kinschot, Gaspar Rudolph van
Delft, 26 oktober 1704 - Delft, 7 mei 1748
Van Kinschot was een telg uit een bekend Delfts regentengeslacht. Hij studeerde en promoveerde te
Leiden in de rechten en vervulde de voor zijn stand gebruikelijke bestuurlijke functies. Zo was hij
secretaris van zijn geboortestad, baljuw, schout en dijkgraaf van Oudewater, hoofdingeland van
Delfland en een van de directeuren van de West-Indische Compagnie in de kamer van de Maas.
a Beschryving der stad Oudewater; waarin aangetoont word der zelver herkomst uit het Uitrechtsche
bisdom, overgang tot de graaflykheid van Holland en haare gemaakte onafscheidbaarheid van de
zelve, mitsgaders der zelver voorrechten, regeeringsvorm, en droevige lotgevallen van aloude tyden
af tot nu toe beschreven, uit de oudheid
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bewezen en met de nodige bewysstukken bevestigt. Als mede de handvesten, privilegien en octroyen,
zoo eertyds door de graaven van Holland, als naderhand door de Staaten van dat gewest aan die stad
van tyd tot tyd gegund en verleend. Delft 1747 [600 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 159.
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, X, 195-196; NNBW, III, 691-692.

Klerk, Henricus de, zie: Guthberlet, Henricus

270 Klinkhamer, Govert
Amsterdam, 31 augustus 1702 - Amsterdam, 11 augustus 1774
Klinkhamer was zijdehandelaar. Daarnaast dichtte hij, schreef stichtelijke werken en vertaalde
treurspelen van Voltaire. In het voorwoord van zijn Dagwyzer vermeldt hij dat hij door het gelijknamige
boek van G. Brandt Sr.* was geïnspireerd.
a Dagwyzer der geschiedenissen, kortelyk behelzende verscheidene gedenkwaardige zaaken, op elken
dag van 't jaar, door de geheele waereld voorgevallen. Benevens de geboorte- en sterfdagen van veele
hooge en laage standspersoonen, zoo geestelyke als waereldlyke beroemde helden, geleerde en
vermaarde mannen, en kunstenaaren. Uit veele voornaame schryvers en aanteekeningen by een
verzameld. 2 dln. Amsterdam 1775 [351 + 371 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, X, 235.

271 Kluit, Adriaan
Dordrecht, 9 februari 1735 - Leiden, 12 januari 1807
Na een studie te Utrecht bij P. Wesseling* en Chr. Saxe* werd Kluit in 1760 praeceptor aan de Latijnse
school in Rotterdam en een jaar later in 's-Gravenhage. In 1764 werd hij rector in Alkmaar en in 1768
in Middelburg. Hier kreeg hij vervolgens de functie van lector en professor in de welsprekendheid
en het Grieks aan het Athenaeum Illustre. Tenslotte werd hij in 1778 hoogleraar in Leiden met als
opdracht oudheidkunde en ‘historiae diplomaticae Federati Belgii’.
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Kluit was een voortreffelijk jurist en zette al zijn gaven in in de strijd tegen de patriotse ideeën. In
1795 werd hij uit zijn functie ontslagen en daarin pas in 1802 weer hersteld. Hij kwam om bij de
ontploffing van het kruitschip in Leiden.
a Wederlegging der ontzwagtelde en gezuiverde aldervroegste vaderlandze oudheden van den heer
J. Bent. Benevens ene korte bijlage over het Westfriese jagtregt van den zelven. 's-Gravenhage 1761
[168 pp.; 8o] (zie: 47, a, b, e).
b Conspectus historiae criticae comitatus Hollandiae et Zeelandiae, auctore A. Kluit. Accedit eiusdem
epistola ad virum amplissimum P.H. van de Wall*, delegatis ordinum Hollandiae adscriptum, de
nonnullis, quae in nupera editione chronici vernaculi rhythmici Aemilii Stoke occurrunt. Traiecti ad
Rhenum 1773 [85 pp.; 4o].
c Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus sistens
Chronicon Hollandiae vetustissimum anonymi monachi Egmondani ab anno DCXLVII ad annum
MCCV. Notis vv. dd. Matthaei Douzae aliorumque nec non perpetuo editoris commentario illustratum.
4 tom. Medioburgi 1777-1782 [217 + 500 + 1098 pp.; 4o].
Carasso-Kok, 138.
d Oratio inauguralis de iure, quo Belgae legitimo suo principi ac domino Philippo imperium
abrogaverint. Leidae 1779 [74 pp.; 4o].
Inwijingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer,
Philips, koning van Spanje, aftezweren. Leiden 1779.
e Primae lineae collegii diplomatico-historico-politici, sistentes vetus ius publicum Belgicum historice
enarratum, et ex antiquis monumentis et veteris aevi diplomatibus illustratum. Lugduni Batavorum
1780 [158 + 53 + 16 pp.; 8o].
f Index chronologicus ... sive prodromus, ad primas lineas historiae federum Belgii Federati. Lugduni
Batavorum 1789 [312 pp.; 8o]; in: A. Kluit, Historiae federum Belgii Federati primae lineae... 3 tom.
Lugduni Batavorum 1790-1791, III (zie: g).
g Historiae federum Belgii Federati primae lineae in usum auditorum. 3 tom. Lugduni Batavorum
1790-1791 [609 + 312 pp.; 8o].
Deel 3 bestaat uit de Index chronologicus ... (zie: f).
h Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel, deszelfs
bloei, verval, en middelen van herstel. Amsterdam 1794 [360 pp.; 8o].
i Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795. Of geschied- en
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staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de republikeinsche regering,
zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche volk van Holland, of der geheele
natie. Met vele onuitgegeven bijlagen. 5 dln. Amsterdam 1802-1805 [520 + 547 + 556 + 630 + 652
pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, X, 243-248; NNBW, III, 696-698; G.A Boutelje, Bijdrage tot de kennis van A. Kluit's
opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis (Groningen/'s-Gravenhage, 1920); F.W.N.
Hugenholtz, ‘Adriaan Kluit en het onderwijs in de mediaevistiek’, Forum der letteren, VI (1965)
142-160, ook in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed., Geschiedschrijving in Nederland. Studies over
de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) I, 143-162; A.Th. van Deursen,
Geschiedenis en toekomstverwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de universiteiten van de
achttiende eeuw (Kampen, 1971), ook in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed., Geschiedschrijving
in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) I,
110-129; E.V. Vrij, ‘Het collegegeschil tussen de hoogleraren A. Kluit en J. Luzac in 1786’, Leids
Jaarboekje, LXIII (1971) 121-142; I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian revolution.
History and politics in the Dutch Republic 1747-1800 ('s-Gravenhage, 1973); Th. Veen, ‘De legitimatie
van de souvereiniteit der Staten bij Huber en Kluit’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden, XCVII (1982) 185-215; G.J. Schutte, ‘Grondvester of belager der
vrijheid? Willem van Oranje in de ban der achttiende-eeuwse tegenstellingen’, in: E.O.G. Haitsma
Mulier, A.E.M. Janssen, ed., Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming
en geschiedschrijving (Utrecht, 1984) 63-90; I. Schöffer, ‘Adriaan Kluit, een voorganger’, Tijdschrift
voor geschiedenis, CI (1988) 3-16.

Knaap, Jan, zie: Servilius, Joannes

272 Knippenbergh, Joannes
Helden (prov. Limburg), 9 april 1662 - Helden, 10 februari 1742
Na een studie in de theologie in Keulen gaf Knippenbergh eerst onderwijs in de theologie te Neuss,
waarna hij pastoor werd in Flamersheim bij Munstereifel. Vanaf 1697 was hij pastoor in Helden en
waarschijnlijk vanaf 1722 landdeken van het district Kessel.
a Historia ecclesiastica ducatus Geldriae, in qua catholicae fidei origo in eodem ducatu, ejusque
propagatio, ac conservatio, episcoporum insuper successio, caetuum
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religiosorum initia etc. recensentur, insertis etiam, quae in regimine politico memoratu digna acciderunt
a Christo nato usque ad annum MDCC. Bruxellis 1719 [296 pp.; 4o].
b Appendix chronologica ad historiam ecclesiasticam ducatus Gelriae, in: Limburg's jaarboek, V
(1897) 1-2, 44-160 en 4, 152-158.
Ook afzonderlijk uitgegeven J. Vrancken, ed. Roermond s.a.

Literatuur
Van der Aa, X, 267; NNBW, IV, 847-848.

273 Knoop, Johann Hermann
Freienhage (bij Kassel, Duitsland), (1700?) - Leeuwarden, (1768?)
De vader van Johann Hermann Knoop was in dienst als hovenier in Hessen. Knoop was sinds ongeveer
1730 in Leeuwarden als hovenier in dienst van Maria Louise van Hessen-Kassel, echtgenote en later
weduwe van Johan Willem Friso. Na achttien dienstjaren werd hij wegens drankmisbruik ontslagen.
Hij voorzag toen in zijn levensonderhoud door het schrijven van allerlei boeken, meest op het gebied
van de hovenierskunst. Tevens gaf hij onderwijs en werkte mee aan publikaties van J.A. de Chalmot*.
Hij eindigde in het diakoniehuis.
a Tegenwoordige staat of historische beschryvinge van Friesland. Waarin deszelfs legging, gesteldheid,
natuur, vrugtbaarheid; de oorsprong, voortgang, aart, zeeden en gebruiken der inwoonders; de tamme
en wilde dieren: de zeën, rivieren en meeren; wouden, bosschen en feenen, enz. Vervolgens de
wereldlyke en geestelyke regeerings-form; de oorsprong en genealogie van het doorlugtige Huis van
Oragnien en Nassauw, enz., enz., enz.; en de verschillige daar in zig bevindende religien, duidelyk
aangeweezen worden. Alles uit oude en laatere stukken, en ten deele uit eigene ondervinding opgestelt
en beschreven. Leeuwarden 1763 [539 pp.; 8o].
b Nieuwe historische-geographische beschryving van den geheelen aardkloot; bevattende eene beknopte
opgaave van alle de aanmerkelykste landen, steden, dorpen, enz. in de vier werelddeelen voorkomende;
met byvoeginge van derzelver naamsoorsprong, grenzen, grootte, en luchtsgesteldheid; benevens
eene naauwkeurige beschryving van den aart der verschillende landen, en volken; van alle de
onderscheidene godsdiensten, en van den koophandel van ieder volk in 't byzonder ... 2 dln. Leeuwarden
[1765?] [633 + 899 pp.; 8o] (‘tweede druk’); Amsterdam 1785.

Literatuur
Van der Aa, X, 270-271; NNBW, III, 706-707; J.H. Brouwer, ed., Encyclopedie van Friesland
(Amsterdam, 1958); P. Karstkarel, ‘Johann Hermann Knoop (ca. 1700-ca.
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1768). Horticulturae practicus et scientiarum amator te Leeuwarden’, Leids kunsthistorisch jaarboek,
IV (1985) 465-480.

Koehler, zie: Colerus, Johannes

Koenigreichs Dalmatien historische und geographische Vorstellung, Des, zie:
Freschot, Casimir

274 Kok, Jacobus
Amsterdam, (ged.) 7 november 1734 - Amsterdam, 26 mei 1788
Kok was boekhandelaar in Amsterdam. Behalve zijn toetreden tot het gilde in 1758 is over zijn leven
niets bekend. Hij begon aan een voortzetting van Wagenaars* Amsterdam, in zyne opkomst ... (deel
4) te werken, dat waarschijnlijk door J. Fokke (zie: 166, d) is afgemaakt en gepubliceerd in 1788.
a Beknopte geschiedenisse, of verhaal van 't voorgevallene, tusschen de remonstranten en
contra-remonstranten: van de vroegste tyden tot op den jaare 1772 en wel byzonder in die van 1618
en 1619. Amsterdam 1773 [126 + 141 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
b Amsterdams eer en opkomst, door middel der gezegende hervorming, geschied in den jaare
MDLXXVIII. Aangetoond in een verhaal van s'lands en stads geschiedenissen. Van de eerste tijden,
tot op het tegenwoordige twee-honderd jaarige jubile, uit de beste en geloofwaardigste
historie-schryvers verrijkt met aanmerkingen dienende tot opheldering onzer vaderlandsche en stads
historie. Amsterdam 1778 [92 + 128 + 96 + 140 + 58 pp.; 8o].
c Vaderlandsch, geschied-, en aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek; in zig vervattende,
de oude en hedendaagsche kerkelijke en waereldlijke geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,
en onderhoorende landschappen; beschrijvingen van steeden, dorpen, aanwas, lotgevallen en
voorregten, enz. enz. als mede levensverhaalen, van alle vermaarde mannen en vrouwen. 19 dln.
Amsterdam 1780-1788 [elk deel ruim 300 pp.; 8o].
Nadat in 1783 12 delen waren verschenen werd de boektitel, met deel 13, in 1785
Vaderlandsch woordenboek; tevens begon onder die titel een tweede druk van de eerste
12 delen uit te komen (1785-1789). Het laatste door Kok zelf verzorgde deel, deel 19,
verscheen in 1788, waarna het werk waarschijnlijk door J. Fokke werd voortgezet (zie:
166, f). Het geheel telt 38 delen, waaronder 3 Byvoegzels, uitgekomen tot 1799.
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d Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de
stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen
tijd. Waarin voorkomt al het wetenswaardige, zo van derzelver gelegenheid, opkomst, bijzondere
vergrootingen, oudheid, kerkelijke en wereldlijke gebouwen, enz. als mede oude en tegenwoordige
regeering, en wijze van dien, privilegien, voorrechten, schutterijen, gilden, enz. stads wapens, zegels,
binnen en buitenlandsche koophandel, enz. stads ambachtsheerlijkheden, voordeelen en onheilen,
voornaame en geleerde mannen enz. Doormengd met de voornaamste gebeurtenissen, tot de algemeene
vaderlandsche historie betrekking hebbende. 3 dln. Amsterdam 1781 [415 + 424 + 631 pp.; 8o] Nijhoff/Van Hattum, 162.
e Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd. 11 dln. Amsterdam
1783-1788 [elk deel 225-300 pp.; 12o].
Voortgezet door J. Fokke (zie: 166, e).
f Oorsprong, aanwas, geschiedenissen, voorrechten en tegenwoordigen staat der Nederlandsche
schutterijen, en exercitie genootschappen enz. Amsterdam 1784 [194 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, X, 297-298; NNBW, VII, 721; J.D.M. Bardet, ‘Wie schreef het vierde deel van “De
Wagenaar”?’, Jaarboek Amstelodamum, XXXVI (1939) 253-256; H.A. Höweler, ‘De schrijvers van
het Vervolg op Wagenaars Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum, XLI (1947) 122-134.

Kok, Jacobus, zie: Chronyk van Amsterdam

Kolijn, Klaas, zie: Alkemade, Cornelis van; Dumbar Sr., Gerhard; Huydecoper,
Balthazar; Loon, Gerard van; Schelling, Pieter van der; Wagenaar, Jan

275 Kops, Willem
Haarlem, 29 september 1724 - Haarlem, 2 maart 1776
Kops was koopman en fabrikant te Haarlem. Daarnaast schreef hij gedichten en was sinds 1765
directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Bovendien werd hij lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
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a Leeven van Pieter Langendyk, in: P. Langendyks gedichten. Vierde en laatste deel. Waar agter
gevoegd is het leeven van den dichter. Haarlem 1760 [32 pp.; aparte paginering; 4o].
Anoniem verschenen.
b Schets eener geschiedenisse der rederijkeren, in: Werken van de Maetschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leyden, II (1774) 211-351 [4o].

Literatuur
Van der Aa, X, 362-363; NNBW, IV, 861.

276 Kort begrip der algemeene, en ... der Nederlandsche historie
Aan het eind van de achttiende eeuw zijn verschillende geschiedenisboeken voor de jeugd verschenen,
waarvan enkele in vraag-en-antwoord-vorm. Onderstaand overzicht is waarschijnlijk niet volledig.
a Kort begrip der algemeene, en, in 't byzonder, der Nederlandsche historie. Waar in het kort begrip
der historie van de heeren La Croze en Formey, grootdeels gevolgd, maar meer dan de helft
vermeerderd is, om, inzonderheid te konnen dienen tot gebruik van de school-jeugd dezer landen, en
om elk tot eene juiste en uitgebreide kennisse van allerhande gewigtige, en vooral van de vaderlandsche
geschiedenissen, op te leiden. Utrecht 1773 [439 pp.; 8o].
b Kort begrip der Nederlandsche geschiedenissen, tot gebruik van Neêrlands jeugd. Utrecht 1776
[432 pp.; 8o].
c Kort begrip van de geschiedenissen des vaderlands, in vraagen en antwoorden. Geschikt tot gebruik
der schoolen. Leiden 1789 [80 pp.; 8o].
d Kort begrip der Nederlandsche geschiedenissen, sedert de aankomst der Batavieren tot den
tegenwoordigen tijd: ingericht naar de vatbaarheid van jonge kinderen. 3 dln. (‘afdeelingen’)
Amsterdam 1790-1791 [140 pp.; 8o], 1794.
Abregé de l'histoire des Païs-Bas, depuis l'arrivee des Bataves jusqu'a nos jours, mis à la portée des
enfans. 3 tom. Amsterdam 1790-1791.
e Kort begrip der Nederlandsche geschiedenissen, voor jonge heeren en juffrouwen. Amsterdam 1795
[362 pp.; 8o].
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Literatuur
E.P. de Booy, De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580
tot het begin der 19de eeuw (Utrecht, 1977).

277 Kort kronijcxken
Dit anoniem kroniekje verscheen in Alkmaar bij Ysbrant van Houten. Het loopt van Adam tot en met
de Vrede van Munster (25 oktober 1648).
a Kort kronijcxken, van 't begin des werelts tot den huydighen dagh, waer in ghedacht worden de
voornaemste regeerders der werelt, ende de autheuren van diversche konsten, met meer andere
vreemdighheden. Alkmaar [1648] [47 pp.; 16o].

Kort kronykje, behelsende alle de voornaemste geschiedenissen, zie: Lange,
Petrus de

Kort verhaal van de Nederlantsche geschiedenissen, zie: Meijer, Hermannus

Kort verhael van de reformatie, en van den oorlogh tegen Spanje, zie: Brandt
Sr., Gerard

Korte en beknopte beschryving van 's Graavenhaage, zie: Wagenaar, Jan

Korte beschryvinge van 't beroemde vlek Heerenveen..., zie: Schouwen, Johannes
Franciscus

278 Korte schets der Nederlandse historien
Dit zeer succesvolle boek - het werd gedurende meer dan vijfendertig jaar herdrukt en vermeerderd
- kwam uit de drukkerij van J. Haffmann. Deze bracht ook De geschiedenissen van het Vereenigde
Nederlandt van J. Blomhert (zie het commentaar bij 59, a), met het vervolg van P. le Clercq (zie: 112,
d) op de markt. Het werk is even orangistisch en religieus getint als de werken van Blomhert en Le
Clercq, zodat de auteur van de Korte schets mogelijk in hun omgeving moet worden gezocht. Vanaf
de zesde druk wordt in het voorwoord gezegd dat het boek is bestemd voor de scholen. In de
zeventiende druk is hier bijgevoegd: ‘om op de scholen in plaats van de couranten gebruikt te worden’.
Het pseudoniem in de derde druk luidt: ‘door een liefhebber der Nederlandse historien’. In de twaalfde
en zeventiende luidt het: ‘door een liefhebber van de waare vryheid’.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

228

a Korte schets der Nederlandse historien, waarin vertoond worden de wonderen, die de Heere God
aan de Nederlanden heeft bewezen, onder het gezegend bestuur der princen van Oranje. Zynde een
zaakelyk verhaal van de geschiedenissen der Zeven Vereenigde Provinciën, beginnende met derzelver
eerste opkomst tot den dood van Willem den IV. Alles uit de voornaamste en de geloofwaardigste
schryvers getrokken door een liefhebber der Nederlandse historien. Vermeerdert met de algemeene
regerings-form der Nederlanden. Amsterdam [na 1752] [116 pp.; 8o], 6e druk na 1766, de 12e na
1779, de 17e in 1787.
De drukken dragen geen jaar van uitgave.

Literatuur
C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw
(Dordrecht, 1983).

279 Kortebrand, Jacob
Rotterdam, (ged.) 25 augustus 1697 - Rotterdam, 5 augustus 1777
Vanaf 1718 was Jacob Kortebrand ruim veertig jaar werkzaam bij de Rotterdamse bank van lening.
In zijn vrije tijd schreef hij gedichten en maakte hij veel tekeningen in de omgeving van Rotterdam.
De Beschryving der stad Rotterdam is samengesteld uit het handschrift van Kortebrand over Schieland,
dat in het Gemeentearchief van Rotterdam wordt bewaard.
a Tweede eeuwgetijde der Rotterdamsche vrijheit. Wegens den onverwachten uittogt der Spanjaerden,
op den XXIsten der hooimaend des jaars MDLXXII. Met noodige aenteekeningen, meest betreklijk
tot de oudheit der stad Rotterdam, getrokken zoo uit gedrukte als uit geschreven egte stukken.
Rotterdam 1772, 67-112 [8o].
De eerste 66 pp. zijn in dichtvorm.
b Beschryving der stad Rotterdam, van haar eerste opkomst en aanleg af, en van de publyke gebouwen;
gedeeltelijk getrokken uit nagelaate geschriften, van wylen den heer Jacob Kortebrand. Rotterdam
s.a. [162 pp.; 8o]; Amsterdam 1789 - Nijhoff/Van Hattum, 163-164.
Nijhoff/Van Hattum schatten het jaar van uitgave van de eerste druk ca. 1782, het
Rotterdamse Gemeentearchief 1786-1787. De tweede druk verscheen onder de titel:
Beschrijving der stad Rotterdam, bevattende derzelver geschiedenissen ...

Literatuur
Van der Aa, X, 366-368; NNBW, III, 716-718.
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Kroniek van Friesland, zie: Carasso-Kok, 140

Kroniek van 's-Hertogenbosch, zie: Carasso-Kok, 174-175

Kroniek van Hoernaer, zie: Boec der ghescienissen

Kroniek van Maastricht, zie: Carasso-Kok, 184

Kronyk van Groningen ende Ommelanden..., zie: Hofsnyder, Henricus

Kronyk der stad Alkmaer, zie: Woude, Cornelis van der

Kronyk der stad Rotterdam, zie: Manheer, Gerrit

280 Kruyff, Jan de
Leiden, 11 oktober 1753 - 's-Gravenhage, 24 december 1821
In 1767 werd De Kruyff ingeschreven aan de Leidse universiteit. Zijn theologiestudie werd echter
afgebroken omdat hij na het overlijden van zijn vader diens bedrijf moest gaan leiden. Na 1795 werd
hij lid van het Leidse gemeentebestuur en vervolgens van het Comité departementaal van koophandel,
zeevaart en fabrieken. In 1801 ging hij deel uitmaken van de raad van Binnenlandse Zaken. De komst
van raadpensionaris Schimmelpenninck bracht voor hem ontslag, maar van 1808 tot 1811 was hij
weer wethouder van Leiden en van 1811 tot 1819 vrederechter. De Kruyff sloot zich aan bij enkele
letterkundige genootschappen en publiceerde ook poëzie.
a Leven van Sybrand Feitama, in: Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven
door het Genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Eerste deel (niet
verder verschenen). Leiden 1782 [24 pp.; aparte paginering; 8o].
b Leven van Arnold Hoogvliet, in: Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven
door het Genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Eerste deel (niet
verder verschenen). Leiden 1782 [93 pp.; aparte paginering; 8o].

Literatuur
Van der Aa, X, 411-413.
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281 Kruythoff, Willem Abraham Tielenius
Nijmegen, (ged.) 5 december 1690 - Edam, 13 maart 1756
Vanaf 1713 studeerde Kruythoff in Franeker theologie. In 1718 werd hij predikant in Overlangbroek,
na 1730 stond hij in Edam.
a Geschiedtverhaal van de vuur en watersnoot, de stadt Edam, eens en andermaal overkoomen door
het afbranden van de groote kerk en toorn, op den 24. februari 1602 en van den toorn dier kerk, op
den 5. maart 1699 telkens verzelt met hooggaande waatervloedt ... Hoorn 1756 [75 pp.; 8o]; Amsterdam
1762; Edam [1781] - Nijhoff/Van Hattum, 166-167.

Literatuur
Van der Aa, X, 414-415; NNBW, VII, 726-727.

L.C., zie: Clerc, Jean le

L.D.B., zie: Beaufort, Louis de

L.S., zie: Bosch, Lambert van den

L.V.A., zie: Aitzema, Lieuwe van

L.V.B., zie: Bosch, Lambert van den

282 Laar, C(ornelius?) van
Onderstaand werk verscheen onder de initialen C.V.L., die in het algemeen worden beschouwd als
de afkorting voor C. van Laar. Blijkens de titelpagina was Van Laar rechtsgeleerde: J[uris] C[onsultus].
Mogelijk is hij dezelfde als Cornelius van Laer, afkomstig uit Emden, die zich in 1705 op
eenentwintigjarige leeftijd in Leiden als student in de rechten liet inschrijven. Twee Dordtenaren
schreven inleidende gedichten tot het boek, maar in het Gemeentearchief van Dordrecht is over Van
Laar niets te vinden.
a Levens-beschryving van den doorluchtigsten vorst en heere Willem Carel Hendrik Friso; Prince
d'Orange en Nassau, enz. enz. enz. Eersten algemeenen erf-stadhouder, capitein en admiraal generaal
der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. Behelzende
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eene verhandeling der geboorte, gevallen, daaden, regeering, hoedanigheid, heldendeugd, dood en
begraaffenis van Zyne Doorluchtigste Hoogheid. 2 dln. Leiden 1752 [256 + 354 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XI, 6; P. Geyl, De Witten-oorlog. Een pennestrijd in 1757 (Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe reeks XVI, no. 10;
Amsterdam, 1953).

283 Laet, Johannes de
Antwerpen, ((ged.) 15 oktober 1581?) - 's-Gravenhage, begin december 1649
Twee maal schreef De Laet zich in als student te Leiden: in 1597 in de filosofie en na reizen naar
Londen en Parijs opnieuw in 1605, maar toen in de theologie. In 1618 en 1619 was hij deelnemer aan
de synode van Dordrecht. Daarna werd hij aangezocht een geschiedenis van de reformatie in de
Republiek na 1600 te schrijven, maar dit werk is niet tot stand gekomen. Hij was na zijn benoeming
in 1621 tot een der Heeren XIX van de West-Indische Compagnie betrokken bij het opzetten van een
Hollandse kolonie aan de Hudson (1630-1640). De Laet had een brede belangstelling: naast zijn
historische werk stelde hij na zijn vroege theologische werken nog een groot aantal compilatieuitgaven
over diverse landen voor de uitgever Elzevier, de zogenaamde Elzevierse republiekjes, samen, schreef
over kostbare stenen en gaf het werk van Vitruvius uit.
a Nieuwe wereldt ofte beschrijvinghe van West-Indien, uut veelderhande schriften ende
aen-teeckeninghen van verscheyden natien by een versamelt. Leiden 1625 [510 pp.; fo], 2 dln. 1630
(verm.).
De laatste uitgave verscheen onder de titel: Beschrijvinghe van West-Indien.
Novus orbis seu descriptionis Indiae Occidentalis libri XVIII. Lugduni Batavorum 1633.
L'histoire du nouveau monde ou description des Indes Occidentales. Leyde 1640; Quebec 1882.
b Compendium historiae universalis civilis et ecclesiasticae, tam Romanae quam protestantium
selectissimis rebus refertissimum ab Augusto ad annum usque Christi Iesu MDCXL. Lugduni
Batavorum 1643 [768 pp.; 8o]; Amstelaedami 1653 (verm.), 1661; L.J. Feller ed. Francofurti 1679.
Volgens Van der Aa is dit werk van een andere De Laet, het NNBW noemt het niet, maar
Bekkers, Correspondence, neemt het zonder meer op in de oeuvrelijst van Johannes de
Laet.
c Notae ad dissertationem Hugonis Grotii de origine gentium Americanarum: et observationes aliquot
ad meliorem indaginem difficillimae illius quaestionis. Amstelodami 1643 [223 pp.; 8o]; Parisiis
1643; Amstelodami 1693 (zie: 192, c).
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d Responsio ad dissertationem secundam Hugonis Grotii de origine gentium Americanarum.
Amstelrodami 1644 [116 pp.; 8o], 1646 (zie: 192, d).
e Historie ofte jaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie,
zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert sesen-dertich; begrepen in derthien boecken.
Leiden 1644 [544 pp.; fo]; S.P. l'Honoré Naber, ed. 4 dln. 's-Gravenhage 1931-1937.
Historia ou annaes dos feitos da Companhia privilegiada das Indias Occidentaes. 2 tom. Rio de Janeiro
1916, 1925.
Eerder verschenen in: Annaes da Bibliotheca nacional do Rio de Janeiro, 30, 33, 38, 41,
42.

Literatuur
Van der Aa, XI, 26-28; BN, V, 273-277; NNBW, VIII, 991-992; J.G.R. Acquoy, ‘Mislukte pogingen
der Nederlandsche Gereformeerde Kerk om hare geschiedenis te beschrijven’, in: Geschiedkundige
opstellen aangeboden aan Prof. Dr. R.J. Fruin ('s-Gravenhage, 1894) 229-257; H.C.A. Muller, ‘Een
weinig bekend werk van Hugo de Groot’, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, XLII (1925) 805-817; H.F. Wright, ‘The controversy of Hugo Grotius with Johan de
Laet on the origin of the American aborigines’, Bibliotheca Visseriana, VII (1928) 211-228; J.A.F.
Bekkers, ‘Introduction’, in: idem, ed., Correspondence of John Morris with Johannes de Laet
(1634-1649) (Assen, 1970); G. Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo. La nascita dell' antropologia come
ideologia coloniale: dalle geneologie bibliche alle teorie razziali (1500-1700) (Florence, 1976).

Lafargue, J.T., zie: Fargue, J.T. la

284 Lamigue, Isaac
Mauvezin (bij Toulouse, Frankrijk), (?) - (Leeuwarden?), (?)
Op 21 september 1685 schreef Lamigue zich als theologisch kandidaat in aan de universiteit van
Franeker. Misschien had hij al theologie gestudeerd aan een Franse protestantse universiteit en is hij
na de herroeping van het Edict van Nantes naar de Republiek gevlucht. Verder is weinig omtrent hem
bekend. Zelf meldt hij te zijn geweest: ‘ci-devant précepteur de monseigneur le prince d'Orange, et
son M.[inistre?] à l'armée’ en hij had ‘l'honneur de suivre ce prince dans toutes ses campagnes’.
a Histoire du prince d'Orange et de Nassau etc: divisée en deux parties. 2 tom. Lewarde 1715 [252 +
306 pp.; 8o].
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Het leven van zyne hoogheit Johan Willem Friso, prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Nevens
de historie van den jongstleden oorlog. Met de grondttekeningen der voornaamste steden en vestingen
verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. [= W. van Ranouw]. Naaukeurig, naar 't oorsprongkelyke,
overzien, en met eenige byvoegzelen vermeerdert door François Halma. 2 dln. Amsterdam 1716 (zie:
202, a).

285 Lampe, Barent
Amsterdam, 1604 - (Amsterdam?), tussen november 1633 en mei 1642
In 1623 schreef Lampe zich te Leiden in als student in de rechten, en opnieuw in 1628 als medisch
kandidaat. Op 21 december 1628 promoveerde hij er tot doctor in de medicijnen. Hij vestigde zich
als geneesheer in Amsterdam, waar hij het historisch werk van Nicolaes Janszoon van Wassenaer
(zie: 511, a) met vier boeken voortzette.
a Historisch verhael aller ghedenck-weerdichste geschiedenissen die hier en daer in Europa ... en
Neder-lant ... voorgevallen syn. Amsterdam 1632-1635 [109 + 118 + 182 + 174 dubbele pp.; 4o] (zie:
511, a).
Het gedeelte door Lampe geschreven, boek 18-21, beslaat de periode vanaf oktober 1629
tot oktober 1632.

Literatuur
De Wind, 352; Van der Aa, XI, 91; NNBW, VII, 734; J.Z. Kannegieter, ‘Dr. Nicolaes Jansz. van
Wassenaer (1571/1572-1629)’, Jaarboek Amstelodamum, LVI (1964) 71-99.

286 Lampe, Frederick Adolf
Detmold (Duitsland), (ged.) 19 februari 1683 - Bremen, 8 december 1729
Lampe studeerde te Bremen en sinds 1702 te Franeker theologie. Daarna werd hij predikant te Weeze,
Duisburg en Bremen. Zijn hoogleraarschap in de theologie te Utrecht sinds 1720 werd in 1726 met
een opdracht voor kerkgeschiedenis uitgebreid. Na 1727 was hij hoogleraar en predikant in Bremen.
a De cymbalis veterum libri tres, in quibus quaecunque ad eorum nomina, differentiam, originem,
historiam, ministros, ritus pertinent, elucidantur. Trajecti ad Rhenum 1703 [405 pp.; 12o].
b Synopsis historiae sacrae et ecclesiasticae ab origine mundi ad praesentia tempora, secundum seriem
periodorum deductae. Trajecti ad Rhenum 1721 [496 pp.; 4o]; Francofurti 1722; Trajecti ad Rhenum
1726 (verm.); Francofurti 1735; Trajecti ad Rhenum 1747, 1751.
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c Historia ecclesiae reformatae, in Hungaria et Transylvania, inter perpetua certamina et afflictiones
a primordiis praecipue repurgatorum sacrorum ad recentiora tempora per Dei gratiam conservatae:
ex monumentis fide dignissimis a viro quodam doctissimo magnam partem congesta. Trajecti ad
Rhenum 1728 [919 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XI, 83-91; ADB, XVIII, 579-580; BLGNP, III, 238-242; NDB, XIII, 460; NNBW, IX,
571-572; G. Snijders, Friedrich Adolf Lampe (Harderwijk, 1954).

287 Lange, Petrus de
Amsterdam, (1632?) - Eck en Wiel (prov. Gelderland), 12 januari 1716
In oktober 1653 werd de Amsterdammer Petrus de Lange als student in Utrecht ingeschreven. Bij
zijn huwelijk in 1659 noemde De Lange zich theologisch kandidaat. In 1671 dateerde hij zijn werk
nog als in Amsterdam geschreven. Hij werd in 1684 als proponent in Ravenstein beroepen, waarna
hij het volgend jaar in Eck en Wiel predikant werd. Naast zijn historische geschriften en
compilatiewerken publiceerde hij religieuze literatuur.
a Register, der historien, dat is, korte vertooninge van 't leven, voornaamste daaden en sterven, van
alle pausen; kaizars, koningen en gedenkwaardighe mannen, die oit gheregeert hebben, of van welke
iets aanmerkens waardighs is verhaalt, ende inde historien gedaght worden. Uit oude en nieuwe
schryvers versaamelt, beschreeven, en vervolgens 'et A.B.C. gestelt, tot dienst van alle liefhebbers
der historien. Amsterdam 1657 [437 pp.; 12o].
aa Historie der ballingschap, en herstelling van sijn doorluchtighste majesteyt Carel Stuart de II ...
door P.S. Amsterdam 1660 [153 pp.; 12o] (drie drukken).
b Sweetse wapenen, gevoert (door Carolus Gustavus der Sweeden, Gotten en Wenden koninck), in
Poolen, Pruysen en Denemarcken, van den dag sijner krooninge, tot des selfs doodt. Door P.S.
Amsterdam 1660 [320 pp.; 12o], 1661.
c Jaer-boek, der gedenkwaerdige geschiedenissen, die in Europa ... in Asia ... in Afrika ... in America
... van 't begin des jaers 1661 tot hoymaendt des selven jaers, (zijnde 6 maenden) zijn voorgevallen.
Amsterdam 1661 [167 pp.; 4o].
d Batavise Romeyn; ofte alle de voornaemste heldendaden, ridderlijke feyten en listige oorlogs-vonden,
in veld en zeeslagen, overwinninge van steden en schepen, en in andere gelegentheden, by de
Hollanders en Zeeuwen verricht, zedert den iare 1492 tot 1661. Amsterdam 1661 [516 pp.; 12o],
1781.
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e Seven boeken der Nederlantsche historien ofte een vervolg op d'heer Johan van den Sande van den
jaare 1648 tot in grasmaand 1661 ... Amsterdam 1661 [317 pp.; 12o]; Leeuwarden 1663 (verm.) (zie:
419, a).
f De strijdende leeuw. Of Nederlandtsche oorlogen, staatszaken en vredehandelingen, voorgevallen
in de jaren 1621, 1622, 1623, 1624, 1625. In zich vervattende, een volkomen inhout en mergh des
eersten deels der Historien van saken van staat en oorlogh, beschreven door L.v. Aitzema. In dusdanige
ordre gebracht door P.D.L. Amsterdam 1661 [254 pp.; 4o] (zie; 7, c).
g Historie van den Turkse en Ungarise oorlogh. Tusschen den Turksen sultan Mahomet de IV en den
Rooms keyser Leopoldus, in Sevenbergen, Ongarien, en de keyserlijke erf-landen; beginnende van
den eersten oorspronk, en eyndigende met de vreede deses jaars 1664. Amsterdam 1664 [201 pp.;
12o].
h Kortkronykje, behelsende alle de voornaemste geschiedenissen die 'er in de tijd van 120 jaren, van
anno 1550 tot 1670 in de Nederlanden, als elders zijn voorgevallen; dienende tot een eeuwige memorie
voor ons en onse kinderen ... Amsterdam 1670 [428 pp.; 12o].
Anoniem verschenen.

Literatuur
De Wind, 432; Van der Aa, XI, 118; NNBW, VIII, 1008.

288 Lansberghe, Jacob van
's-Gravenhage, (ged.) 22 januari 1656 - 's-Gravenhage, 1727
Van Lansberghe is in 's-Gravenhage geboren, en hij groeide vanaf zijn kinderjaren in Hulst op. Naar
eigen zeggen vervulden zijn voorouders, zowel van vaders- als moederszijde, al honderd jaar functies
in het stadsbestuur. Zelf was hij schepen in 1683, 1687-1690 en 1692 en burgemeester in 1686 en
1687. In die jaren schreef hij ook zijn geschiedenis van Hulst. Later was hij advocaat in 's-Gravenhage.
Zijn Vlaamse connecties maakten hem tot een interessant contactpersoon voor raadpensionaris A.
Heinsius, die in de Spaanse Successie-oorlog Van Lansberghe als geheim agent gebruikte. In 1708
werd hij naar Bergen in Henegouwen afgevaardigd om met de Spaanse onderhandelaar, de graaf van
Bergeyck, over vrede te onderhandelen.
a Beschryvinge van de stadt Hulst, behelsende haer oude opkomst, aenwasch, tegenwoordige toestandt,
en veelvuldige gedenckwaerdige saecken, van tijdt tot tijdt daer in voorgevallen. Vergadert meest uyt
de selve stadts archives, en verder uyt de voornaemste historieschryvers. 's-Gravenhage 1687 [349
pp.; 8o]; Rotterdam 1692 - Nijhoff/Van Hattum, 169.
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Literatuur
Van der Aa, XI, 161; NNBW, VII, 735; M.P. de Bruin, ed., Encyclopedie van Zeeland (3 dln.;
Middelburg, 1982-1984) II; P.J. Brand, De geschiedenis van Hulst (Hulst, 1972).

289 Leeghwater, Jan Adriaenszoon
De Rijp, 1575 - Amsterdam, januari 1650
Leeghwater was een timmermanszoon uit De Rijp. Hij volgde ook zelf een timmermansopleiding
maar hij kreeg een zeer ruime belangstelling voor technische vernieuwingen, zoals van watermolens.
Als waterbouwkundig ingenieur had Leeghwater een groot aandeel in de drooglegging van de
Noordhollandse meren. De inundaties rondom 's-Hertogenbosch die de verovering van deze stad in
1629 door Frederik Hendrik belemmerden, werden door zijn activiteiten overwonnen. Beroemd is
bovenal gebleven zijn ontwerp tot drooglegging van de Haarlemmermeer, een project dat in
Leeghwaters tijd financieel niet te realiseren was. Sedert 1640 was hij in Amsterdam gevestigd, waar
hij de speeluurwerken in de Wester- en Zuiderkerk vervaardigde.
a Een kleyne chronycke ende voorbereydinge van de afkomste ende 't vergrooten van de dorpen van
Graft en De Rijp, ende van meer verscheyden notabele oude stucken ende geschiedenissen. Amsterdam
1649 [47 pp.; 4o], 1654; Zaandam 1660, 1669; Amsterdam 1714, 1724, 1727; Leiden 1727; Amsterdam
1736, 1764, W.J.C. van Hasselt, ed. 1838 - Nijhoff/Van Hattum, 176.
Dikwijls verscheen de Kleyne chronycke als bijvoegsel bij Leeghwaters
Haerlemmer-meerboeck. Voor het eerst in de vijfde druk (1654) - Nijhoff/Van Hattum,
175, 177-186.

Literatuur
Van der Aa, XI, 239-242; NNBW, VI, 909-911; J.G. de Roever, J.A. Leeghwater, het leven en werk
van een 17de eeuws waterbouwkundige (Amsterdam, 1944); C. Baars, ‘Leeghwater: een
herwaardering’, Spiegel historiael, XXI (1986) 2-9.

290 Leeuwen, Johannes Diederick van
Tiel, 26 februari 1737 - Tiel, 8 maart 1817
Na zijn studie en promotie in de rechten in Utrecht (1758) werd Van Leeuwen in 1764 adjunctsecretaris
in Tiel en het jaar daarop advocaat-fiscaal van het kwartier van Nijmegen. Zijn vurig patriotse
gezindheid kwam hem in 1787 op een plundering van zijn huis te staan. Na de omwenteling werd hij
in 1796 lid van de Nationale Vergadering, waar hij unitarische opvattingen vertolkte. Ook na de
tweede staatsgreep van 1798 bleef hij lid van de vergadering. Van 1805 tot 1810 was hij
belastingontvanger in Tiel.
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a Auctoris incerti chronicon Tielense, sive majoris chronici pars ultima et maxime notabilis, in qua
a primo peregrinarum hasce in regiones nationum adventu ... res gestae tractantur, intermixtis aliis,
quae eorum temporibus acciderunt, ad medium usque seculi a N.C. XV, quibus accedunt nonnulla
medii seculi sequentis, ipsam praecipue civitatem Tielam attinentia ... Trajecti ad Rhenum 1789 [574
pp.; 8o].
De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de volksverhuizingen tot het midden
van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566. J. Kuys, L. de Leeuw, V. Paquay,
R. van Schaïk, ed. Amsterdam 1983.
Carasso-Kok, 189.

Literatuur
De Wind, 73-75; NNBW, IV, 890-891; Muller, 65; J. Kuys e.a., ‘Inleiding’ bij de uitgave (Amsterdam,
1983).

291 Leeuwen, Simon van
Leiden, (ged.) 21 oktober 1625 - 's-Gravenhage, 14 januari 1682
Na een rechtenstudie te Leiden werd Van Leeuwen advocaat bij de Hoge Raad in 's-Gravenhage
(1649). Hij keerde terug naar Leiden om in 1670 lid van de vroedschap te worden, maar de door hem
zo gewenste benoeming tot schepen vond niet plaats. In 1681 werd hij tenslotte substituutgriffier bij
de Hoge Raad. De archieven van deze instelling leverden materiaal voor zijn postuum uitgegeven
Batavia illustrata. Van Leeuwen schreef veel juridische werken en enige handboeken voor notarissen.
Hij werkte mee aan de uitgave van de plakkaatboeken van de Staten-Generaal en die van de Staten
van Holland; zelf bracht hij de Costumen en de Handvesten van Rijnland uit. Hij verkeerde op
vriendschappelijke voet met P. de la Court* en J. Uytenhage* de Mist.
a Redeningh over den oorspronck, reght, ende onderscheyt der edelen, ende welborenen in Hollandt;
midtsgaders der selver voor-rechten, soo die nu zijn, ofte van aloude tijden zijn geweest. 's-Gravenhage
1659 [79 pp.; 4o].
b Costumen, keuren ende ordonnantien, van het baljuschap ende lande van Rijnland. Daar inne
begrepen de algemene costumen ende regtsgebruyken, soo in de manier van procederen, als andere
gemeene regtssaken, binnen de steden ende ten platten lande van Holland gebruykelijk.
Leiden/Rotterdam 1667 [548 pp.; 4o].
c Handvesten ende privilegien van den lande van Rijnland, met den gevolge van dien. Begrijpende
niet alleen de handvesten ende privilegien van het heemraadschap ende waterschap van Rijnland,
maar ook allerhande privilegien, vonnissen, brieven, appoinctementen, accorden, etc. soo de bysondere
steden en dorpen onder Rijnland, als
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het landschap ende steden van Holland in 't gemeen aangaande. Leiden/Rotterdam 1667 [743 pp.;
4o].
d Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden: vervatende een verhaal van haar
grond-stand, oudheid, opkomst, voort-gang, ende stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden
ende Nieuwen Rijn, met de oude ende niewe uytwateringen van de selve. Leiden 1672 [593 pp.; 12o],
Alphen a/d Rijn 1973 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 187.
e Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst
van oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven,
ende andere schryvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentijque
stukken en bewijsen te samen gesteldt. 2 dln. 's-Gravenhage 1685 [1520 pp.; fo] (zie: 187, a).
Onvoltooid postuum uitgegeven.

Literatuur
Van der Aa, XI, 275-279; NNBW, I, 1261-1263; R. Fruin, ‘Een gedeelte van Simon van Leeuwen's
“Bedenckingen over de stadthouderlijke magt omtrent de verkiezinge van de magistraten in de steden
van Holland, tot noodige verclaringe van veele saeken, de politie en bijsonderlijck de regeringe van
de steden betreffende”’, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, XVIII (1897)
407-464, ook in: idem, Verspreide geschriften (10 dln.; 's-Gravenhage, 1900-1905) VIII, 95-113.

Leeven en bedrijf van sijn hoogheyt Willem Hendrik de Derde, zie: Bosch,
Lambert van den

Leeven van Pieter Langendyk, zie: Kops, Willem

Lemmege, Joannes de, zie: Benninge, Sicke

292 Lenarts, Lambert Emmanuel Joseph
Maastricht, (ged.) 8 januari 1741 - Hasselt (prov. Limburg, België), 7 juli 1799
Lenarts studeerde rechten aan de universiteit van Leuven. Aanvankelijk was hij peymeester
(stadsontvanger) en fourier van Maastricht. Later werd hij rechter van het departement Meuse inferieure
en directeur van de jury in Hasselt.
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a Geschiedkundige aanmerkingen nopens de opkomst en den voortgang der stad Maastricht. J. Habets,
ed., in: Publications de la société d' archéologie dans le duché de Limbourg, I (1864) 163-179,
225-261, II (1865) 3-98, III (1866) 3-40 [8o].

Literatuur
NNBW, VIII, 1032-1033.

293 Leo, Sibrandus
(Leeuwarden?), (1528-1529) - Oldekerk (Westerkwartier), 1583
Sibrandus Leo was het onwettige kind van een schuitemaker in Leeuwarden. Hij kreeg samen met
zijn vriend S. Petrus* een opleiding aan de Latijnse school in Leeuwarden. In 1545 werd hij kloosterling
in het praemonstratenser klooster Mariëndal te Lidlum. Na zijn priesterwijding werd hij pastoor in
Menaldum en Berlikum. De gevolgen van de Opstand deden Leo besluiten zijn standplaats te verlaten.
a Vitae et res gestae abbatum in Lidlum ab aede condita usque ad ann. MDLXXV, in: A. Matthaeus,
ed. Veteris aevi analecta ... 10 tom. Lugduni Batavorum 1698-1710, VI, 167-240 [8o]; 5 tom. Hagae
Comitum 1738, III, 539-588, (zie: 328, e); in: C.L. Hugo, ed., Sacrae antiquitatis monumenta ... 2
tom. Saint Dié 1731, II, 220-267.
b Vita et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios. De origine
candidissime ordinis praemonstratensis, in: A. Matthaeus, ed., Veteris aevi analecta ... 10 tom. Lugduni
Batavorum 1698-1710, VIII, 350-382 [8o]; 5 tom. Hagae Comitum 1738, V, 241-266 (zie: 328, e);
in: C.L. Hugo, ed., Sacrae antiquitatis monumenta ... 2 tom. Saint Dié 1731, II, 220-267.
Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. D.A. Wumkes, ed.
Bolsward 1929.
Een vertaling van a en b.

Literatuur
De Wind, 183-184; Van der Aa, XI, 343-344; NNBW, V, 728; Muller, 82; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; D.A. Wumkes, ‘Inleiding’, in: idem, ed., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche
kloosters Mariëngaard en Lidlum (Bolsward, 1929) i-xlix.

294 Leti, Gregorio
Milaan, 29 mei 1630 - Amsterdam, 9 juni 1701
Leti ging school bij de jezuiëten te Cosenza in Calabrië, waarna hij in Rome verbleef bij een oom
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die hem voor een kerkelijke of militaire functie had voorbestemd. Maar Leti verliet diens huis en
kwam in Genève terecht (1660), waar hij tot het protestantisme overging. Hij verkreeg het burgerschap
van de stad en vervulde enige diplomatieke zendingen, maar werd na een conflict verbannen in 1679.
Via Parijs en Londen, waar hij lid van de Royal Society werd en opnieuw in een conflict geraakte
door zijn werk, ging hij naar Amsterdam (1683). Ook daar verkreeg hij het poorterschap en werd
bovendien tot bezoldigd geschiedschrijver van de stad benoemd. Leti onderhield contacten met J. le
Clerc*, die zijn schoonzoon werd, en met P. Bayle*.
a Vita di Sisto V. Pontefice Romano. 2 vol. Losanna 1669 [456 + 480 pp.; 12o]; Amsterdamo 1686,
1693, 1698, 1721; Torino 1852.
La vie du pape Sixte cinquième. 2 tom. Paris 1683, 1685; Lyon 1686; Paris 1687, 1690; Lyon 1695;
Paris 1698, 1699, 1700; Lyon 1701 (2 drukken); Paris 1702; Anvers 1703; La Haye 1709; Paris 1714;
La Haye 1717; Bruxelles 1717; Paris 1731, 1758.
Het leeven van Sixtus den vyfden. 2 dln. Amsterdam 1695, 1697, [1700], 1702, 1722, 1767.
The life of pope Sixtus the Vth. London 1704, 1754; Dublin 1766, [1779].
Leben des berühmten Pabst Sixti V. 2 Bde. Köln/Leipzig 1706; Frankfurt 1720.
b Vita del catolico re Filippo II, monarca delle Spagne ... 2 vol. Coligni 1679 [538 + 640 pp.; 4o].
Het leven van Filips de II, koning van Spanien ... 2 dln. 's-Gravenhage 1699; Amsterdam 1733.
Leben Philipps des Andern, Königs in Spanien ... Leipzig 1716.
La vie de Philippe II roi d'Espagne ... 6 tom. Amsterdam 1734; Amsterdam/Leipzig 1756.
c Del teatro brittanico o vero historia dello stato, antico, e presente, corte, governo spirituale, e
temporale, leggi, massime, religione, evvenimenti della Grande Brettagna. 2 vol. Londra 1683 [784
+ 836 pp.; 4o]; 5 vol. Amsterdam 1684.
d Il ceremoniale historico, e politico ... 6 vol. Amsterdam 1685 [624 + 672 + 648 + 792 + 768 + 816
pp.; 12o].
e Historia genevrina o sia historia della citta, e republica di Geneva. Cominciando dalla sua prima
fondattione sino al presente ... 5 vol. Amsterdam 1686 [524 + 574 + 527 + 648 + 576 pp.; 12o].
f Ritratti historici, politici, chronologici, e genealogici della casa serenissima, e elettorale di
Brandeburgo. 2 vol. Amsterdam 1687 [520 + 554 pp.; 4o].
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Abregé de l'histoire de la maison serenissime et electorale de Brandebourg. Amsterdam 1687.
g Ritratti historici, politici, chronologici, e genealogici della casa serenissima, e elettorale di Sassonia.
2 vol. Amsterdam 1688 [616 pp.; 4o].
h Ritratti historici, o vero, historia dell'imperio Romano in Germania ... 2 vol. Amsterdam 1689 [376
+ 400 pp.; 4o].
i Teatro Belgico, o vero ritratti historici, chronologici, politici e geografici, delle Sette Provincie Unite.
Amsterdam 1690 [472 + 488 pp.; 4o].
j Teatro Gallico, o vero la monarchia della real casa di Borbone in Francia, sotto i regni di Henrico
IV, Luigi XIII, e Luigi XIV ... 7 vol. Amsterdam 1691-1697 [568 + 584 + 712 + 504 + 584 + 512 +
638 pp.; 4o].
k Historia, e memorie recondite sopra alla vita di Oliviero Cromvelle ... 2 vol. Amsterdam 1692 [544
+ 592 pp.; 8o].
La vie d'Olivier Cromwel ... 2 tom. Amsterdam 1694, 1696, 1703, 1706, 1708, 1730, 1744, 1745,
1746, 1752.
Het leven van Olivier Cromwel ... 2 dln. 's-Gravenhage 1697 (twee drukken); Amsterdam 1706;
Leiden 1719, 1734.
Das Leben des welt-berühmten Protectors Olivier Cromwel ... 2 Bde. Hamburg 1710.
l Historia o vero vita di Elisabetta, regina d'Inghilterra detta per sopranome la comediante politica. 2
vol. Amsterdam 1693 [552 + 586 pp.; 12o], 1703, 1721.
La vie d'Elizabeth reine d'Angleterre. 2 tom. Amsterdam 1694, 1695, 1696, 1703, 1704, 1714, 1734;
La Haye 1741; Londres 1743; Amsterdam 1746, 1750.
Het leven van Elizabeth, koninginne van Engelandt ... 's-Gravenhage 1698; Amsterdam 1707, 1720;
Dordrecht 1734; Amsterdam 1749.
Das Leben der Königin Elisabeth. Hamburg 1706.
Istorja Elisavety korolevy Aglinskoy. Sint Petersburg 1795.
m Vita di Don Pietro Giron, duca d'Ossuna, vicere di Napoli, e di Sicilia, sotto il regno di Filippo
Terzo. 3 vol. Amsterdam 1699 [393 + 427 + 442 pp.; 12o], 1700.
Het leven van don Pedro Girona, hertog van Ossuna ... 2 dln. 's-Gravenhage 1700; Dordrecht 1731.
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La vie de don Pedro Giron, duc d'Ossone ... 3 tom. Amsterdam 1700, 1701, 1707.
n Vita dell'invitissimo imperadore Carlo V, Austriaco. 4 vol. Amsterdam 1700 [552 + 600 + 624 +
598 pp.; 12o].
La vie de l'empereur Charles V ... 4 tom. Amsterdam 1702, 1708; Bruxelles 1710, 1715, 1726;
Amsterdam 1730, 1739.
Leben Kaijser Carls des fünfften ... Frankfurt 1712.
Het leven van keizer Karel, den vyfden ... 4 dln. Amsterdam 1735.

Literatuur
Van der Aa, XI, 1, 364-370; L. Fassò, Avventurieri della penna del Seicento (Florence, 1923); C.L.
Thijssen-Schoute, Nicolaas Jarichides Wieringa, een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini,
Rabelais, Barclai, Leti e.a. (Assen, 1939); G. Spini, Ricerca dei libertini (Rome, 1950); E. Morpurgo,
‘Gregorio Leti e i Paesi Bassi’, Neophilologus, XXXV (1951) 193-201; A.H. Machielsen, ‘Some
notes on Gregorio Leti and his “Vita di Elisabetta”, Neophilologus, XXXVIII (1954) 183-189; A.
Horodisch, “Gregorio Leti, seine Neubewertung”, in: Studia bibliographica in honorem Herman de
la Fontaine Verwey (Amsterdam, 1966) 261-275; E. Nistri, “Note sul pensiero di Gregorio Leti”, Il
pensiero politico, XIV (1981) 262-267; F. Barcia, Un politico dell’ età barocca: Gregorio Leti (Milaan,
1983); J. Israel, ‘Gregorio Leti (1631-1701) and the Dutch Sephardi elite at the close of the seventeenth
century’, in: A. Rapoport-Albert, S.I. Zipperstein, ed., Jewish essays in honour of Chimen Abramsky
(Londen, 1988) 267-284.
F. Barcia, Bibliografia delle opere di Gregorio Leti (Milaan, 1981).

Lettre à M.L.A.D.C. docteur de Sorbonne..., zie: Bayle, Pierre

295 Leven en bedryf van ... Cornelis Tromp
Over de auteur van deze levensbeschrijving is niets bekend.
a Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, graaf van Sylliesburg, ridder van
den Olifant, baronnet, etc. Lieutenant admiraal generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd
met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van
Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een
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naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650
tegens verscheidene volkeren gevoerd. Amsterdam 1692 [496 pp.; 4o].
The life of Cornelius van Tromp, lieutenant-admiral of Holland and Westfriesland ... London 1697.

295 bis Leven van D.V. Coornhert, Het
De auteur van deze biografie is onbekend. Becker neemt aan, dat hij door Comelis Adriaenszoon
Boomgaert, Coornherts beste vriend, is geschreven.
a Het leven van D.V. Coornhert, in: Eerste deel der wercken Dirck Volckaerts Coornhert. Gouda
1612 [3 ongenummerde pp.; fo]; 3 dln. Amsterdam 1630-1632, I, ff. 1-6 (verm.).

Literatuur
NNBW, VII, 169-170 (C.A. Boomgaert); B. Becker, ‘“Het leven van D.V. Coornhert” und seine
Verfasser. Eine quellenkritische Untersuchung’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde, 6e reeks, II (1925) 1-18.

Leven van Frederik Henrik, Het, zie: Clercq, Pieter le

Leven van Hugo de Groot, Het, zie: Brandt, Caspar

Leven van Joost van den Vondel, Het, zie: Brandt Sr., Gerard

Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, Het, zie: Stijl, Simon

296 Leven van Petrus Scriverius, Het
Deze levensbeschrijving van Scriverius* wordt soms toegeschreven aan de bezorger van de uitgave
van zijn gedichten, Simon Doekes. De voorrede vermeldt echter alleen maar dat het werk is
samengesteld door ‘een groot beminnaar en opbouwer der loffelyke weetenschappen’.
a Het leven van Petrus Scriverius, in: S. Doekes, ed., Gedichten van Petrus Scriverius, benevens een
uytvoerige beschryving van het leeven des dichters; verrykt met deszelfs
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afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude als hedendaagsche poëeten. Amsterdam 1738 [46 pp. aparte
paginering; 4o].

Literatuur
Van der Aa, IV, 209-210 (S. Doekes); P. Tuynman, ‘Petrus Scriverius 12 January 1576 - 30 April
1660’, Quaerendo, VII (1977) 5-45.

Leven van Willem de I, Het, zie: Beaufort, Lieven Ferdinand de

Leven van Willem den II, Het, zie: Clercq, Pieter le

297 Leven van Willem den IV, 't
De auteur van deze levensbeschrijving is onbekend. Het werk wordt voorafgegaan door een ‘Aanspraak
aan Nederlant’ door Gerrit van der Haar, van wie niet veel meer dan dit gedicht bekend is. Hem wordt
echter wel het auteurschap van de gehele biografie toegeschreven.
a 't Leven van Willem den IV, prins van Oranje en Nassau, erf-stadthouder, kapiteinen admiraal
generaal der Vereenigde Nederlanden. etc. etc. etc. Beschreven door ***** Amsterdam 1752 [451
pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, VIII, 1, 19 (G. van der Haar).

298 Levensbeschryving van beroemde en geleerde mannen. Met hedendaagsche
sterfgevallen en andere nieuwigheden
Aan deze te Amsterdam in 1730-1733 verschenen reeks werkte in ieder geval de predikant G. Outhof*
mee. Soms wordt ook wel het geheel op zijn naam gezet. De delen afzonderlijk verschenen weer in
tijdschriftafleveringen die telkens ‘Hedendaagsche sterfgevallen van beroemde/voorname mannen,
en nieuwigheden’ bevatten.
a Levensbeschryving van beroemde en geleerde mannen. Met hedendaagsche sterfgevallen en andere
nieuwigheden. 6 dln. Amsterdam 1730-1733 [684 + 686 + 704 + 680 + 809 + 685 pp.; 8o].
De delen bevatten levensbeschrijvingen van de volgende personen:
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1. Berengarius, aartsdiaken van Angers, Pieter de Bruis en Henrik, zynen navolger, Pieter Abelard,
Aarnout de Bres, priester te Brescia, Pieter Waldus en beschryving der Waldensen, Historie
der inquisitie, Robbert Grosthead, bisschop van Lincoln, Lolhard Walther, Joannes Wiklef,
Johan Huss, Hieronymus van Praag, Joannes Zischka en der Hussiten kryg, Gobelinus Persona.
2. Lourens Jansz Koster Haarlemmer, eerste vinder der drukkunst, Opkomst der akademien of
hoge scholen, Poggius Bracciolini Florentyner, Lourens Valla.
3. Antonius Panormita, Joannes Regiomontanus, Thomas à Kempis of van Kempen, Jan Brugman,
Kardinaal Bessarion, Jul. Pomponius Letus, en van zyn geletterdt gezelschap, Theodorus Gaza,
Johannes Picus prinse van Mirandula en Concordia, Johannes Jovianus Pontanus door Gerardus
Outhof*.
4. Johannes Wesselus Gansfort van Groningen, gemeenlyk genoemt Lux Mundi, Rudolph Agricola
uit Groningerlandt, Hieronymus Savonarola, Hulderikus Zuinglius opgemaakt door Gerardus
Outhof*, Martinus Lutherus opgemaakt door Gerardus Outhof*.
5. Vervolg Martinus Lutherus opgemaakt door Gerardus Outhof*, Berigt van 't boek Interim of
ondertussenboek opgemaakt door Gerardus Outhof, Philippus Melanchton, Andreas Rudolphus
Bodenstein, genoemt Carlostadius, Wolfgangus Fabritius Capito, Thomas Wittenbach, Desiderius
Erasmus Roterodamus, Christophorus Columbus, Joannes Geilerus, Theodorus Beza, Johannes
Capnio, anders Reuchlinus, Johannes Oecolampadius, Leo Judae, Jakob Sannazaar, Ubertus
Folieta, Johannes Kalvinus.
6. Thomas Cranmer, Petrus Martyr, Aönius Palearius, Bilibaldus Pirckheimer, Viglius ab Ayta
Zuichemus, Petrus Bembus, Augerius Gislenius Busbequius, Justus Lipsius, Abrahamus Ortelius,
Gerardus Mercator, Julius Caesar Scaliger, Franciscus Junius, Immanuel Tremellius.

Levensbeschryving van eenige voornaame mannen, in hun leven leeraaren, by
de doopsgezinden, zie: Schijn, Hermannus

299 Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen
en vrouwen
Aan deze grote reeks biografische schetsen werkten onder anderen S. Stijl* en Johannes Stinstra,
predikant te Harlingen, mee.
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a Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. 10 dln.
Amsterdam/Harlingen 1774-1783 [382 + 367 + 350 + 351 + 358 + 398 + 348 + 346 + 345 + 353 pp.;
8o], 1777-1780 (alleen de eerste twee delen); 10 dln. Haarlem 1794-1795.
De delen bevatten de volgende levensbeschrijvingen:
1. Johannes Calvinus, Jan Steen, Anna M. Schuurman, Groote Pier, Mart. Lutherus, Antony van
Dyk, J. van Heemskerk, Johanna Koerten, Menno Simons, Laurens Koster, David Joris, Rembr.
van Rhyn, Petrus Dathenus, Jan van Leiden, Jacobus Arminius, Jacob Cats, Piet Hein, Adriaan
Brouwer, Paus Adriaan d. VI., Desid. Erasmus, Kathar. Lescaille, Jan van Brakel, J. van den
Vondel, Beronicius, D. en W. Crabeth, P.P. Rubbens, Jacob. Sim. de Ryk, Kenau Hasselaar.
2. Hugo de Groot, M. van Rossem, Passchier de Fyne, Frederik Ruysch, J.C. Weyerman, D.V.
Koornhert, Elisabeth Hoofman, Klaas Kompaan, Herman. Boerhaave, Jan Vos, D.R.
Kamphuizen, Nikol. Hartsoeker, Willem Vleertman, Hub. Korn. Poot, Kaspar van Baarle,
Christ. Huigens, J.A. van der Goes, Maria Sybilla Merian, Oldenbarneveld, Gerrit Douw, Bened.
de Spinosa, Marten Schenk, J. van Wassenaar, Andreas Vesalius, Frans Hals, J.C. Kamerling,
Jakob Bakker.
3. Tjerk H. de Vries, F. Socinus, John Law, J. Coccejus, G. Voetius, M.H. Tromp, S. Episcopius,
Hertog v. Ripperda, J. Oudaan, P. Both, J.P. Koen, K. Jansenius, P.C. Hooft, Antonette
Bourignon, Ubbo Emmius, A. Valkenier, J. Luiken, G.W.B. van Imhof, B. Bekker, K. van
Beuningen, Gr. van Rennenberg.
4. Petrus Bayle, Granvelle, G. Brandt de Jonge, Viglius van Aytta van Zuichem, F. Gomarus, J.
Hopperus, Gerard de Laires, Aldegonde, Jan Le Clerc, W. van der Zaan, Hubert Duifhuis, H.v.
Beverningk, Ph. Melanchton, Margareta Godewyk, D. Baudius, K. Heidanus, A. Heidanus, R.
Hogerbeets, K. Musius, Diderik Sonoi, Adrianus Junius, Engel W. Merula, Margareta van
Holland.
5. L.G. van Egmond, Jakob Hop, Joannes Uitenbogaard, Karel den Stouten, Jan Labadie, Reinier
van Oldenbarneveld, W. Gansfortius, Joannes B. van Helmont, Ada, graavinne van Holland,
Jakoba van Beyeren.
6. Graave Willem den II., Rudolfus Agricola, Jacobus Golius, Jan Frans Douven, Maria de II.,
Kornelis Drebbel, Gr. Floris den V., Albert Durer, Franciscus Junius, Pieter de Huybert, Maria
Louisa, Willem d. Eersten, Willem d. Vierden.
7. Karel den Vyfden, Justus van Effen, Graave Floris IV., M.B. van Coehoorn, Kornelis Tromp,
Lodewyk Boisot, Gerard Reinst, Prins Frederik Hendrik, Ryklof van Goens, Joost Banckert,
Henrik Brouwer.
8. J.H. Zwartenhond, Jan Maatzuiker, Jan van Galen, Pr. Willem den II., Philip Wouwerman,
Jacob Mossel, Maria van Oosterwyk, Joan Willem Friso, Kornelis Houtman, Frans van Mieris
[de oude], Com. van der Lyn.
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9. Jan Punt, Ant. van Diemen, J. Baptist Weeninx, Prins Maurits, W.Y. Bontekoe, Willem Boreel,
J.v. Broekhuizen, Jan Camphuis, Fr. Nik. Fagel, P. van der Does, Wolf. v. Borselen, Frank v.
Borselen.
10. Jan van Hoorn, J. en H. van Eik, A. van Riebeek, Gaspar Fagel, H. Zwaardekroon, H. van
Brederode, Laurens Reaal, Albert Haller, Willem den III., Jan Wagenaar, Willem den V., R.H.
Schele, Maria van Bourgondie, Jan Arendszoon, E.M. Kortenaar, J.v.d. Kornput.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 1008-1011 (J. Stinstra); BLGNP, III, 345-347 (J. Stinstra); NNBW, X, 977-979 (J.
Stinstra).

300 Leydekker, Jacobus
Middelburg, 9 mei 1656 - Middelburg, 1 mei 1729
Leydekker studeerde theologie in Leiden en werd in 1676 proponent op Schouwen-Duiveland. Hij
was predikant in Willemstad (vanaf 1682) en Middelburg (vanaf 1698). Jacobus was een jongere
broer van Melchior Leydekker*.
a Kerckelycke historie, soo van het Oude als Nieuwe Testament: met een opschuyving der tijd-gordijn
in de voornaemste jaer-getallen, sedert de wereld-schepping tot nu toe: uyt de oudheyd opgehaeld.
Dordrecht 1691 [854 pp.; 8o], 1701; Groningen 1730 (verm.).

Literatuur
Van der Aa, XI, 384-386; NNBW, IV, 906-910.

301 Leydekker, Melchior
Middelburg, 21 maart 1642 - Utrecht, 6 januari 1721
Leydekker studeerde theologie in Utrecht tot 1660. Hier volgde ook zijn promotie in 1675, nadat hij
in Leiden verder had gestudeerd. Daarna werd hij predikant in Renesse. Als orthodox Voetiaan
bekleedde hij sinds 1678 in Utrecht het professoraat in de theologie. Naast vele stichtelijke werken
schreef hij, evenals zijn tegenstander Balthasar Bekker*, een vervolg op Hornius' Historia ecclesiastica
(zie: 239, l). Tevens verzorgde hij een heruitgave van Boxhorns Nederlantsche historie (zie: 78, e),
voorzien van een woord vooraf, en samengevoegd met een Nederlandse vertaling van J. Baselius'
Sulpitius Belgicus (zie: 31, a). Melchior was een oudere broer van Jacobus Leydekker*.
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a Georgii Hornii historia ecclesiastica continuata ad annum MDCLXXXVII. Lugduni Batavorum
1687 [160 pp.; 12o]; Francofurti ad Moenum 1694, 1704.
Verder vervolg van de Kerkelyke historie, van de hr. Hornius. Beginnende met het jaar 1666 tot het
jaar 1687. Amsterdam 1696; 's-Gravenhage [1701]; Amsterdam 1735, 1736, 1739, 1746.
b Historia ecclesiae Africanae illustrata, qua ecclesiae Africanae origo, status, variaque illius fata et
interitus exponuntur, et de illius principiis, fide, cultu, libertate, et pugna praecipue cum schismaticis
donatistis disseritur pro ecclesiae reformatae veritate et libertate. Ultrajecti 1690 [34 + 691 pp.; 4o].
c De historia Jansenismi libri VI quibus de Cornelii Jansenii vita et morte, nec non de ipsius et
sequacium dogmatibus disseritur. Trajecti ad Rhenum 1695 [668 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XI, 387-392; NNBW, IV, 910-913.

Lief-hebber van het gemeene best, zie: Soeteboom, Hendrik Jacobszoon

Liefhebber der historien, zie: Bosch, Lambert van den

Liefhebber der Joodsche oudheden, zie: Goeree, Willem

Liefhebber der Nederlandsche oudheden, zie: Cannegieter, Hendrik

Liefhebber der Nederlandse historien, zie: Korte schets der Nederlandse historien

Liefhebber der oudheid, zie: Oudheden en gestichten ... van 's-Hertogenbosch

Liefhebber der selver stadt, zie: Avocaat, H(endrick Pierszoon?)

Liefhebber van de waare vryheid, zie: Korte schets der Nederlandse historien

Liefhebber der waarheydt, zie: Domselaer, Tobias van
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302 Lier, Johannes van
Rotterdam, 8 december 1726 - Kleef, 1799
Van Lier was de zoon van een Rotterdamse wijnkoopman. Op 9 november 1743 werd hij in Leiden
als student in de letteren ingeschreven en vijf jaar later promoveerde hij er tot doctor in de rechten.
Hij huwde een Drentse predikantsdochter en kwam vermoedelijk daardoor in Annen terecht, waar
hij de nodige goederen verwierf. In 1751 werd hij secretaris van de drost, van 1753-1758 was hij lid
van Gedeputeerde Staten en van 1754-1784 van de Etstoel, het hoogste rechtscollege in Drente.
Bovendien werd Van Lier in 1758 benoemd tot ontvanger-generaal, wat een verhuizing naar Assen
met zich meebracht. In 1785 werd bij een kascontrole een groot tekort ontdekt en bleek Van Lier te
zijn vertrokken. Van Lier correspondeerde over de Drentse geschiedenis met J. de Rhoer*.
a Oudheidkundige brieven, bevattende eene verhandeling over de manier van begraven, en over de
lykbusschen, wapenen, veld- en eertekens, der oude Germanen, en in het byzonder de beschryving
van eenen alouden steenen grafkelder, met de daarin gevondene lykbusschen, donderkeilen en
donderbylen, enz. by het boerschap Eext, in het Landschap Drenthe, ontdekt, in welke beschryvinge
zekere brief, over byzondere Nederlandsche oudheden, zo opgehelderd als wederlegd word.
Uitgegeeven en met een voorreden en aantekeningen vermeerderd door A. Vosmaer. 's-Gravenhage
1760 [206 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XI, 419-420; R.D. Mulder, ‘Mr Johannes van Lier (1726-1785) Drenthe's eerste
wetenschappelijke natuuronderzoeker’, Nieuwe Drentsche volksalmanak, LX (1942) 33-64; W.R.
Foorthuis, J.D.R. van Dijk, ‘De zaak Van Lier 1785. Een politiek succes voor de patriotten’, Nieuwe
Drentse volksalmanak, CIV (1987) 35-44.

Lier, J.H.P. van, zie: Tonckens, Johannes

Limborch, Frans van, zie: Beschryving van het oude Batavische zeestrant

303 Limborch, Philippus van
Amsterdam, 19 juni 1633 - Amsterdam, 30 april 1712
Van Limborch was een achterneef van Episcopius, wiens leven hij beschreef. Op jeugdige leeftijd
zou hij nog G.J. Vossius* en C. Barlaeus* hebben beluisterd tijdens zijn studie aan het

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

250

Amsterdamse Athenaeum. Hij studeerde ook aan het Remonstrants Seminarium en sedert november
1653 in Utrecht bij G. Voetius*. Hoewel proponent sinds 1655 bleef hij nog studeren, totdat hij in
1657 een beroep naar Gouda aanvaardde. In 1667 kwam Van Limborch als predikant naar Amsterdam,
waar hij een jaar later hoogleraar werd aan het Remonstrants Seminarium. Als zodanig heeft hij grote
invloed gehad en zich ontwikkeld tot een van de voormannen van het remonstrantisme.
a Praestantium ac eruditorum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae varii argumenti, inter
quas eminent eae quae a Iac. Arminio, Conr. Vorstio, S. Episcopio, Hug. Grotio*, Casp. Barlaeo*,
conscriptae sunt. Amsterdami 1660 [961 pp.; 8o], 1684 (verm.), 1704.
In samenwerking met Chr. Hartsoeker.
b Historia inquisitionis. Cui subjungitur liber sententiarum inquisitionis Tholosanae ab anno Christi
MCCCVII ad annum MCCCXXIII. 2 tom. Amstelodami 1692 [384 + 394 pp.; fo], 1693.
The history of the inquisition. 2 vol. London 1731.
Er verschenen nog diverse uitgaven op basis van dit boek van Van Limborch, zoals
bijvoorbeeld London 1734, 1816, 1825.
c Leven van Simon Episcopius eertijdts professor der H. theologie tot Leyden. Amsterdam 1693 [348
pp.; 4o]; in: S. Episcopius, Predicatien. Amsterdam 1693.
Historia vitae Simonis Episcopii. Amstelodami 1701.
d Relatio historica de origine et progressu controversiarum in Foederato Belgio de praedestinatione
et capitibus annexis, in: Ph. van Limborch, Theologia Christiana. Amstelaedami 1715 [31 pp., aparte
paginering; fo], 1730, 1735.
Kort en beknopt verhaal wegens den oorsprong en voortgang der geschillen in de Vereenigde
Nederlanden, over de predestinaatsie met den aankleven der zelve. Uyt het Latyn vertaalt. Nevens
eene voorreden ter verdediging der Remonstranten tegen de lasteringen van Do. Jacobus Fruitier*,
in zyn boek genaamt Sions worstelingen. Amsterdam 1715.

Literatuur
Van der Aa, XI, 451-455; NNBW, IX, 608-611; P.J. Barnouw, Philippus van Limborch ('s-Gravenhage,
1963).

304 Limiers, Henri Philippe de
(?), (?) - Utrecht, (begr.) 18 augustus 1725
Over het leven van De Limiers is vrijwel niets bekend. Hij zou in de Republiek geboren zijn,
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waarnaar zijn ouders om geloofsredenen waren uitgeweken. Hij noemde zich ‘docteur en droit’. Zijn
naam is in de registers van de Nederlandse universiteiten niet terug te vinden. Van 1724 tot 1728 gaf
hij de Gazette d'Utrecht uit, die voordien door N. Chevalier* en na Limiers' dood door zijn zoon werd
beheerd.
a Histoire du regne de Louis XIV, roi de France et de Navarre, où l'on trouve une recherche éxacte
des intrigues de cette cour dans les principaux etats de l'Europe. Par H.P.D.L.D.E.D. 7 tom. Amsterdam
1717 [532 + 587 + 562 + 560 + 608 + 629 + 560 pp.; 12o], 1718-1719 (verm.), 1720.
Historie der regeringe van Lodewijk den XIV ... door H.P.D.L. 7 dln. Amsterdam 1718.
b Suplément a l'atlas historique, contenant diverses piéces de chronologie, de genealogie, d'histoire,
et d'autres sciences qui avoient été omises dans les précédens volumes ... avec des dissertations sur
chaque sujet ... tome VII et dernier. Amsterdam 1720 [108 pp.; fo].
Een supplement op de atlas van C.H. Châtelain.
c Abregé chronologique de l'histoire de France sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV. 2 tom.
Amsterdam 1720 [528 + 572 pp.; 12o], 1722, 1728 (verm.), 1734, 1740; 3 tom. 1745, 1755.
Een vervolg op het werk van F. de Mézeray.
d Histoire de Suede sous le regne de Charles XII. Où l'on voit aussi les révolutions arrivées en differens
tems dans ce royaume; toute la guerre du nord, et l'avénement de la reine et du roi régnant à la couronne,
jusqu'à présent ... 6 tom. La Haye 1721 [414 + 414 + 422 + 416 + 481 + 410 pp.; 12o], 1740.
e Histoire de l'academie, appelée l'Institut des sciences et des arts, établi à Boulogne en 1712.
Amsterdam 1723 [240 pp.; 8o].
f Annales de la monarchie françoise, depuis son etablissement jusques à présent, ou l'on trouve l'origine
de cette puissante monarchie au delà du Rhin..., la vie et les actions les plus remarquables de ces rois,
princes et généraux d'armée..., la succession génealogique des maisons royales de France, de Lorraine,
et des souverains..., les medailles authentiques..., depuis Pharamond jusqu'à la majorité de Louis XV.
Amsterdam 1724 [335 + 16 + 22 + 18 + 14 + 10 + 2 + 22 + 10 + 14 + 8 + 38 + 14 + 10 + 10 + 22 +
12 + 28 + 127 pp.; fo], 1736.

Literatuur
Van der Aa, XI, 457-458; M. Couperus, in: J. Sgard, ed., Dictionnaire des journalistes 1600-1789
(Grenoble, 1976) 242; Ph. de Vries, Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving
(Amsterdam, 1948); J.H. Brumfitt, Voltaire historian
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(Londen, 1958); G.C. Gibbs, ‘The role of the Dutch Republic as the intellectual entrepôt of Europe
in the 17th and 18th centuries’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden, LXXXVI (1971) 323-349; Ph.K. Leffler, ‘“L'histoire raisonnée”: a study of French
historiography’ (Ongepubliceerde dissertatie; Ohio state university, 1971); idem, ‘The “histoire
raisonnée”, 1660-1720: a pre-enlightenment genre’, Journal of the history of ideas, XXXVII (1976)
219-240.

305 Lindeborn, Joannes
Deventer, (1630?) - Utrecht, 5 augustus 1696
Lindeborn was priester te Utrecht en werd in 1656 aldaar kapelaan van de parochie van Sint Nicolaas.
Tevens bekleedde hij het ambt van provicaris van het vacante bisdom Deventer. Zijn verdediging van
de ‘klopjes’ leverde hem een beschuldiging vanuit Rome op, waar hij zich ook moest verantwoorden.
a Historia sive notitia episcopatus Daventriensis ex ecclesiarum membranis, monasteriorum tabulis,
authenticis annotatis et classicis authoribus eruta ac publici juris facta. Coloniae Agrippinae 1670
[556 pp.; 8o]; in: H.F. van Heussen, ed., Historia episcopatuum Foederati Belgii... 2 tom. Lugduni
Batavorum 1719, II, 9-201 aparte paginering; Antverpiae 1735; Antverpiae/Ultrajecti 1755 (zie: 222,
b).

Literatuur
Van der Aa, XI, 465-467; NNBW, VIII, 1056-1057.

306 Linden (Vander Linde), Cornelis van der
(Leiden?), (1646?) - Leidschendam, 1712
Van der Linden schreef zich in 1659 op dertienjarige leeftijd aan de universiteit van Leiden in. Als
plaats van herkomst werd Leiden genoteerd, maar in de Leidse doop-, trouw- en begraafboeken is
zijn doopdatum niet terug te vinden. Op het titelblad van een polemisch werk gericht tegen P. Rabus*
noemde hij zich medisch doctor en predikant in Leidschendam, waar hij in 1679 was benoemd.
a Leven en daaden van Johannes Sobietzki de III, tegenwoordig-regeerende koning van Polen;
mitsgaders de levens en daaden aller voorgaande Poolsche en Hungarische koningen ... Amsterdam
1685 [368 + 401 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XI, 468, 475-476.
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307 Lipsius, Justus
Overijse (prov. Brabant, België), 18 oktober 1547 - Leuven, 23 maart 1606
Na zijn eerste opleiding bij de jezuïeten in Keulen studeerde Lipsius vanaf 1563 in Leuven filosofie,
natuurkunde, rechten, geschiedenis en oude talen. Hij ondernam een reis naar Rome, waar hij een der
secretarissen van Granvelle werd, en naar Wenen; wegens de oorlogsomstandigheden keerde hij niet
naar de Nederlanden terug. Hij aanvaardde een hoogleraarschap in de geschiedenis aan de protestantse
universiteit van Jena. Toen de religieuze tegenstellingen zich ook in deze stad sterker openbaarden,
besloot Lipsius uiteindelijk toch terug te keren: begin 1575 was hij weer in Leuven en voltooide er
zijn rechtenstudie. Korte tijd later sloeg hij op de vlucht voor de Spaanse Furie en liet hij zich door
J. Dousa Sr.* overhalen een hoogleraarschap in de geschiedenis en de rechten te aanvaarden aan de
jonge Leidse hogeschool (1578). Dit wil niet zeggen dat hij een orthodox protestant was geworden.
Zijn oriëntatie was veeleer op een niet leerstellig neostoïsch christendom gericht. Na de publikatie
van zijn eerste werken in deze richting en na politieke verhandelingen, kwam van de zijde der
predikanten en van vrijzinnigen als Coornhert de kritiek los. Lipsius gaf uiteindelijk de voorkeur aan
een terugkeer naar Brabant. In 1591 verzoende hij zich te Mainz met de katholieke kerk en in het
daarop volgende jaar werd hij hoogleraar in de oude geschiedenis en oude talen te Leuven. Op 14
december 1595 benoemde Philips II hem tot zijn officiële geschiedschrijver. Naast zijn filologische
werken, gedichten en redevoeringen hebben zijn neostoïsche tractaten een enorme invloed gehad.
In de volgende lijst zijn de herdrukken van de genoemde werken in de Opera omnia niet opgenomen,
evenmin als de verschillende herdrukken van dit verzamelde werk. Voor een volledig overzicht van
alle uitgaven kan verwezen worden naar: Van der Haeghen, Lenger, ed., Bibliotheca Belgica, III.
a Saturnalium sermonum libri duo, qui de gladiatoribus. Antverpiae 1582 [151 pp.; 4o], 1585; Lugduni
Batavorum 1585; Lutetiae Parisiorum 1585; Antverpiae 1588; Lugduni Batavorum 1588, 1590;
Antverpiae 1598, 1604, 1617; in: J.G. Graevius, ed., Thesaurus antiquitatum Romanarum. 12 tom.
Trajecti ad Rhenum/Lugduni Batavorum 1694-1699, IX, 1161-1266.
b De amphitheatro liber. In quo forma ipsa loci expressa, et ratio spectandi. De amphitheatris quae
extra Romam libellus. In quo formae eorum aliquot et typi. Lugduni Batavorum 1584 [98 + 31 pp.;
4o]; Antverpiae 1584, 1585; Lugduni Batavorum 1589; Antverpiae 1589, 1598 (verm.), 1604, 1621;
in: J.G. Graevius, ed., Thesaurus antiquitatum Romanarum. 12 tom. Trajecti ad Rhenum/Lugduni
Batavorum 1694-1699, IX, 1270-1333.
c Tractatus ad historiam Romanam cognoscendam apprime utiles. Cantabrigiae 1592 [ongepagineerd;
8o]; Lugduni Batavorum 1592; Francofurti 1609, 1625.
De herdrukken van 1609 en 1625 verschenen onder de titel: Tractatus peculiares octo.
d De cruce libri tres ad sacram profanamque historiam utiles. Antverpiae 1593 [120
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pp.; 4o], 1594, 1595, 1597; Lutetiae Parisiorum 1598; Antverpiae 1599; Parisiis 1602; Antverpiae
1606, 1629; Brunsvigae 1640; Amstelodami 1670; Vesaliae 1675; Lugduni Batavorum 1695.
e De militia Romana libri quinque, commentarius ad Polybium. E parte prima historicae facis. 2 tom.
Antverpiae 1595-1596 [330 + 292 pp.; 4o], 1598 (verm.), 1602, 1614, 1630.
Het werk bevat:
Deel 1.
1-330

De militia Romana.

Deel 2.
1-255

De militia Romana liber quintus. Qui est de
disciplina.

257-292

Analecta sive observationes reliquae ad militiam
et hosce libros.

f Poliocerticon sive de machinis, tormentis, telis, libri quinque. Ad historiarum lucem. Antverpiae
1596 [267 pp.; 4o], 1599 (verm.), 1605-1606, 1625.
Dit werk is bedoeld als een vervolg op De militia Romana (zie: e).
g Admiranda, sive, de magnitudine Romana libri quattuor. Antverpiae 1598 [255 pp.; 4o]; Parisiis
1598; Antverpiae 1599 (verm.); Romae 1600; Antverpiae 1605, 1617, 1630.
Della grandezza di Roma et del suo imperio lib. IV. Roma 1600.
Admiranda oder Wundergeschichten von der unaussprächlichen Macht Herrlich: und Grossmächtigkeit
der Statt Rom und Römischen Monarchey ... Strassburg 1620.
h De bibliothecis syntagma. Antverpiae 1602 [34 pp.; 4o], 1607 (verm.); [Helmaestadi?] 1614;
Antverpiae 1619; Helmaestadi 1620; [Helmaestadi?] 1627; in: G.J. Vossii et aliorum de studiorum
ratione opuscula. Ultrajecti 1651, 220-254, 1658; in: J.J. Maderus, ed., De bibliothecis atque archivis
virorum clarissimorum ... libelli et commentationes. Helmaestadi 1666, 1-23, 1702.
A brief outline of the history of libraries. Chicago 1907, 1967 (facs.).
i Epistola Lovanii III non. decemb. MDC, LXI Nicolao Hacquevillio, in: J. Lipsius, Epistolarum
selectarum centuria miscellanea. Antverpiae 1602, 62-68 [4o]; in: G.J. Vossii et aliorum de studiorum
ratione opuscula. Ultrajecti 1651, 143-155 (onder de titel: De ratione legendi historiam).
Apart uitgegeven als: Epistola, de historiarum lectione. Helmaestadi 1615, 1641, 1659.
j De Vesta et vestalibus syntagma. Antverpiae 1603 [50 pp.; 4o], 1609 (verm.), 1621;
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in: J.G. Graevius, ed., Thesaurus antiquitatum Romanarum. 12 tom. Trajecti ad Rhenum/Lugduni
Batavorum 1694-1699, V, 619-658.
k Diva virgo Hallensis. Beneficia eius et miracula fide atque ordine descripta. Antverpiae 1604 [86
pp.; 4o]; Parisiis 1604; Antverpiae 1605, 1616.
La Nostre Dame de Hau ... Bruxelles 1605 (twee uitgaven), 1606, 1625, 1661, 1676; Mons 1697;
Bruxelles 1714 (deze uitgave ook s.l.s.a.), 1748; [Halle 1816]; Bruxelles 1849, 1859; Malines 1870.
De uitgave van 1661 verscheen onder de titel: Histoire de Nostre Dame de Hale.
Heylige Maghet van Halle. Delft 1605; Brussel 1607 (twee uitgaven), 1643; s.l.s.a.
Unserer lieben Frawen zu Hall im Hennegauw, in: J.-G. Schenck, ed., Unserer lieben Fraw zu
Marienthal, Hall, und Sichem. Mainz 1608; apart uitgegeven: Erfurt 1627.
l Diva Sichemiensis sive Aspricollis, nova eius beneficia et admiranda. Antverpiae 1605 [75 pp.; 8o],
1606, 1620; Lovanii 1623.
De laatste uitgave verscheen als Diva virgo Aspricollis.
Unserer lieben Fraw zu Sichem, in: J.-G. Schenck, ed., Unserer lieben Fraw zu Marienthal, Hall,
und Sichem. Mainz 1608.
Histoire miraculeuse, de Nostre Dame de Sichem, ou Mont-aigu en Brabant. Tournon 1615.
m Lovanium: sive opidi et academiae eius descriptio. Libritres. Antverpiae 1605 [119 pp.; 4o], 1610
(verm.).
n Oratio habita Ienae anno 1572, cum inciperet publice interpretari Cornelium Tacitum, in: J. Lipsius,
Orationes octo Ienae potissimum habitae, e tenebris erutae. Darmbstadii 1607, 28-38 [8o]; Francofurti
1608; Ienae 1726.
o Facis historicae compendium; Patavii Antenoris [1628] 742 pp.; 8o; Argentorati 1629; Lugduni
Batavorum 1645, 1650, 1657; Amstelodami 1689; Londini 1692, 1698.
De beschrijving is naar de tweede druk daar de eerste, Argentorati 1617, onvindbaar
bleef. Vanaf 1645 verscheen het werk onder de titel Roma illustrata.
In deze bundel werden samenvattingen van Lipsius' historisch werk bijeengebracht. De
uitgave van 1645 is de meest verspreide.

Literatuur
Van der Aa, XI, 507-519; ADB, XVIII, 741-745; BN, XII, 239-289; NBW, X, 403-415; NNBW, III,
775-782; F. van der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des
Pays-Bas (7 dln.; Brussel, 1964-1975) III, 883-1125; V.
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A. Nordman, Justus Lipsius als Geschichtsforscher und Geschichtslehrer. Eine Untersuchung (Helsinki,
1932); G. Oestreich, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze (Berlijn,
1969); idem, Neostoicism and the early Modern State (Cambridge, 1982).
A. Gerlo, e.a., ed., Iusti Lipsi epistolae (3 dln.; Brussel, 1978-1987; uitgave wordt voortgezet).

308 Lois, Jacob
Rotterdam, (1620?) - Rotterdam, (begr.) 5 september 1676
In Rotterdam oefende Jacob Lois het beroep van blauwverver uit. Hij was er luitenant en later kapitein
van de burgerwacht, regent van het weeshuis en van 1664 tot 1665 schepen. Zijn liefhebberij ging
uit naar bouw- en schilderkunst, waarover hij enkele werken schreef. Onder zijn toezicht werd het
gemeenlandshuis van Schieland gebouwd. Bij zijn geschiedkundige activiteiten onderhield hij contact
met N. Zas*.
a Cronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam, beschreeven door S. Lois, en beginnende
van den jaere 1270 tot den jaere 1671: verrykt met de voornaemste hantvesten en previlegien, door
de graven van Holland in der tyd aen deese stad gegeven, en wyders voorsien met authentyke stukken
en contracten, specterende tot de oudheyd, rechten en gerechtigheden dier selve stad. Nooit voorheen
gedrukt. 's-Gravenhage/Delft 1746 [387 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 193.
Dit werk werd gepubliceerd onder de naam van zijn broer Samuel, die er wijzigingen in
had aangebracht en de handvesten toevoegde.
b Oude ware beschryvinge van Schielant, in: J.H.W. Unger, W. Bezemer, ed., De oudste kronieken
en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland. Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam 2.
Rotterdam 1895, 549-616 [fo].

Literatuur
Van der Aa, XI, 571-572; NNBW, VI, 962-963 (Jacob en Samuel).

Lois, Samuel, zie: Lois, Jacob

Lomeier, J., zie: Lydius, Jacobus
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309 Long, Isaac le
Frankfort aan de Main, 16 april 1683 - Hanau (Duitsland), 1762
Als afstammeling van Franse en Vlaamse emigrantenfamilies die naar Duitsland waren uitgeweken,
sprak Le Long drie talen: Nederlands, Frans en Duits. Hij vestigde zich omstreeks 1714 in Amsterdam
en verzamelde er boeken. Hij voorzag in zijn levensonderhoud door boeken uit te geven. Daarnaast
vertaalde hij veel uit het Duits, onder andere de geschriften van de theoloog F.A. Lampe*. Sedert
1744 woonde hij weer in Duitsland.
a Het leven van den heldhaften Carel den XII, koning der Sweden. Behelsende: behalven syne
wonderbaare krygs- en andere verrichtingen, desselfs vyf-jaarig verblyf in Turkyen, syne terugkomst,
bysondere levens-wyse, en een naauwkeurig verhaal van den geheelen Noordschen oorlog, tot op de
tegenwoordige successie. 6 dln. Amsterdam 1721 [644 + 616 + 832 + 809 + 707 + 558 pp.; 8o].
b Spiegel historiaal, of rym-spiegel; zynde de Nederlandsche rym-chronyk, van Lodewyk van Velthem,
voor ruym 400 jaaren in dichtmaat gebracht. Behelsende een meenigte van aanmerkenswaardige
geschiedenissen, voorgevallen in Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Henegouwen, Brabandt, Vlaanderen,
Vrieslandt, ... Waar onder zich verscheyde seer opmerkelyke geschiedenissen bevinden, die by andere
schryvers syn overgeslaagen. Beginnende met het jaar 1248 toen graaf Willem van Hollandt keyser
werdt, en eyndigende met het jaar 1316 van welke de schryver is tydtgenoot geweest. Nooyt voor
desen gedrukt. Getrouwelyck uytgegeven, volgens het oorspronklyke handtschrift, op perkement
geschreeven, en met noodige verklaaringen opgeheldert door Isaac Le Long. Amsterdam 1727 [483
pp.; fo].
c Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden, geöpent, opgeheldert en wydlopigh beschreven
in steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kloosters, kerken, godshuizen, poorten, en andere voorname
stads- en landgebouwen door Matthaeus Brouërius van Nidek, R.G. en Isaac Le Long. 6 dln.
Amsterdam 1727-1733 [311 + 323 + 327 + 311 + 328 + 319 pp.; 8o]; 6 dln. Dordrecht 1770-1771; 8
dln. Amsterdam 1792-1803.
Het gedeelte van Brouërius loopt tot deel 2, p. 145; daarna nam Le Long het werk over
(zie: 86, c).
d Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam. Behelsende, na een korte
aanwysinge, van d'opkomst en voortgang der Roomschgesinde bygeloovigheeden in 't algemeen,
hoedaanig deselve in het bysonder tot Amsterdam zyn ingevoert, allengskens vermeerdert, en eyndelyk
door de reformatie ao 1578 wederom afgeschaft. Doormengt met veele weetenswaardige oudtheeden
van dese landen; en in 't bysonder van d'eerste beginselen van Amsterdam, ook hoedanig dese stadt
allengskens is groot geworden; met aanwysinge van de stichtingen en afbeeldingen van alle de kerken,
kapellen, kloosters, gasthuysen, en andere soogenaamde geestelyke gebou-
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wen, die hier eertyds geweest hebben; en hoedanig deselve eyndelyk met de reformatie meest zyn
vertimmert, of tot een ander en beter gebruyk geschikt ... Amsterdam 1729 [574 pp.; fo].
e Boek-zaal der Nederduytsche bybels, geopent, in een historische verhandelinge van de oversettinge
der Heyligen Schriftuure in de Nederduytsche taale, sedert deselve eerst wierdt ondernomen; beneffens
de veranderingen, welke daar omtrent door de Gereformeerde, Luthersche, Mennoniten en
Roomschgesinde, van tydt tot tydt tot nu toe gemaakt zyn. Met een omstandig bericht, van meer dan
hondert oude handtschriften, van bybels en bybelsche boeken des Ouden en Nieuwen Testaments,
tot op de vindinge van de drukkonst; als meede van meer dan duysendt diergelyke exemplaaren, van
verschillende drukken, sedert de vindinge der druk-konst, tot nu toe; alle in de Nederduytsche taale.
Doormengt met historische, taalkundige, geestelyke en wereldtlyke aanmerkingen, en met een meenigte
van heerlyke en egte bewys-stukken gestaaft, daar van veele nooyt het licht gesien hebben. Amsterdam
1732 [893 pp.; 4o]; Hoorn 1764.
f Godts wonderen met zyne kerke, vertoont in een gedenkwaardig verhaal, van meest Boheemsche
en Moravische broeders, die het pausdom ontweken zynde, nieuwelyks een evangelische
broeder-gemeente gesticht hebben, in Opper-Lausnitz, te Hernnhuth, in 't gebiedt, en onder 't opsicht
van den heere graaf Lodewyk van Zinzendorff en Pottendorff, enz. enz. enz. Amsterdam 1735 [...
pp.; 8o], 1738.
g Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht. Bestaande in een beknopt verhaal,
van derselver oorsprong, opkomst, inwydinge en jubelfeesten; als meede in een reedenvoeringe, tot
derselver inwydinge, den 13 maart o.s. 1636 van de nuttigheit der academien en schoolen, gedaan
door wylen den heere professor Gysbertus Voetius*, van nieuws beschaaft. Voorts in een naam-lyst
van alle de heeren professoren deser academie, geduurende de 100 jaaren, sedert derselver stichtinge
tot nu toe, enz.; beneffens een korte levens beschryvinge van den voorsz heere professor G. Voetius,
en eyndelyk volgt'er een lyste, van alle de academien en van de meest voornaamste illustre schoolen
in't Christenryk; eerst ontworpen door den meergemelden heere professor G. Voetius, thans grootelyks
vermeerdert. Utrecht 1736 [211 pp.; 4o].
h Kort historisch verhaal, van den eersten oorsprong der Nederlandschen gereformeerden kerken
onder 't kruys; beneffens alle derselver leer- en dienst-boeken, soo van de Nederduytsche, als Fransche
gemeentens, en derselver veranderingen, tot naar de reformatie ... Tot een byvoegsel van het kort
historisch berigt der publieke schriften van wylen den heere professor Johannes Ens. Amsterdam
1751 [144 + 44 pp.; 4o].
i Het boek der tyden in 't korte: of chronyk van de geheele wereldt; voornaamentlyk
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behelssende, het geen 'er in de gesaamentlyke Nederlanden is voorgevallen; van 't beginsel der wereldt,
tot in den jaare Christi 1560. Beschreven door Wouter van Heyst. Volgens desselfs origineele
handtschrift, voor d'eerstemaal uytgegeven, door Isaac Le Long. Amsterdam 1753 [312 pp.; 8o].
j Naleesingen en verbeeteringen in eenige van myne uytgegevene werken: Kort historisch verhaal,
van den eersten oorsprong der Nederlandschen gereformeerden kerken onder 't kruis; als meede tot
de Boekzaal der Nederduytsche bybels, de Historie der reformatie van Amsterdam, en den Spiegel
historiaal, van Lodewyk van Velthem. Ten dienste der liefhebbers van kerkelyke en wereltlyke
historien, kortelyk meedegedeelt. Amsterdam 1760 [20 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XI, 589-592; BLGNP, III, 255-257; NNBW, VIII, 1023-1028; C.C. de Bruin, ‘Isaac Le
Long (1683-1762)’, in: J.A.A.M. Biemans, ed., Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr
J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden (Leiden, 1983) 66-88.

310 Loo, Johan Bertholt van
Van Van Loo weten we weinig meer dan De Wind reeds vermeldde: in 1631 was hij suppoost van
de generaliteitsrekenkamer in 's-Gravenhage. Op de titelpagina van de Kleyne kronijcque noemde hij
zich ‘agent der Quartieren van Vlaenderen’.
a De beschrijvinge der forestiers ende graven van Vlaenderen etc. Den slagh van Pavijen, 'tinnemen
van Roome door den heere Philibert de Chalon, prince van Oragnien etc. Hoe de seventhien
Nederlanden by den anderen gekommen, ende de koninckrijcken van Hispanien daer aen gehecht
zijn geworden, mette beroerten, oorlogen, treves etc. tsedert de komste van duc d'Alba, tot in de maent
iulio anno 1631. 's-Gravenhage 1631 [200 pp.; 4o].
Van Loo schreef in het voorwoord gebruik gemaakt te hebben van de ‘oude cronijcke
van Vlaenderen die by Willem Vorsterman an. 1531 t' Antwerpen gedruckt is’; hij doelde
hiermee op Die excellente cronike van Vlaenderen (zie: 160, a).
b Historische beschrijvinghe van Eduwart van Iorck, ende Heyndrick van Lanckaestre, koningen van
Engelandt, etc. Hoe sy door den grave van Werwyck van haere heerschappie verstooten syn geweest.
Heyndrick van Lanckaestre totte kroone weder aengenomen, ende Eduwart van Iorck verjaecht, die
inden Haghe ende te Brugghe gevlucht quam, ende hoe hy mette wapens weder in syn koninghrycke
gheraeckte, met noch diversche andere notable geschiedenissen, die inde Nederlanden ende elders
voorgevallen syn. 's-Gravenhage 1632 [288 pp.; 8o].
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c Kleyne kronijcque. Of sommier verhael vande avontueren des koninghs ende koninginne, Frederick
ende Elisabeth van Bohemen, cheur-vorst paltz-grave by Rhijn, hertogh in Beyeren, princesse van
Engelant. Item van Gustavus Adolphus, der Sweden Gothen, ende Whenden koningh. Midtsgaders
vande onder-handelinghe van peys of treves inden Haghe aengevangen, den 13. decembris 1632 met
noch verscheyden andere voorneme geschiedenissen, die tusschen beyden gevoecht sijn. 's-Gravenhage
1633 [208 pp.; 8o].
d Ghedenck-weerdigh verhael van den coninck Bavo, ende andere princen van Troyen; hoe sy met
hare familien uyt het coninckrijck van Troyen, voor, ende naer de leste destructie in Italien, Duytslandt,
Vranckrijck, ende inde Nederlanden ghearriveert zijn, ende wat steden sy ghebout ende bewoont
hebben. Item, hoe den coninck Ninus van Babilonien, de eerste afgoderije op de werelt gheplant, ende
doen bedryven heeft. Mitsgaders, hoe den keyser Augustus aen 't oracle van Apollo ghevraecht heeft,
wie naer hem in 't keyserrijck regneren soude, daer op het oracle antwoorde: een Hebrieus kint dat
van een maecht soude gheboren worde, etc. Alsmede van de hertogen van Brabandt; ende van coude
winters ende andere materie. Amsterdam 1635 [50 pp.; 8o].

Literatuur
De Wind, 412-413; Van der Aa, XI, 606-607, XXI, 361; NNBW, VII, 775-776.

311 Loon, Gerard van
Delft, (ged.) 17 januari 1683 - Leiden, 29 augustus 1758
Van Loon was rooms-katholiek. Na in Leuven gestudeerd te hebben keerde hij in 1702 naar het
ouderlijk huis in het Begijnhof te Delft terug. Drie jaar later promoveerde hij in Leiden in de rechten.
Omstreeks 1720 verhuisde hij definitief naar Leiden. Ambten kon hij wegens zijn geloof niet bekleden.
Van Loon had grote historische belangstelling. Hij geloofde in de echtheid van de vervalste rijmkroniek
van Klaas Kolijn*.
a Inleiding tot de heedendaagsche penningkunde ... Amsterdam 1717 [185 pp.; 8o].
b Beschryving der Nederlandsche historipenningen: of beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht
der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden of koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den
Uytrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen. 4 dln. 's-Gravenhage
1723-1731 [574 + 562 + 556 + 696 pp.; fo].
Histoire metallique des XVII provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'à
la paix de Bade en MDCCXVI. 5 tom. La Haye 1732-1737.
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c Hedendaagsche penningkunde, zynde eene verhandeling van den oorspronck van 't geld, de opkomst
en 't onderscheyd der gedenkpenningen; de wyze van 't syfferen der ouden, den oorspronk der
syfferletteren, toverpenningen en noodmunten ... 's-Gravenhage 1732 [289 pp.; fo], 1734.
Een bewerking en uitbreiding van a.
d Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven; welken, sedert de komst
der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de herstelling van 's graaven Florents den eerstens
zoon, aldaar het hooggebied gehad hebben. Beweezen en bevestigd door de woordlyke getuygenissen
van zoodaanige schryvers, welken in en naast die tyden geleefd hebben, als de beschreevene zaaken
zyn voorgevallen: en voorts nog versierd en opgehelderd met de noodige landkaarten, geslachtlysten,
keyzer- en koninglyke penningen en veelvuldige andere gedenkstukken, in die overoude tyden gemaakt.
2 dln. 's-Gravenhage 1734 [348 + 360 pp.; fo].
e Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland.
Leiden 1743 [96 pp.; 8o].
f Beschryving der aloude regeeringwyze van Holland. 5 dln. Leiden 1744-1750 [284 + 306 + 348 +
400 + 713 pp.; 8o].
In het voorbericht van e stelde Gerard van Loon zestien historische studies in het vooruitzicht, met
werktitels. Van deze zijn uiteindelijk alleen de volgende vijf verschenen, elk onder bovenstaande
verzameltitel:
1. Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; en op welke wyze derzelver landen door de Fransche
koningen veroverd zyn; midsgaders de aloude aldaar ingevoerde regeeringwys dier vorsten,
voor zoo verre die den eersten voet tot verscheydene laatere gebruyken in Holland gegeeven
heeft.
2. Welke regeeringgestalte de Fransche koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde
Holland, aldaar in opzigte van 't geestlyke hebben ingevoerd; midsgaders hoe en op welke wyze
de zelfde koningen, ingevolge van de door hen aldaar ingevoerde regeeringgestalte, tot het
uytsterven van den Karolynschen stam in Duytschland, dat hooggezag in en over Holland, zoo
in 't geestlyke als het werreldlyke geoeffend hebben.
3. Beschryving zoo van de slaaven en lyfeygenen, als van de magt, de onderscheydene rechten
en gerechtigheden; welken de geestlyke en werreldlyke heeren oudstyds over de zelven in
Holland gehad en geöeffend hebben; even gelyk ook van de verschillende wyzen, op welken
de dienstbaaren aldaar of volkomelyk of onvolkomelyk weer in vryheyd gesteld wierden: alles
uyt de oude zoo kerklyke, koninglyke, als Vriesche wetten beschreeven en opgesteld.
4. Wat den voet tot het eyndigen der dienstbaarheyd hier te land gegeeven heeft; even gelyk ook
van de vrygemaakten en welgeboorene lieden; midsgaders van der zel-
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ver onderscheydene rechten en gerechtigheden: alles uyt en volgens de getuygenis zoo van de
algemeene wetten der Fransche koningen, als van de byzondere handvesten der Hollandsche
graaven.
5. Beschryving zo van de onderscheydene ridders en der zelver schildknaapen in Holland, als van
de heele, halve, achtste eedelieden en daarbeneden; even gelyk ook van der zelver
onderscheydene wapenschilden, krygsrustingen, eertytelen en voorrechten zo in hun leeven,
als na hunnen dood; midsgaders van de verschillende ridderordren der graaven van Holland.

g Geschicht-historiaal rym, of rymchronyk van den heer Klaas Kolyn, benedictiner monik der abtdye
te Egmont; beginnende met den Simberschen vloed, en eyndigende met de dood van graaf Dirk, vader
van Florents den III. graaf van Holland, in 't jaar elfhonderdzesenvyftig voorgevallen: zynde voords
nog met de noodige zoo taal- als historikundige aantekeningen opgehelderd, en met eenen bladwyzer
der oude Nederduytsche woorden verrykt. 's-Gravenhage 1745 [477 pp.; fo].
h Historisch bewys, dat het graafschap van Holland, sedert het begin der leenen tot den afgezwooren
Philips de II toe, altyd een leen des Duytschen ryks geweest is; en diensvolgens dat des zelfs graaven,
als ryksprinsen, de uytgeschreevene ryksdagen en heirvaarten bygewoond, voor de keyzers te recht
gestaan, de verleijen hunner graafschappen van de zelven ontfangen, en in de krygs- en rykslasten
hun aandeel gedraagen hebben; doch van alle welke afhangelykheden het gemelde gewest alleen,
door het aldaar gevoerde stadhouderlyk bestuur der doorluchtige prinsen van Oranje en Nassou,
eyndelyk in het geheel is ontheft en vry geworden. Leiden 1748 [364 + 86 + 96 + 75 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XI, 612-618; NNBW, VIII, 1070-1071; J. Lucas, ‘Een medewerker van Van Rijn's
“Oudheden en gestichten van Delfland”’, Haarlemsche bijdragen, LVII (1939) 434-445; E.O.G.
Haitsma Mulier, ‘“Hoofsche papegaaien” of “redelyke schepsels”: Geschiedschrijvers en politiek in
de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden, CII (1987) 450-475.

312 Loon, Willem van
Nijmegen, 19 januari 1662 - Utrecht, 29 augustus 1711
Op 17 november 1680 werd Willem van Loon te Groningen ingeschreven als student in de filosofie
en de letteren. Vijf jaar later promoveerde hij aldaar tot doctor in de rechten. Waarschijnlijk oefende
hij in Utrecht een rechtspraktijk uit.
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a Eleytheria sive de manumissione servorum apud Romanos. Libri quatuor. Ultrajecti 1685 [230 pp.;
8o].
b Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantien, soo by wylen keyser
Kaerle en coninck Philips als hertogen van Gelre ende graven van Zutphen, als by de edele mogende
heeren Staeten des furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen, sedert den jaere 1543 tot den jaere
1700 uytgegeven. Als mede de principaelste resolutien raeckende saecken van politie en justitie by
de selve heeren Staeten sedert den jaere 1577 tot den jaere 1700 successivelyck genomen, en voorts
sodanige praeliminaire puncten als by resolutien van welgemelte heeren Staeten den 19 martii en 14
junii 1699 genomen, is vast gestelt ende goet gevonden. 2 dln. Nijmegen 1701-1703 [757; 656 + 242
kol.; fo].
Een derde deel werd uitgegeven door H. Cannegieter (zie: 99, b).

Literatuur
Van der Aa, XI, 622; NNBW, VIII, 1072.

312 bis Loosjes, Adriaan
Westzaandam, 15 april 1689 - Westzaandam, 20 maart 1767
Adriaan Loosjes werkte in de houthandel. In zijn vrije tijd leerde hij klassieke en moderne talen.
Daarnaast had hij grote belangstelling voor exacte vakken, aardrijkskunde en geschiedenis. In de loop
der tijd richtte hij zich meer en meer op het preken in de doopsgezinde kerk en in 1745 werd hij als
bezoldigd predikant aangesteld. Jan Wagenaar* raadpleegde Loosjes regelmatig voor zijn werk. Hij
was de vader van Petrus Loosjes*.
a Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog,
Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam, en Nauwerna. Haarlem 1794 [322 pp.; 8o] - Nijhoff/Van
Hattum, 194.
Uitgegeven door zijn zoon Petrus Loosjes.

Literatuur
Van der Aa, XI, 626-628.

313 Loosjes, Adriaan Pieterszoon
Den Hoorn (Texel), 13 mei 1761 - Haarlem, 28 februari 1818
De doopsgezinde Loosjes zag af van het predikambt en werd boekhandelaar en uitgever te Haarlem.
Hij schreef talrijke romans en dichtwerken. Door zijn patriotse gezindheid werd hij in 1795 gekozen
in het gewestelijk bestuur van Holland, waarvan hij later als voorzitter optrad.
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Tevens richtte hij het Haarlemse departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op en
was hij mededirecteur van Teylers Godgeleerd Genootschap. Het auteurschap van onderstaand anoniem
bij zijn uitgeverij verschenen werk wordt aan hem zelf toegeschreven. Hij was de zoon van Petrus
Loosjes*.
a Characterkunde der vaderlandsche geschiedenisse. 2 dln. Haarlem 1783-1786 [379 + 436 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, XI, 631-637; NNBW, IV, 929-931.

314 Loosjes, Petrus
Westzaandam, 20 november 1735 - Haarlem, 12 januari 1813
Loosjes studeerde aan de doopsgezinde kweekschool te Amsterdam. In 1759 werd hij beroepen naar
Den Hoorn (Texel), in 1762 naar Monnickendam en het jaar daarop naar Haarlem, waar hij stond tot
zijn dood. Hij was redacteur van het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen. Petrus Loosjes was
de vader van Adriaan Pieterszoon Loosjes*.
a Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den
aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland
en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. 27 dln. Amsterdam 1786-1801 [elk deel 350-450 pp.;
8o].
Anoniem verschenen. Het werk betreft de periode 1775-1794 en was een vervolg op de
Vaderlandsche historie van J. Wagenaar (zie: 507, f).
b Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, uit de
geloofwaardigste schrijvers en egte gedenkstukken zamengesteld ... Ten onmiddelyken vervolge van
Wagenaars Vaderlandsche historie. 3 dln. Amsterdam 1788-1789 [456 + 382 + 397 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Het werk behandelt de periode 1751-1774 (zie: 507, f).

Literatuur
Van der Aa, XI, 629-631; BLGNP, III, 257-258; NNBW, VIII, 1072-1073; J. Elias, Bijdrage tot de
kennis van de historiographie der Bataafsche Republiek (Leiden, 1906).

315 Luiscius, Abraham George
Xanten-Kleef, (?) - (?), (?)
Een Abraham George Luïscius werd op 24 september 1703 in het universiteitsregister van
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Duisburg ingeschreven. Tussen 1732 en 1739 en opnieuw tussen 1742 en 1743 was Luïscius als
resident en extraordinaris envoyé van Pruisen in de Republiek in 's-Gravenhage geregistreerd. Tevens
werd hij domeinraad van de koning van Pruisen. Reeds in 1716 publiceerde hij een bijgewerkte
Nederlandse vertaling van een Engelse geschiedenis van het vorstenhuis van Brunswijk-Lunenburg
tot de kroning van George I van Engeland.
a Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek, vervattende de gehele
werreldlyke geschiedenis, ... als ook de gehele kerkelyke geschiedenis, ... wyders een geographische,
historische en staatkundige beschryving ... voorts een uitvoerige genealogische beschryving ... eindelyk,
een historische en zedekundige verklaring ... 8 dln. 's-Gravenhage/Delft 1724-1737 [A-A 574; B-B
400 + 192; C 428 + 146; D-F 234 + 176 + 190; G-I 600; K-N 578; O-S 556; S-Z 504 (Aanhangsel
505-572) pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, XI, 718-719; O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende
in Nederland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1983).

316 Luzac, Elie
Noordwijk, 19 oktober 1721 - Leiden, 11 mei 1796
Luzac studeerde klassieke letteren en wis- en natuurkunde in Leiden. Geheel in de familietraditie
oefende hij in dezelfde stad sinds 1742 het beroep van drukker en uitgever uit. Tevens was hij er
werkzaam als advocaat. In navolging van Leibniz was hij een voorstander en verbreider van het
natuurrecht. Hij had waardering voor Montesquieu, maar stond kritisch tegenover Rousseau. Om zijn
inzichten een grotere verbreiding te geven richtte hij een krant op en publiceerde hij veel. Hij
verdedigde het stadhouderschap en nam in de jaren vijftig deel aan de zogenaamde Wittenoorlog.
a Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat;
de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart, de oorzaaken, welke
tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden
kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Uit het Fransch vertaald, vervolgens
overgezien, merkelijk veranderd, vermeerderd, en van verscheiden misslagen gezuiverd. 4 dln. Leiden
1780-1783 [370 +144; 338 + 268; 416 + 128; 540 + 60 pp.; 8o], 1801.
Dit werk was een zeer ingrijpende bewerking van het ook door Luzacs toedoen tot stand
gekomen anoniem verschenen werk van J. Accarias de Serionne: La richesse de la
Hollande. London 1778.

Literatuur
Van der Aa, XI, 752-756; NNBW, I, 1287-1290; E.H. Kossmann, Verlicht conservatisme: over Elie
Luzac (Groningen, 1966), ook in: idem, Politieke theorie en geschie-
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denis. Verspreide opstellen en voordrachten aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Amsterdam, 1987) 234-254; J. Marx, ‘Elie Luzac et
la pensée éclairée’, Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, no. XI-XII (1971) 74-105; I.L.
Leeb, The ideological origins of the Batavian revolution. History and politics in the Dutch Republic
1747-1800 ('s-Gravenhage, 1973); L.H.M. Wessels, ‘Jan Wagenaar's “Remarques” (1754): a reaction
to Elie Luzac as a pamphleteer. An eighteenth-century confrontation in the Northern Low Countries’,
Lias, XI (1984) 19-63; W.R.E. Velema, ‘Homo mercator in Holland. Elie Luzac en het
achttiende-eeuwse debat over de koophandel’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis
der Nederlanden, C (1985) 427-444.

317 Lydius, Balthasar
Umstadt (bij Darmstadt, Duitsland), 1576-1577 - Dordrecht, 20 januari 1629
Balthasar Lydius werd in ballingschap in de Palts geboren als zoon van Martinus Lydius, die in 1579
predikant in Amsterdam werd en in 1586 professor in Franeker. Nadat zijn vader voor zijn onderwijs
in de klassieke talen zorg gedragen had, studeerde de jonge Lydius in Leiden, onder anderen bij
Scaliger. In het begin van de zeventiende eeuw werd hij predikant in Dordrecht. Hij werd daar tevens
curator van de Latijnse school en belast met de zorg voor de bibliotheek. Lydius nam deel aan de
synode van Dordrecht. Aanvankelijk was hij een mild, later een ferventer tegenstander van de
remonstranten. Hij was de vader van Jacobus Lydius*.
a Waldensia id est conservatio verae ecclesiae, demonstrata ex confessionibus, cum Taboritarum,
ante CC fere annos, tum Bohemorum, circa tempora Reformationis, scriptis. Roterodami 1616 [415
+ 367 pp.; 8o].
Dit werk bevat een verzameling gebundelde stukken, door Lydius uitgegeven, die
belangrijk zijn voor de geschiedenis van de vroegere hervormingsbeweging, bijvoorbeeld
de Confessio Taboritarum van J. Lukawitz.
b Waldensium tomus II, cum schediasmatibus. In quibus praeter multas antiquitates ecclesiasticas,
inanis strepitus Iesuitarum, de antiquitate doctrinae et ceremoniarum Romanae ecclesiae, solide
refutatur. Dordraci 1617 [45 + 344 pp.; 8o].
Net als a bevat dit werk, dat bij dezelfde drukker verscheen, eerst stukken van anderen,
daarna van Lydius zelf: ‘Prolegomena in disputationem Taboritarum’ en ‘Notae in
disputationes Taboritarum et fratrum Bohemorum’, deze noten verwijzen naar de pagina's
van deel 1.
c Dry historische tractaetgens t'eerste van de kercke, waer die gheweest is, van de tijden der apostelen,
tot de tijden der Reformatie, door de Waldensen. Het tweede, van de verscheyden namen der
Waldensen, ende de oorsaken van de selve benaemingen. Het derde, van het geloove der Waldensen,
volgens d'eygen bekentenissen, ende historien der papisten, dienende tot verlichtinghe van de
kerckelijcke historie, ende verdedinghe van de eere en leere der gereformeerde kercken, ende
mondstoppinge van
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eenige lasteringen, der Jesu-wijten, ende pausghesinden, als oock voor een appendix, aan de historie
Perrine, vanden Waldensen. Dordrecht 1624 [93 pp.; 4o].
Dit werk verscheen achter De historie vanden Waldensen ... van Jean Paul Perrin.

Literatuur
Van der Aa, XI, 775-779; NNBW, VIII, 1085-1086.

318 Lydius, Jacobus
Dordrecht, (ged.) mei 1610 - Dordrecht, (begr.) 26 december 1674
Jacobus Lydius studeerde theologie in Leiden, werd predikant in Bleskensgraaf in 1633 en tegelijk
met zijn broer Isaac in Dordrecht in 1637. Van 1643 tot 1645 was hij als predikant toegevoegd aan
een buitengewoon gezantschap van de Staten van Holland naar Engeland, waardoor hij enkele Engelse
universiteiten kon bezoeken. Behalve aan de godgeleerdheid wijdde hij zich aan de letterkunde en de
geschiedenis. Hij was de oudste zoon van Balthasar Lydius*.
a Historie der beroerten van Engelandt, aengaende de veelderley secten, die aldaer in de kercke Iesu
Christi zijn ontstaen. T'samen-gestelt uyt vele Engelsche scribenten, die, insonderheyt onlanghs, daer
van in Engelandt zijn aen het licht gekomen. Dordrecht 1647 [214 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
b Agonistica sacra, sive syntagma vocum et phrasium agonisticarum, quae in S. Scriptura, imprimis
vero in epistolis S. Pauli apostoli, occurrunt. Roterodami 1657 [179 pp.; 12o], 1700 (met een vervolg
door J. Lomeier uit Zutphen).
De heylige stryden, ofte verhandelinge vande strijdperken en loopbanen der Grieken en Romeinen,
en het geene daar in gebruykelijk was, waar in de woorden, en spreekwijzen der kampvegters in de
H. Schriftuur, maar voornamentlyk inde brieven van Paulus voorkomende, opgehelderd worden. Met
de byvoegzelen van Johannes Lomeier. Uyt de oorspronkelyke tale overgezet, met noodige
aanmerkingen uit Grieksche, Romeinsche en Joodsche oudheden vermeerderd, nader op het
Christendom toegepast, en met naukeurige printverbeeldingen verrijkt. Rotterdam 1703.
De vertaling werd naar de tweede druk gemaakt.
c Belgium gloriosum. Dordrechti 1668 [261 pp.; 12o].
't Verheerlijckt Nederland. Ofte korte verklaringe hoe wonderlijck Godt de vryheydt ende 't gesagh
der Nederlanders soo door manhafte daden, als door miraculeuse verlossingen, zedert de tijden van
Julius Caesar, tot dese onse, begrijpende over de 1700. jaren, onghekreuckt bewaert heeft. Amsterdam
1668.
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't Verheerlikte, ofte verhoogde Neder-land. Dordrecht 1668.
Deze vertaling was van de hand van Jacobus Lydius zelf. Hij reageerde daarmee op de
Amsterdamse vertaling, die in zijn ogen niet voldeed.

Literatuur
Van der Aa, XI, 780-785; NNBW, VIII, 1086-1087; M.Th. uit den Bogaard, De gereformeerden en
Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk (Groningen/Djakarta, 1954); E.H. Kossmann, In
praise of the Dutch Republic: some seventeenth-century attitudes (Londen, 1963), ook in: idem,
Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten aangeboden aan de schrijver
bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Amsterdam, 1987) 161-175.

M***, monsieur, zie: Massuet, Pierre

M.L.D.M., zie: Massuet, Pierre

M.S., zie: Smallegange, Matthaeus

Maatschoen, Gerardus, zie: Schijn, Hermannus

319 Mander, Carel van
Meulebeke (bij Tielt, prov. West-Vlaanderen, België), mei 1548 - Amsterdam, 11
september 1606
Van Mander kreeg zijn eerste onderwijs in Tielt en Gent. Daarna ging hij in de leer bij de schilder en
rederijker Lucas d'Heere en vanaf 1568 bij Peter Vlerick. Van zijn vroege literaire produktie is niets
teruggevonden. Hij verbleef in Rome van 1575 tot 1577 en keerde via Bazel en Wenen terug naar
Vlaanderen. Zijn familie had al haar bezittingen door de oorlog verloren en Van Mander verkeerde
in het ongewisse omtrent zijn toekomst. In 1581 vinden we hem in Kortrijk, in 1582 in Brugge, waarna
hij zich in 1583 in Haarlem vestigde. Hier bleef hij twintig jaar wonen en stichtte hij een ‘academie’
van geletterden. In juni 1604 verhuisde hij naar Amsterdam. Waarschijnlijk was hij toen al doopsgezind
geworden. Zijn activiteiten strekten zich uit van schilderen tot het vertalen van Homerus, Vergilius
en Ovidius en het schrijven van poëzie.
a Het schilder-boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst
in verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae in dry deelen t' leven der vermaerde
doorluchtighe schilders des ouden, en nieuwen tyds ... Haarlem 1604 [300 pp.; 4o], Utrecht 1969
(facs.); Amsterdam 1617-1618.
In de herdruk wordt Van Manders tekst gevolgd door een biografische schets van zijn
leven, mogelijker-
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wijs door G.A. Bredero geschreven: 't Geslacht, de geboort, plaets, tydt, leven, ende
wercken van Karel van Mander, schilder, en poeet, mitsgaders zyn overlyden, ende
begraeffenis. Deze schets werd ook zelfstandig uitgegeven: Amsterdam 1624; Rotterdam
1943.
Het schilder-boeck verscheen in drie in doorlopende foliering genummerde delen met apart titelblad:
1-90

Het leven der oude antijcke doorluchtighe
schilders, soo wel Egyptenaren, Griecken als
Romeynen, uyt verscheyden schrijvers by een
ghebracht, en in druck uyt gegheven, tot dienst,
nut, en vermaeck der schilders, en alle
const-beminders door Charel van Mander,
schilder. Mitsgaders daer aen volghende het leven
der moderne doorluchtighe Italiaensche schilders.
Desghelijcx oock der vermaerde Nederlanders
ende Hooghduytschen. Alkmaar 1603, H.
Miedema, ed. Amsterdam 1977 (facs.).

92-195

Het leven der moderne, oft dees-tijtsche
doorluchtighe Italiaensche schilders. Beginnende
aen de ghene, die d'edel schilder-const in dese
leste eeuwen weder als van der doot verweckt,
oft herbaert, en tot desen onsen tijdt in Italien
hebben gheoeffent, en tot meer en meer
volcomenheyt gebracht, tot groot nut en vermaeck
der schilders, en schilder-const beminders. Door
Karel van Mander, schilder, van Meulebeke.
Alkmaar 1603, H. Miedema, ed. Alphen a/d Rijn
1984 (facs.).

197-300

Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche, en
Hooghduytsche schilders. By een vergadert en
beschreven door Carel van Mander, schilder. Alles
tot lust, vermaeck, en nut der schilders, en
schilder-const beminders. Alkmaar 1604.

Het laatste deel werd regelmatig herdrukt:
Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders ... in de hedendaagsche
Nederd. spraake en styl overgebragt en vollediger gemaakt door Jac. de Jonghe. 2 dln. Amsterdam
1764.
Le livre des peintres ... Vie des peintres flamands, hollandais, et allemands (1604). H. Hymans, ed.
2 tom. Paris 1884-1885.
Das Leben der niederländischen und deutschen Maler. Textabdruck nach der Ausgabe von 1617. H.
Floerke, ed. 2 Bde. München/Leipzig 1906.
Het leven der doorluchtige Nederlandsche schilders. Uit zijn schilderboek getrokken. E. de Bock, ed.
's-Gravenhage 1918.
Keur van levens uit het Schilder-boeck. J. Vorrink, ed. 's-Gravenhage 1925.
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Het schilder-boek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders. In
hedendaagsch Nederlandsch. A.F. Mirande, G.S. Overdiep, ed. Amsterdam 1936, 1943, 1946, 1950.
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Dutch and Flemish painters. New York 1936.
Carel van Mander: Cartea pictorilor. H.R. Radian, ed. Bucuresti 1977.
Carel van Mander en het schilderboek. Levensbericht en bloemlezing. F.P. Huygens, ed. Amsterdam
1977.
Ter liefde der const. Uit het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander. W. Waterschoot, ed. Leiden
1983.

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 126-131; BN, XIII, 291-306; NNBW, I, 1295-1298; F. van der Haeghen, M.-Th.
Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas (7 dln.; Brussel, 1964-1975)
IV, 42-47; H. Noë, Carel van Mander en Italië; beschouwingen en notities naar aanleiding van zijn
‘Leven der dees-tijtsche doorluchtige Italiaensche schilders’ (Utrechtse bijdragen tot de
kunstgeschiedenis III; 's-Gravenhage, 1954); H. Miedema, Karel van Mander. Het bio-bibliografisch
materiaal (Amsterdam, 1972); idem, ed., Karel van Mander Den grondt der edel vry schilder-const
(2 dln.; Utrecht, 1973); idem, Kunst, kunstenaar en kunstwerk bij Karel van Mander. Een analyse
van zijn levensbeschrijvingen (Alphen a/d Rijn, 1981); idem, Karel van Manders Leven der moderne,
oft dees-tijtsche doorluchtighe Italiaansche schilders en hun bron. Een vergelijking tussen Van Mander
en Vasari (Alphen a/d Rijn, 1984); idem, ‘Overwegingen bij een nieuwe editie van Karel van Manders
Leven der doorluchtighe Nederlandtsche, en Hooghduytsche schilders’, in: H. Duits, e.a., ed., Eer is
het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra
(Amsterdam, 1986) 278-285.

Maneuel, Merten von, zie: Meteren, Emanuel van

320 Manheer, Gerrit
Rotterdam, (ged.) 2 februari 1749 - Rotterdam, 28 juli 1807
Gerrit Manheer was van 1776 tot 1803 boekverkoper in Rotterdam. Hij was er lid van
dichtgenootschappen en bevriend met Tollens.
a Kronyk der stad Rotterdam, uit de beste schryveren byeen verzameld. Beginnende met den jare
1270, en eindigende met het jaar 1670. Rotterdam 1783 [208 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 195.
Anoniem verschenen. Uitgegeven door Manheer zelf, die reeds vanaf 1779 gedeelten bij
zijn Naamlijst van geboorten en sterften publiceerde.
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Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 143-144; NNBW, VI, 988.

321 Marchand, Prosper
Saint Germain-en-Laye (Frankrijk), 11 maart 1678 - 's-Gravenhage, 14 juni 1756
Sinds 1693 was Marchand in de leer als boekhandelaar in Parijs. Enige jaren later opende hij zelf een
boekwinkel. In 1709 was de inmiddels protestant geworden Marchand in 's-Gravenhage gevestigd
en - na een kort verblijf in Rotterdam - in 1710 in Amsterdam. Hij gaf met de graveur B. Picard vele
werken uit en richtte in 1713 het Journal littéraire op.
a Histoire de l'origine et des premiers progrès de l'imprimerie. La Haye 1740 [118 + 138 pp.; 4o].
Anoniem verschenen.
b Dictionaire historique, ou memoires critiques et litteraires, concernant la vie et les ouvrages de
divers personnages distingués, particulierement dans la republique des lettres. 2 tom. La Haye
1758-1759 [330 + 328 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 165; J. Sgard, in: idem, ed., Dictionnaire des journalistes 1600-1789 (Grenoble,
1976) 258-259; C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand et l'histoire du livre. Quelques
aspects de l'érudition bibliographique dans la première moitié du XVIIIe siècle, particulièrement en
Hollande (Brugge, 1978); idem, Prosper Marchand. La vie et l'oeuvre (1678-1756) (Studies over de
geschiedenis van de Leidse Universiteit, IV; Leiden, 1987).

322 Marchant, Jacobus
Nieuwpoort (prov. West-Vlaanderen, België), 1537 - Brussel, 1609
Na een studie in de letteren in Leuven werd Marchant gouvemeur bij adellijke families. In die
hoedanigheid begeleidde hij de kinderen van Jean de Melun op hun reis naar Italië. In de Opstand
koos hij de kant van de Staten tegen de Spanjaarden. Marchant werd voorzitter van het
Admiraliteitscollege in 1580 en ‘landhouder’ in Veurne. Tevens bekleedde hij het baljuwschap van
Nieuwpoort, waar hij zich echter liet vervangen, en was hij commissaris van equipage in
West-Vlaanderen. Na de overwinning van Spanje in West-Vlaanderen trok hij zich terug op het land
en tenslotte woonde hij in Brussel.
a De rebus Flandriae memorabilibus liber singularis. Antverpiae 1567 [59 pp.; 8o]; in: S. Feyerabend,
ed., Annales ... 2 tom. Francofurti ad Moenum 1580, II, 70-85.
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b Flandria commentariorum lib. IIII descripta. In quibus de Flandriae origine, commoditatibus, oppidis,
castellaniis, ordinibus, magistratibus, indigenisque; tam a doctrina quam nobilitate claris; tum etiam
de principum Flandriae stemmatibus, civili armataque vita, aliisque memorabilibus breviter dilucideque
tractatur. Antverpiae 1596 [422 pp.; 8o].

Literatuur
De Wind, 251-254; Van der Aa, XII, 1, 166-167; BN, XIII, 446-447.

323 Marcus, Jacob
Amsterdam, (ged.) 30 juli 1702 - Amsterdam, (begr.) 14 april 1750
Marcus was een Amsterdams koopman. Geparenteerd aan een verzamelaarsfamilie bracht hij zelf
ook een collectie van handschriften en boeken bijeen.
a Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt:
mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en
inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders
een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit deselve sententien. Amsterdam 1735 [484 pp.;
8o].

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 194; NNBW, VII, 838-839 (Jan Marcus).

324 Martena, Kempo van
Cornjum (prov. Friesland), 1487 - (Cornjum?), 8 november 1538
Van Martena kreeg een klassieke opleiding; hij behaalde - waarschijnlijk in Leuven - zijn magistertitel
en schreef zich vervolgens in 1503 in als lid van de Germaanse studentennatie in Orléans. In 1508
werd hij gekozen tot procurator, een soort voorzitter, van de Germaanse natie. Na zijn terugkeer stond
hij in de Friese partijtwisten aan de Saksische kant, wat hem de vijandschap van de Geldersen en van
J. Douwama* op de hals haalde. In 1515 legde hij de eed van trouw aan Karel V af, werd tot ridder
geslagen en tot raad in het Hof van Friesland benoemd. Van 1517 tot 1523 was hij tevens grietman
van Tietjerksteradeel. Op 27 februari 1528 droegen de Staten van Friesland hem op de geschiedenis
van het gewest onder Albrecht van Saksen vanaf 1498 te beschrijven. In 1532 was het werk gereed
en werden er twee afschriften gemaakt. Pas in de achttiende eeuw werd het werk gepubliceerd.
a Annael ofte land-boek van Vriesland, in: G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlans-
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berg, ed., Groot placaat en charterboek van Vriesland. 6 dln. Leeuwarden 1768-1793 [1795], II,
1-203 [fo] (zie; 434, a).

Literatuur
De Wind, 128-130; Van der Aa, XII, 1, 301-302; NNBW, X, 587; Muller, 59; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; C.M. Ridderikhof, e.a., ed., Les livres des procurateurs de la nation germanique
de l'ancienne université d'Orléans 1444-1602 (3 dln.; Leiden, 1971-1985), I.

325 Martinet, Johannes Florentius
Deurne, 12 juli 1729 - Amsterdam, 4 augustus 1795
De voorouders van Martinet waren na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 om het geloof
uit Frankrijk naar de Republiek vertrokken. Martinet bezocht eerst de Illustere School van
's-Hertogenbosch en daarna als beursstudent de Leidse universiteit. Hij studeerde zowel theologie als
sterren-, wis- en natuurkunde en verwierf een doctoraat in de wijsbegeerte. Deze brede belangstelling
zou hij ook zijn verdere leven blijven behouden. Als predikant stond hij onder andere te Edam
(1759-1775) en Zutphen (1775-1795). Hij was lid van de Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappijen
der Wetenschappen en een voorstander van Newtons proefondervindelijke wijsbegeerte. Brede
bekendheid verwierf Martinet door zijn Katechismus der natuur (4 dln.; Amsterdam 1777-1779).
a Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd. Amsterdam 1765 [235 pp.; 8o], 1775
(verm. met een Aanhangsel [66 pp.]), 1826 (verm.).
De tweede druk verscheen onder iets gewijzigde titel: Kerkelyke geschiedenis der
Waldenzen in de valeyen van Piemont, tot op deezen tyd.
b Historie der waereld. 9 dln. Amsterdam 1780-1788 [404 + 432 + 468 + 464 + 451 + 512 + 516 +
573 + 179 + 273 pp.; 8o].
In het laatste deel nam Martinet ook een Verkorte historie der waereld (getrokken uit de
voorige negen deelen) op met eigen paginering. Deze verscheen ook afzonderlijk: Kort
begrip der waereld-historie voor de jeugd. Amsterdam 1789, 1819.
De Historie der waereld is opgezet in de vorm van een samenspraak.
c Het Vereenigd Nederland. Amsterdam 1788 [605 pp.; 8o], 1790; 6 dln. Zaltbommel 1830-1833.
De laatste druk verscheen met een herdruk van Martinets Het Vaderland, Amsterdam
1791, onder de titel: Het Vaderland en het Vereenigd Nederland ... thans bevattende eene
volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17 Nederlandsche provinciën
en van het groot-hertogdom Luxemburg. Het Vereenigd Nederland is opgezet in de vorm
van een samenspraak.
Het Verenigd Nederland, verkort ten gebruike der schoolen. Amsterdam 1790, 1798.
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Les Pays-Bas Unis, abrégés a l'usage des ecoles. Amsterdam 1790; La Haye 1810.

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 315-319; BLGNP, I, 163-164; NNBW, II, 876; B. Paasman, J.F. Martinet, een
Zutphens filosoof in de achttiende eeuw (Zutphen, 1971); C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef
der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht, 1983).

326 Massa, Isaac
Haarlem, (ged.) 7 oktober 1586 - Haarlem, (begr.) 14-21 juni 1643
In 1600 werd Massa door zijn vader naar Moskou gezonden om zich in de koophandel te bekwamen.
Na een verblijf van acht jaren keerde hij in 1609 naar de Republiek terug. Nog twee keer reisde hij
naar Rusland, nauw betrokken als hij was bij diverse diplomatieke contacten van de Republiek met
dat land. Hij legde zijn kennis en ervaringen ook in geografische werken vast.
a Een cort verhael van begin en oorspronck deser tegenwoordighe oorloogen en troeblen in Moscovia
totten jare 1610 onder 't gouvernement van diverse vorsten aldaer, in: M. Obolensky, A. van der
Linde, ed., Histoire des guerres de la Moscovie (1601-1610) par Isaac Massa de Haarlem. 2 tom.
Bruxelles 1866, I, 1-219 [8o]; in: Skazania inostrannyck pisatelej o Rossii, II. Archeograficeskoj
komissiej, ed., Rerum Rossicarum Scriptores Exteri, II. Sint Petersburg 1868.
Histoire sommaire de l'origine et du commencement des guerres et troubles de ce temps en Moscovie,
in: M. Obolensky, A. van der Linde, ed., Histoire des guerres de la Moscovie (1601-1610) par Isaac
Massa de Haarlem. 2 tom. Bruxelles 1866, II, 9-234; Sint Petersburg 1868. De uitgave van 1868
verscheen onder de titel: Demetrius l'imposteur.
Skazanija Massy i Gerkmana ... Sint Petersburg 1874.
Kratkoe izvestie o Moskovii v nayale XVII. veka. Moskwa 1937.
A short history of the beginnings and origins of these present wars in Moskow under the reign of
various sovereigns down to the year 1610. G.E. Orchard, ed. Toronto 1982.

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 350; NNBW, VIII, 1128-1133; J. Keuning, ‘Isaac Massa 1586-1643’, Imago
mundi, a review of early cartography, X (1953) 65-80; G.E. Orchard, ‘Introduction’, in de Engelse
vertaling, i-xxiv; Z.R. Dittrich, ‘Illusies, misverstanden, wanklanken. De Republiek en Moskovië in
de zeventiende eeuw’, in: J. Driessen, e.a., ed., Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen
(Amsterdam, 1986) 33-50.
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327 Massuet, Pierre
Mouzon (bij Charleville-Mézières, Frankrijk), 10 november 1698 - Amersfoort, 6
oktober 1776
Massuet trad in de benedictijner congregatie van St. Vincent bij Metz in en legde zijn gelofte af.
Onenigheden met zijn medebroeders brachten hem er toe te vluchten, maar hij werd teruggehaald.
Een tweede, nu geslaagde vluchtpoging deed hem in Holland belanden. Hier schreef hij zich gratis
in voor de studie in de theologie in Leiden (1723). Uiteindelijk besloot hij toch medicijnen bij
Boerhaave te studeren en werd hij een gevierd medicus in Amsterdam. Massuet publiceerde veel op
natuurkundig gebied. Tevens was hij een van de voornaamste medewerkers van de Bibliothèque
raisonnée des ouvrages des savants. Voor zijn historische en erudiete arbeid werkte hij samen met
H.Ph. de Limiers*.
a Histoire des rois de Pologne et du gouvernement de ce royaume. Où l'on trouve un detail
très-circonstancié de tout ce qui s'est passé de plus remarquable sous le regne de Frederic Auguste,
et pendant les deux derniers interregnes. Par monsieur M***. 3 tom. Amsterdam 1733 [455 + 514 +
627 pp.; 8o]; La Haye 1734.
Het eerste deel bevat Jolli's Histoire de Pologne, et du grand duché de Lithuanie,
Amsterdam 1698.
Met de herdruk kwam een vervolg uit onder de titel: Histoire des rois de Pologne, et des
revolutions dans ce royaume depuis le commencement de la monarchie jusqu'à present
où l'on donne la suite de l'interregne avec une exposition de ce qui s'est passé après la
double election des deux derniers rois. 2 tom. Amsterdam 1734 [392 + 386 pp.; 8o]. Dit
werk vermeldt in tegenstelling tot het eerste wel Massuets naam voluit.
b Histoire de la guerre presente contenant tout ce qui s'est passé de plus important en Italie, sur le
Rhin, en Pologne, et dans la plupart des cours de l'Europe. Amsterdam 1735 [447 pp.; 8o], 1736.
Historia della guerra presente ... Amsterdam/Lucca 1736.
c Histoire de la derniere guerre et des negociations pour la paix. Contenant tout ce qui s'est passé de
plus important en Italie, sur le Rhin, en Pologne, et dans la plupart des cours de l'Europe ... Avec la
vie du prince Eugene de Savoye. 5 tom. Amsterdam 1736 [36 + 447 + 355 + 555 pp.; 8o], 1737.
In het laatste deel is opgenomen: Histoire du prince Eugène de Savoye, 341-555.
Historia de la ultima guerra ... 5 tom. Madrid 1738.
d La vie du duc de Ripperda seigneur de Poelgeest, grand d'Espagne, etc etc etc. Par mr. P.M.B. 2
tom. Amsterdam 1739 [332 + 508 pp.; 8o].
Vida del duque de Riperda ... Madrid 1740, 1796.
e Histoire de l'empereur Charles VI, et des revolutions arrivées dans l'empire sous le règne des princes
de l'auguste maison d'Autriche, depuis Rodolphe comte de Habs-
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bourg jusqu'à présent. Avec le différend survenu entre la reine de Hongrie et le roi de Prusse, au sujet
de la Silesie. Par M.L.D.M. 2 tom. Amsterdam 1741 [267 + 355 pp.; 8o].
Historia del emperador Carlos VI ... Madrid 1742.

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 356-357.

328 Matthaeus, Antonius
Utrecht, 18 december 1635 - Leiden, 25 augustus 1710
Matthaeus studeerde rechten aanvankelijk in Utrecht en vanaf 1656 in Franeker. In 1659 promoveerde
hij in Utrecht, werd er het volgende jaar buitengewoon, twee jaar later gewoon hoogleraar in de
rechten. In 1672 vertrok hij naar Leiden.
a De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus, de baronibus, de militibus, equitibus,
ministerialibus, armigeris, barscalcis, marscalcis, adelscalcis, de advocatis ecclesiae de comitatu
Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quator in quibus passim diplomata et acta hactenus nondum
visa. Amstelodami/Lugduni Batavorum 1686 [1151 pp.; 4o]; Franequerae 1698.
b De rebus Ultrajectinis et inprimis de bello cum Covordensibus, Tarantiis, seu Drentinis olim gesto
auctoris incerti. Sed quo ex Belgis Foederatis vetustior hactenus nondum prodiit, viri olim illustris,
et qui interfuit rebus gestis, narratio historica ab ann. MCXXXVIII quo nactus episcopatum Herbertus
de Berum usque ad ann. MCCXXXIII. Ex ecclesiae Trajectensis manuscripto primus eruit, et notis
aliquot illustravit Antonius Matthaeus. Lugduni Batavorum 1690 [203 pp.; 4o]; Hagae Comitum 1740.
Carasso-Kok, 118, 335.
c Chronicon Egmundanum seu annales regalium abbatum Egmundensium auctore fr. Johanne de
Leydis ordinis praedicatorum Harlemi. Accedunt praeter Theodorici a Leydis breviculos Leonis
monachi Egmundensis breviculi majores historiam comitum continentes, qui Egmundae sepulti. Eruit
hactenus latitantes, collegit, et primus edidit adjectis observationibus Antonius Matthaeus. Lugduni
Batavorum 1692 [261 pp.; 4o].
Carasso-Kok, 303, 323.
d Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti. Alter auctor incertus. Alter, cui nomen, Theodorus
Verhoeven. Utrumque primus edidit, observationes, et quae hactenus nondum visa, vetera aliquot
monumenta, diplomata, et instrumenta, et ex
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ineditis duobus chronicis Amorfortii olim scriptis adjunxit supplementa Antonius Matthaeus. Lugduni
Batavorum 1693 [412 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 266 (zie: 108, a en 489, a).
e Veteris aevi analecta seu vetera aliquot monumenta quae hactenus nondum visa. 10 tom. Lugduni
Batavorum 1698-1710 [576 + 600 + 576 + 605 + 637 + 555 + 854 + 383 + 507 + 565 pp.; 8o]; 5 tom.
Hagae Comitum 1738.
Het werk bevat:
Deel 1.
1-56

Antonii Ponti Consentini Hariadenus Barbarossa
seu bellum Tuneteum quod Carolus V imper. cum
Hariadeno Barbarossa et Turcis olim gessit.

57-72

Antonii Schoonhovii Batavi, De origine et sedibus
Francorum, de Chamavis, Bructeris, Teucteris,
aliisque, et quodnam vocis Germanus ετυμον ad
Cornelium Gualterum.

73-91

Vetus chronicon Belgicum ex schedis Petr.
Scriverii*.
Carasso-Kok, 130.

92-101

Alterius chronici fragmentum. Ex schedis jam
dictis.
Carasso-Kok, 234, 236.

102-129

Joannis de Lemmege Chronicon Groninganum
(zie: 45, a).
Carasso-Kok, 307.

130-187

Henricae ab Erp abbatissae coenobii vulgo
Vrouwenclooster dicti in suburbanis
Trajectensibus Annales vernaculi ab anno
MCCCCXXI continuati usque ad ann.
MDLXXXIII (zie: 159, a).

188-212

Conclave Ultrajectinum, seu ritus et modus
eligendi olim et imponendi dioecesi episcopum.
Ex instrumento ann. MCCCCXXII quod continet
electionem Jacobi ab Outhoorn.

218-355

Gerardi Noviomagi Philippus Burgundus
episcopus Trajectensis, en notae et observationes
A. Matthaei (zie: 179, c).

356-494

Rationarium aulae et imperii Caroli Audacis ducis
Burgundiae principis Belgii, comitis Flandriae,
Hollandiae, Zelandiae etc. auctore Olivario de la
Marche aulae ipsius proefecto, en observationes.

495-540

Guilielmi Hermanni Coudani Hollandiae
Gelriaeque bellum quod gestum circa ann. MDVII
et deinceps.
Carasso-Kok, 404.

541-576

Petri Scriverii*, quae variam doctrinam continent,
epistolae XV.
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Deel 2.
1-140

Annales rerum in Hollandia et dioecesi
Ultrajectina gestarum ann. MCCCCLXXXI et
duobus seqq. auctore incerto, sed accurato, et
aequali eorum temporum.
Carasso-Kok, 289.

141-273

Ex Thomae Basini archiepiscopi Caesariensis
Historia Gallica excerptum, continens res gestas
in Hollandia et dioecesi Ultraj. ann.
MCCCCLXXXI et duob. seqq., en observationes.

274-504

Joannis à Leydis De origine, et rebus gestis
dominorum de Brederode incipit
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prologus, en notae et appendix actorum veterum.
Carasso-Kok, 304.
505-567

Vetera aliquot testamenta seculo XIII, XIV et
initio sequentis scripta.

567-600

Antonii Matthaei recitationes seu praelectiones
solemnes ad Tit. cod. de Pign. et hypoth. lib. VIII.

Deel 3.
1-161

Emonis chronicon abbatis primi in Werum apud
Omlandos, ab ann. MCCIV usque ad ann.
MCCXXXVII.
Carasso-Kok, 225.

162-274

Incipit chronicon Menconis abbatis tertii in
Werum apud Omlandos.
Carasso-Kok, 333.

275-308

Anonymi continuatio.
Carasso-Kok, 208.

309-359

Joannis de Castro Sinus Arabici seu Maris Rubri
quod navigavit, ejusdem insularum, ejusdem
littorum, portuum, rupium, vadorum, brevium,
locorumque confinium, quotquot vidit et
perlustravit, ad fines usque Aethiopiae, accurata
descriptio.

360-516

XX et I Vetera testamenta seculo XV et sequenti
conscripta.

517-576

Joh. Isacii Pontani* et Petri Scriverii* viror.
clarissimor. epistolae aliquot.

Deel 4.
1-436

Willelmi chronicon monachi et procuratoris
Egmondani, ab ann. DCXLVII usque ad ann.
MCCCXXXIII, en notae et observationes.
Carasso-Kok, 138, 407.

437-557

Conclave Ultrajectinum quo princeps
Ultrajectinus et dioecesis antistes constitutus
Fredericus Marchio de Baden anno
MCCCCXCVI. Ex chartulario majoris ecclesiae
Trajectensis.

558-605

Antonii Matthaei recitationes seu praelectiones
solemnes ad Tit. Cod. ...

Deel 5.
1-637

Chronycke van Joannes van der Beke canonic
t'Utrecht. Al voor de tyden der reformatie uyt het
Latijn int Duytsch overgeset door een out
onbekent aucteur, die den text onvermindert hier
en daer veel van 't syn daer by heeft gevoecht, en
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voorts daer het Beka gelaten heeft, de historie
vervolcht, ten regarde van de bisschoppen van
Utrecht tot bisschop Rudolph van Diepholt, en
ten regarde van de graven van Hollant tot hertoch
Philips van Bourgognen toe, en notae et
observationes et ad ejus veterem interpretem.
Carasso-Kok, 298-299.

Deel 6.
1-136

Fundationes et fata sacrarum aliquot aedium in
Hollandia, Zelandia, Gelria, Frisia.

137-166

Brunonis Fabricii De vitis abbatum monasterii,
quod Paderbornae, Sanctorum Petri et Pauli, vulgo
Abdinchof nuncupati (zie: 163, a).

167-240

Sibrandi Leonis Frisii Vitae et res gestae abbatum
in Lidlum ab aede condita usque ad ann.
MDLXXV (zie: 293, a).

241-352

Suederi de Culenburch ex dynastis de Culenburch,
origines Culenburgicae. Ab
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exordio dominii usque ad ann. MCCCCXCIV, en
observationes.
Carasso-Kok, 412.
353-371

Servii Grammatici glossae.

372-379

Incipit cronica diversorum gestorum.

380-478

Adriani Papae VI, Petri Scriverii*, Jo. Isacii
Pcntani*, aliorumque, quae variam doctrinam
continent, epistolae aliquot.

479-555

Vetus jus Transisalanicum seu leges Transisalanis
datae, a Johanne de Vernenburch episcopo
Trajectensi.

Deel 7.
1-854

Chronyck oft historie van Oost-Frieslant,
beschreven door ... Eggeric Beningha. Het
titelblad vermeldt, in tegenstelling tot de rugtitel,
niet dat dit boek tot de Analecta behoort; ook
afzonderlijk uitgebracht (zie: g).

Deel 8.
1-173

Arnoldi de Bevergerne civis Monasteriensis
Chronicon Monasteriense ab initio episcopatus
usque ad ann. MCCCCLVII.

174-243

Anonymi Chronicon Monasteriense ab Henrico
de Morsa, usque ad episcopum Joannem de Hoia,
missum in possessionem ann. MDLXVII.

244-290

Matthaei Tympii Episcoporum Monasteriensium
catalogus.

291-349

Auctoris incerti De vita et rebus gestis dominorum
de Arkel succincta narratio. Carasso-Kok, 148,
157.

350-382

Sibrandi Leonis Frisii Vita et res gestae abbatum
horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud
Frisios. De origine candidissime ordinis
praemonstratensis (zie: 293, b).

Deel 9.
1-79

Hic incipit cronica de Trajecto, et ejus episcopatu,
ac ortu Frisiae, en observationes.
Carasso-Kok, 315.

80-507

Cronica de Hollant et eius comitatu, en
observationes.
Carasso-Kok, 317.

Deel 10.
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1-284

Chronicon equestris ordinis Teutonici incerti
auctoris.
Carasso-Kok, 137.

285-371

Continuatio.

372-415

Ad libellum de vitis praefectorum Trajectensium
observationes.

416-452

Modus creandi equitem Teutonicum.

453-514

De equestri ordine Melitensi.

515-565

Joh. Isacii Pontani* quae variam doctrinam
continent epistolae aliquot.

f Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim
alibi in dioecesi libri duo. In quibus chronica, acta publica, feudales aedium consuetudines, et alia
inedita monumenta. E situ eruit, excussit, illustravit, digessit Antonius Matthaeus. Lugduni Batavorum
1703 [610 pp.; 4o], 1704.
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g Chronyck oft historie van Oost-Frieslant, beschreven door ... Eggeric Beningha ... nu aldereerst met
sommige aanteeckeningen int licht gebracht door Antonius Matthaeus. Leiden 1706 [854 pp.; 8o].
Ook in het zevende deel van de Analecta opgenomen (zie: e). In de tweede druk van de
Analecta is aan de hand van de uitgave door E.V. Harkenroth, Emden 1723, een verbeterde
versie van de Chronyck opgenomen.
h Anonymi, sed veteris et fidi, chronicon ducum Brabantiae, ab ipsis gentis initiis usque ad ann.
MCCCCLXXXV accedit vita virginis nobilissimae, Elisabethae van Heenvliet, quae ultima ejus
gentis, et quarundam aliarum, monialium in Diepenveen scriptore anonyma moniali, quae ejusdem
coenobii. Primus in lucem edidit adjectis observationibus Antonius Matthaeus. Lugduni Batavorum
1707 [264 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 387-389; NNBW, VII, 848; J. Roelevink, ‘Bewezen met authenticque stukken'.
Juridisch-oudheidkundige drijfveren tot het uitgeven van teksten op het terrein van de vaderlandse
geschiedenis in de achttiende eeuw’, in: K. Kooijmans, e.a., ed., Bron en publikatie. Voordrachten
en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan
van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis ('s-Gravenhage, 1985) 78-99.

329 Matthias, Christianus
(Meldorf (bij Kiel, Duitsland)?), 1584 - Utrecht, 22 januari 1655
Na een studie theologie in Straatsburg en Giessen werd Matthias in 1614 leraar en rector van het
gymnasium in Durlach, vervolgens gaf hij onderwijs aan de hogeschool in Altdorf. Vanaf 1622 stond
hij als predikant in Meldorf. Gedurende de Dertigjarige Oorlog zat hij korte tijd gevangen in Crempe
maar vanaf 1629 werd hij hoogleraar en predikant te Sorø (Denemarken). In 1639 arriveerde hij in
Leiden en het volgend jaar werd hij luthers predikant in 's-Gravenhage. Zijn streng lutherse opvattingen
brachten hem echter in conflict met de gemeente en hij vroeg ontslag, waarna hij zich in Utrecht
vestigde. Naast zijn historische studies schreef hij veel theologisch werk.
a Historia patriarcharum, in qua illorum ortus, progressus atque egressus methodo nova et artificiosa,
descripta continentur et ad usum ecclesiasticum, politicum et oeconomicum accomodantur. Lubecae
1642 [443 pp.; 4o].
b Historia Alexandri magni, sive prodromus quatuor monarchiarum. Amstelodami 1645 [168 pp.;
12o].
c Theatrum historicum theoretico-practicum in quo quatuor monarchiae, nempe prima quae est
Babyloniorum et Assyriorum, secunda Medorum et Persarum, tertia
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Graecorum, quarta Romanorum, omnesque reges et imperatores, qui in illis regnarunt, nova et artificiosa
methodo describuntur, omniaque ad usum oeconomicum, politicum et ecclesiasticum accommodantur
... Opus apprime utile, exhibens perfectum historiae, qua theorian, qua praxin exemplar. Amstelodami
1648 [340 + 106 + 842 pp.; 4o], 1656; Manhemii 1666; Amstelodami 1668 (verm.).
b werd integraal in dit werk opgenomen.

Literatuur
Van der Aa, XII, 1, 398-401; ADB, XX, 628-629; NNBW, VIII, 1133 (C. Matthaeus).

330 Meerman, heer van Dalem en Vuren, Johan
's-Gravenhage, 1 november 1753 - 's-Gravenhage, 19 augustus 1815
Johan Meerman kreeg een voortreffelijke opleiding, eerst thuis en op de Latijnse school van Rotterdam,
vervolgens aan de universiteiten van Leipzig en Göttingen. Tenslotte studeerde hij sedert 1771 te
Leiden. De studie werd afgesloten met een promotie tot doctor in de beide rechten in 1774. Hij
ondernam vele reizen, waarvan hij ook beschrijvingen publiceerde. Tussen 1787 en 1795 maakte hij
deel uit van het Leidse stadsbestuur. Meerman was van 1806-1810 directeurgeneraal van kunsten en
wetenschappen. In die functie was hij belast met de zorg voor de Koninklijke Bibliotheek en de
Koninklijke Musea, die hij door een alert aankoopbeleid wist te verrijken. Tijdens de periode van de
inlijving bij Frankrijk was hij nog senator, wat een herhaald verblijf in Parijs met zich meebracht.
Naast zijn historisch werk publiceerde Meerman juridische geschriften en een vertaling van Klopstocks
Messias.
a De solutione vinculi, quod olim fuit inter S.R. Imperium et foederati Belgii respublicas. Lugduni
Batavorum 1774 [126 pp.; 4o].
b Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning. 5 dln. 's-Gravenhage 1783-1797
[406 + 403 + 464 + 430 + 424 pp.; 8o].
Geschichte des Grafen Wilhelm von Holland, römischen Königs. 2 Bde. Leipzig 1787-1788. Alleen
de vertaling van de toen verschenen delen 1 en 2.
c Discours qui a remporté le prix de l'Académie Royale des inscriptions et belleslettres, de Paris sur
la question proposée en 1782: comparer ensemble la ligue des Achéens 280 ans avant J.C., celle des
Suisses en 1307 de l'ere chrétienne, et la ligue des Provinces-Unies en 1579; développer les causes,
l'origine, la nature et l'objet de ces associations politiques. 's-Gravenhage 1784 [54 pp.; 4o].
d Parallelon rerumpublicarum liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium,
Romanorum, Batavorum. Vergelijking der gemeene-besten door Hugo de Groot. Derde boek: over
de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt handschrift
uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met
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aanmerkingen opgehelderd door mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren. 4 dln. Haarlem
1801-1803 [410 + 524 + 567 + 154 pp.; 8o] (zie: 192, g).
Over goede trouw en onbetrouwbaarheid (De fide et perfidia). 's-Gravenhage 1945.
Een afzonderlijke uitgave van hoofdstuk zes.
e Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden door hertog Jan van Beijeren, in 1420, in:
Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, I (1806) 1-503 [8o].
De eigenlijke tekst beslaat 159 pp., de rest wordt gevormd door bijlagen.
f Josia, Antoninus Pius en Hendrik IV met elkander vergeleeken. 's-Gravenhage 1807 [126 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 496-503; NNBW, IV, 956-958; A.Th. van Deursen, ‘Wijsgerige geschiedschrijving
in Nederland’, Serta historica, I (1967) 77-98, ook in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe en werkelijkheid
(Utrecht, 1979) 103-120.

331 Meiboom (Maybaum), Marcus
Tönning (bij Kiel, Duitsland), (13 mei?) 1630 - Utrecht, 15 februari 1710
Naar aanleiding van zijn werk over de muziek der oudheid nodigde koningin Christina van Zweden
Meiboom uit aan haar hof. Na onenigheid met de koningin vertrok hij naar Denemarken, waar hij
achtereenvolgens hoogleraar in Sorø, koninklijke raad en bibliothecaris in Kopenhagen en tenslotte
opzichter van de tol te Helsingør werd. Daar is hij ontslagen wegens onvoldoende taakvervulling. In
1668 werd hij in Amsterdam professor in de geschiedenis, letteren en welsprekendheid. Ook hier
werd hij ontslagen (2 januari 1670) wegens ongeschiktheid en mogelijk mede om zijn weigering
privaat-lessen te geven aan een burgemeesterszoon. De rest van zijn leven bracht hij in armoede door.
Een poging zijn bibliotheek te verkopen mislukte door de te hoge prijzen die hij vroeg. Zijn oeuvre
bevat voornamelijk tekstedities van de klassieken.
a De fabrica triremium liber. Amsterdami 1671 [184 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 537-539; Gedenkboek van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam
1632-1932 (Amsterdam, 1932).
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Memoires généalogiques de la maison de Médicis, zie: Hove, Nicolaas ten

Memoires historiques. Sur l'affaire de la bulle Unigenitus..., zie: Pac de
Bellegarde, Gabriel du

Memoires du regne de Catherine..., zie: Rousset de Missy, Jean

332 Merula, Paullus
Dordrecht, 19 augustus 1558 - Rostock, 19 juli 1607
Merula bezocht de Latijnse scholen van Dordrecht en Delft en liet zich in 1578 inschrijven als student
in de rechten te Leiden. Hij studeerde bovendien aan verschillende Franse universiteiten, en in Genève
en Bazel. In Holland vestigde hij zich als advocaat. Nadat J. Lipsius* uit Leiden naar Leuven was
vertrokken nam Merula diens colleges waar, en werd naast Lipsius' opvolger J.J. Scaliger* in 1592
tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis benoemd. Hij bracht talloze stukken bijeen om een
grote geschiedenis van de Opstand te schrijven, waarvan hij twee delen aanbood aan de Staten-Generaal,
die hem in 1598 benoemden tot historieschrijver en bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek als
opvolger van J. Dousa Jr.*. Zijn onuitgegeven werk raakte echter zoek. Zijn werkzaamheden als
geschiedschrijver van Gelderland, in welke functie hij in 1597 werd benoemd, resulteerden evenmin
in een uitgave. Het tweedelige werk dat hij in deze functie schreef werd door J.I. Pontanus voor diens
Gelderse geschiedenis gebruikt (zie: 387, i). Merula was naast jurist en geschiedschrijver ook nog
classicus en geograaf.
a Fidelis et succincta rerum adversus Angelum Merulam tragice ante XLVII annos, quadriennium,
et quod excurrit, ab inquisitoribus gestarum commemoratio. Lugduni Batavorum 1604 [109 pp.; 4o].
Het werk wordt ook wel kortweg Angeli Merulae Historia tragica genoemd.
Kort ende getrou verhael van alle 't gene den tijdt van vier jaeren ende meer, bitterlick deur de
ketter-meesters gehandelt is tegens Angelum Merulam, licentiaet in de theologie, in zijn leven pastoor
van de edele heere van Cruninghen, Heenvliet, Haserswoude, etc. Leiden 1604.
Een vertaling door Merula's zoon Willem.
b Vita Des. Erasmi Roterodami ex ipsius manu fideliter repraesentata; comitantibus, quae ad eandem,
alliis. Additi sunt epistolarum, quae nondum lucem aspexerunt, libri duo. Lugduni Batavorum 1607
[214 pp.; 4o].
c Tijdt-threzoor. Ofte kort ende bondich verhael van den standt der kercken, ende de wereltlicke
regieringe; vervatende beneffens de successie der pausen, patriarchen, eerst-bisschoppen, bisschoppen,
etc. keysers, koningen, vorsten, princen, etc. geeste-
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lijcke ordens, vermaerde schrijvers, ketters, etc. De gedenckwaerdichste over den gantschen aertbodem,
van Christi geboorte af tot den tegenwoordigen jare 1614. Met groote vlijdt ende naersticheydt
opgesocht ende by een gestelt, den tijdt ontrent van twaelf hondert iaren; door Paullum Merulam, I.C.
... Voltrocken, ende vervolght van den jare MCC, tot den tegenwoordigen jare MDCXIIII, by zijnen
soon Guilelmum Merulam. Leiden 1614 [1016 pp.; fo], 1627.
De ongewijzigde herdruk werd, met aangepast titelblad, samen met het Twede vervolch
van F. Hommius uitgebracht (zie: 234, a).

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 675-680; NNBW, II, 902-904; F. van der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca
Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas (7 dln.; Brussel, 1964-1975) IV, 357-359; S.P. Haak,
Paullus Merula 1558-1607 (Zutphen, 1901); A. van de Bunt, ‘Gelderse historieschrijvers II: Paullus
Merula’, Gelders oudheidkundig contactbericht, LV (1972) 1-6.

333 Meteren, Emanuel van
Antwerpen, 9 juli 1535 - Londen, 18 april 1612
Sinds hij in 1550 door zijn vader was meegenomen naar Londen, verbleef Van Meteren in de Engelse
hoofdstad en oefende daar de koophandel uit. Wel reisde hij regelmatig terug naar de Nederlanden
en in het bijzonder naar Antwerpen. Daar werd hij in 1575 gearresteerd op beschuldiging van
verstandhouding met de rebellen. Vanaf 1583 was Van Meteren in Londen consul der Nederlandse
natie. Zijn verhouding tot de gereformeerde kerk was lang gespannen. Op aansporing van zijn neef
Ortelius verzamelde Van Meteren gedurende deze tijd gegevens en documenten ten bate van
‘Memorien’.
a Historia unnd Abcontrafeytungh, fürnemlich der Niderlendischer Geschichten, und Kriegshendelen,
mit höchstem Fleiss beschrieben, durch Merten von Maneuel. [Nürnberg] 1593 [ongep.; fo].
Boek 1-8, tot 1578.
b Historiae, unnd Abcontrafeytung, fürnemblich der Niderländischer Geschichten unnd Kriegshändelen.
Der ander Theil mit höchstem Fleiss beschrieben, durch D.M.M. [Hamburg] 1596 [ongepag.; fo].
Boek 9-17, tot 1596.
c Historia oder, eigentliche und warhaffte Beschreibung aller Kriegshändel unnd gedenckwürdigen
Geschichten, so sich in Niderteutschland, auch beygelegenen und andern örtern, Franckreich, Engelandt,
Teutschlandt, Hispanien, Italien etc. zugetragen haben unter der Regierung Keysers Caroli des V
unnd Philippi II Königs in Hispanien, biss auff diese jetzige gegenwertige Zeit ... [Hamburg] (F. von
Dordt) 1596
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[647 pp.; fo]; [Ursel?] 1597; Hamburg 1598; s.l. 1603 (verm.; identieke druk ook met jaartal 1601
[843 pp.; fo]); Arnheim 1604, 1605, 1609; Amsterdam 1609-1613; Frankfurt 1610; Arnheim 1611,
1612, 1614, 1620.
Dit is een gezamenlijke uitgave van a en b. Na 1603 met een vervolg tot dat jaar: boek
18-19.
Deze eerste Duitse editie werd buiten medeweten van Van Meteren uitgebracht en kon
zijn goedkeuring niet wegdragen.
Historia Belgica nostri potissimum temporis Belgii sub quatuor Burgundis et totidem Austriacis
principibus coniunctionem et gubernationem breviter. Turbas autem, bella et mutationes tempore
regis Philippi, Caroli V caesaris filii, ad annum usque 1598 plenius complectens, conscripta: et senatui,
populo Belgico, posterisque inscripta a E. Meterano Belga. S.l. [1598]. Boek 1-17, met dezelfde
titelprent als de Duitstalige uitgaven.
A true discourse historicall, of the succeeding governours in the Netherlands, and the civill warres
there begun in the yeere 1565, with the memorable services of our honourable English generals,
captaines and soldiers, especially under Sir Iohn Norice knight, there performed from the yeere 1577
untill the yeere 1589 and afterwards in Portugale, France, Britaine and Ireland, untill the yeere 1598.
Translated and collected by T.C. esquire, and Ric. Ro. out of the reverend E.M. of Antwerp his fifteene
books Historiae Belgicae; and other collections added ... London 1602, Amsterdam/New York 1968
(facs.).
d Belgische ofte Nederlantsche historie, van onsen tijden. Inhoudende hoe de Nederlanden aenden
anderen ghehecht, ende aen Spaengien ghecomen zijn: met de oorsaken der inlantsche beroerten,
ende oorloghen der selver, oock de veranderinghe van princen, van regimenten ende van religie, mette
scheuringhen, verbontenissen ende vredehandelinghen: mede vervattende eenighe harer ghebueren
ende andere landen handelinghen. Meest onder de regeeringhe van Philippus de II, coninc van
Spaengien, tot synen doot, ende den uutgaenden jare 1598 ... Eensdeels int Latijn ende Hoochduytsch
stuckwijs in druck uutghegaen, maar nu by den autheur zelve oversien, verbetert ende vermeerdert,
uutghegeven. Delft 1599 [433 ff.; fo], 1605 (andere titelprent, pagina's niet meer Romeins genummerd).
De eerste door Van Meteren geautoriseerde versie in 19 boeken.
Een nieuwe druk verscheen onder de titel: Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen
staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder
ghebueren handelinghen. Beschreven door Emanuel van Meteren. Ende by hem voor de tweede ende
leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-standt van
wapenen ende vrede, in't jaer 1608. S.l.s.a. [244 + cxcix + 167 ff.; fo] (waarschijnlijk gefingeerd
drukkersadres: ‘Ghedruckt op Schotlandt buyten Danswijck, by Hermes van Loven. Voor den
Autheur’).
Boek 1-28, tot in 1607. Soms wordt dit werk gevolgd door een Appendix of by-voeghsel van de
vredehandel [27 ff.; fo], gedateerd onderaan f. 27v: ‘Tot Londen voor Emanuel van Meteren, 1609’.
Een tweede Appendix, identiek aan de eerste maar voortgezet [37 ff.; fo] is gedateerd op f. 38: ‘Tot
Londen voor Emanuel van Meteren, 1610’.
De Commentarien werden s.l. 1612 herdrukt met dezelfde titelpagina maar dan met doorgenummerde
paginering en bestaande uit 32 boeken, lopend tot in 1612 [629 ff.; fo]. Deze uitgave en alle latere
edities

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

286

bevatten ook: Het leven en sterven van den eerwaerdigen, vromen, en vermaerden Emanuel van
Meteren, kortelijck door sijnen getrouwen vriendt Simeon Ruytinck* beschreven [4 ongen. ff.].
Onderaan f. 629v wordt het overlijden van Van Meteren gemeld. Deze editie is niet opgenomen in
Verduyn, Emanuel van Meteren.
Buiten Emanuel van Meteren om zagen twee quarto-edities (de laatste in 2 delen) het licht: Belgische
ofte Nederlantsche oorlogen ende gheschiedenissen ... S.l. 1609.
Nederlantsche historien ofte geschiedenissen inhoudende den gantzen staet, handel, soo van oorlogen
als vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde. [Dordrecht?] 1611.
Boek 1-17, eerste deel.
Belgische ofte Nederlantsche oorlogen ende gheschiedenissen beginnende van t'iaer 1595 tot 1611,
mede vervatende enighe haerder gebueren handelinghe. Beschreven door Emanuel van Meteren. By
hem voor de leste reyse oversien verbetert ende vermeerdert na die copie gedruckt op Schotlant buyten
Danswyck, by Hermes van Loven. [Dordrecht?] 1611.
Boek 18-30, tweede deel.
Belli civilis in Belgio per quadraginta fere continuos annos gesti historia, ad praesens usque tempus
deducta: adiectis quae alibi quoque posterioribus his annis contigerunt. Opus novum e Belgicis
Immanuelis Meterani et aliorum commentariis concinnatum a Gaspare Ens L.S.l. 1610; Coloniae
1610; Arnhemi 1623.
Boek 18-28.
Tenslotte verscheen na Van Meterens dood het door de autoriteiten gereviseerde gehele werk: Historie
der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den jare MVIcXII.
Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert ende in XXXII boecken voltrocken
... 's-Gravenhage 1614; Amsterdam 1618; 's-Gravenhage 1623, 1635; Amsterdam 1647, 1652, 1663;
10 dln. Gorinchem/Breda 1747 (1748)-1763; 10 dln. Amsterdam 1786.
Op deze uitgave schreef W. Baudartius een vervolg (zie: 35, f).
L'histoire des Pays Bas ou recueil des guerres, et choses memorables advenues és dits pays, qu'és
pays voysins depuis l'an 1315, iusques à l'an 1612. La Haye 1618; Amsterdam 1670.
Eygentliche und volkommene historische Beschreibung des Niderländischen Kriegs. Amsterdam
1627-1630, 1633-1635, 1640, 1669.
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(1975) 246-262; A.E.M. Janssen, ‘A “trias historica” on the revolt of the Netherlands: Emanuel van
Meteren, Pieter Bor and Everhard van Reyd as exponents of contemporary historiography’, in: A.C.
Duke, C.A. Tamse, ed., Clio's mirror, historiography in Britain and the Netherlands. Britain and the
Netherlands VIII, papers delivered to the eighth Anglo-Dutch historical conference (Zutphen, 1985)
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Meurs, Jacob van, zie: Guicciardini, Lodovico

334 Meursius, Joannes
Loosduinen, 1579 - Sorø (Denemarken), 20 september 1639
Na zijn schooltijd in 's-Gravenhage studeerde Meursius te Leiden, waar reeds zijn kennis van het
Grieks opviel. Hij werd de leermeester van Oldenbarnevelts zonen en promoveerde in 1608 in de
rechten te Orléans. In 1610 werd Meursius hoogleraar geschiedenis en filologie in Leiden. Behalve
in gedichten, religieuze beschouwingen en moraaltractaten schreef hij een groot aantal antiquarische
studies over de Griekse oudheid. In 1611 kreeg hij evenals D. Baudius* van de Staten-Generaal de
opdracht tegen een financiële vergoeding een geschiedenis van de wording van het Twaalfjarig Bestand
te schrijven (Resolutiën van 13 augustus 1611 en 14 september 1612). Het boek (zie: a) bleek voor
bepaalde contraremonstrantse kringen niet acceptabel en daarom werkte Meursius het om tot de editie
van 1614. Wel werd hem verzocht de geschiedenis te vervolgen maar door steeds grotere druk van
de contraremonstranten trokken de Staten-Generaal uiteindelijk zijn bezoldiging in (23 mei 1620).
In 1625 werd hij door Christiaan IV van Denemarken tot hoogleraar in de geschiedenis te Sorø
benoemd en daarnaast tot diens geschiedschrijver.
a Rerum Belgicarum liber unus. In quo Induciarum historia et anni noni reliqua. Lugduni Batavorum
1612 [87 pp.; 4o].
Deze uitgave werd op verzoek van de Staten-Generaal omgewerkt en voorafgegaan door
een relaas over het bestuur van Alva uitgegeven onder de titel: Rerum Belgicarum libri
quator. In quibus Ferdinandi Albani sexennium, belli Belgici principium. Additur quinius,
seorsim antea excusus, in quo Induciarum historia; et eiusdem belli finis. Lugduni
Batavorum 1614, 1615, 1625; Amstelodami 1638; in: J. Meursius, Opera omnia. J.
Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, X, 5-204 (zie: w).
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De uitgave Amstelodami 1638 verscheen onder de titel: Ferdinandus Albanus, sive de
rebus eius in Belgio per sexennium gestis, libri IV ...
b De populis Atticae liber singularis. In quo antiquitates Atticae plurimae. Lugduni Batavorum 1616
[149 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum
1697-1702, IV, kol. 681-816 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom.
Florentiae 1741-1763, I, 225-394 (zie: w).
c Atticarum lectionum libri VI. In quibus antiquitates plurimae, nunc primum in lucem erutae,
proferuntur. Lugduni Batavorum 1617 [376 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum
antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702, V, kol. 1771-1944 (zie: 190, d); in: J. Meursius,
Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, II, 1025-1296 (zie: w).
d Gulielmus Auriacus. Sive, de rebus toto Belgio tam ab eo, quam ejus tempore, gestis; ad excessum
Ludovici Requesensii. Pars prima. Tributa in libros X. Lugduni Batavorum 1621 [418 pp.; 4o], 1622;
Amstelodami 1638; in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, X,
211-432 (zie: w).
De uitgave van 1638 verscheen met de Historiae Danicae (zie: o en p) onder de
gezamenlijke titel: Historica; Danica pariter, et Belgica.
Op begin en eind na is de Gulielmus Auriacus vrijwel letterlijk identiek aan de Rerum
Belgicarum libri quator, pp. 95-331 van Gulielmus Auriacus = pp. 5-252 van Rerum
Belgicarum libri quator (zie: a).
e Archontes Athenienses. Sive, de iis, qui Athenis summum istum magistratum obierunt, libri IV.
Lugduni Batavorum 1622 [192 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum.
12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702, IV, kol. 1145-1262 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera
omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, I, 737-904 (zie: w).
f Cecropia. Sive de Athenarum arce, et ejusdem antiquitatibus, liber singularis. Lugduni Batavorum
1622 [93 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni
Batavorum 1697-1702, IV, kol. 911-956 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed.
12 tom. Florentiae 1741-1763, I, 401-458 (zie: w).
g Fortuna Attica. Sive de Athenarum origine, incremento, magnitudine, potentia, gloria, vario statu,
decremento et occasu, liber singularis. Lugduni Batavorum 1622 [113 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed.,
Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702, V, kol. 1681-1756 (zie:
190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, I, 5-104 (zie:
w).
h Pisistratus. Sive de ejus vita, et tyrannide, liber singularis. Lugduni Batavorum 1623
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[145 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum
1697-1702, V, kol. 1403-1480 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom.
Florentiae 1741-1763, I, 1021-1108 (zie: w).
i Athenae Atticae. Sive, de praecipuis Athenarum antiquitatibus, libri III. Lugduni Batavorum 1624
[184 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum
1697-1702, IV, kol. 823-904 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom.
Florentiae 1741-1763, I, 109-216 (zie: w).
j Areopagus. Sive de senatu Areopagitico, liber singularis. Lugduni Batavorum 1624 [122 pp.; 4o];
in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702,
V, kol. 2071-2132 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae
1741-1763, II, 369-452 (zie: w).
Ristretto dell' Areopago di Giovanni Meursio. Venetia 1628.
k Athenae Batavae. Sive de urbe Leidensi, et academia, virisque claris; qui utramque ingenio suo,
atque scriptis, illustrarunt: libri duo. Lugduni Batavorum 1625 [351 pp.; 4o]; in: J. Meursius, Opera
omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, X, 441-620 (zie: w).
l Historiae Danicae libri tres in quibus res commemorantur gestae a regibus Christiano I, Joanne, ac
Christiano II. [Hafniae 1630, 1631] [252 pp.; 4o]; Amstelodami 1638 (zie: p); in: J. Meursius, Opera
omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, IX, 621-992 (zie: w).
m Solon. Sive, de ejus vita, legibus, dictis, atque scriptis, liber singularis. Hafniae 1632 [127 pp.; 4o];
in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702,
V, kol. 1999-2064 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae
1741-1763, II, 233-364 (zie: w).
n Regnum Atticum. Sive, de regibus Atheniensium, eorumque rebus gestis, libri III. Amstelodami
1633 [238 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni
Batavorum 1697-1702, IV, kol. 1021-1140 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius,
ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, I, 581-732 (zie: w).
o Historiae Danicae, sive, de regibus Daniae, qui familiam Oldenburgicam praecessere, eorumque
rebus gestis, a Dano ad Canutum VI, in quo desinit Saxo, libri V priores. Amstelodami 1638 [118
pp.; fo]; in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, IX, 7-338 (zie:
w).
Zie ook: p.
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p Historiae Danicae continuatio ... a Canuto VI, in quo Saxo desinit, usque ad Christianum I, libri
quinque posteriores. Amstelodami 1638 [133 pp.; fo]; in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed.
12 tom. Florentiae 1741-1763, IX, 347-610 (zie: w).
o en p treft men aan met de herdruk van de Historiae Danicae libri tres (zie: l), ook in fo,
en met een herdruk van Gulielmus Auriacus (zie: d), onder de titel: Historica; Danica
pariter, et Belgica; uno tomo comprehensa. Operum omnium tomus primus. Amstelodami
1638 (niet verder verschenen).
q Ceramicus geminus, sive de ceramici Atheniensium utriusque antiquitatibus liber singularis. Nunc
primum editus cura Samuelis Pufendorfii. Trajecti ad Rhenum 1663 [96 pp.; 4o]; in: J. Gronovius,
ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702, IV, kol. 961-1016
(zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, I, 465-536
(zie: w).
r Miscellanea Laconica, sive variarum antiquitatum Laconicarum libri IV. Nunc primum editi cura
Samuelis Pufendorfii. Amstelodami 1666 [337 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum
antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702, V, kol. 2297-2496 (zie: 190, d); in: J. Meursius,
Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, III, 89-332 (zie: w).
s Creta, Cyprus, Rhodus sive de nobilissimarum harum insularum rebus et antiquitatibus. Commentarii
posthumi nunc primum editi cura J.G. Graevii. Amstelodami 1675 [263 + 175 + 125 pp.; 4o]; in: J.
Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, III, 343-776 (zie: w).
De eilanden worden in afzonderlijke boeken behandeld, ieder met eigen titelblad: Creta
sive de Cretae rebus et antiquitatibus libri IV; Cyprus, sive de illius insulae rebus, et
antiquitatibus, libri duo; Rhodus, sive de illius insulae, atque urbis, rebus memoratu
dignis.
t Theseus sive de ejus vita rebusque gestis liber postumus. Cura J.G. Graevii. Ultrajecti 1684 [136
pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum
1697-1702, X, kol. 491-568 (zie: 190, d); in: J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom.
Florentiae 1741-1763, I, 915-1014 (zie: w).
u Reliqua Attica; sive ad librum de populis Atticae, paralipomena. Liber singularis ... Ultrajecti 1684
[52 pp.; 4o].
v De regno Laconico libri II. De Piraeo liber singularis. Et in Helladii chrestomathiam animadversiones.
Omnia nunc primum prodeunt. Ultrajecti 1687 [108 + 51 pp.; 4o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus
Graecarum antiquitatum. 12 tom. Lugduni Batavorum 1697-1702, V, kol. 2217-2280 (alleen boek
1) (zie: 190, d); J. Meursius, Opera omnia. J. Lamius, ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763, I, 541-576
(zie: w).
Het werk over Piraeus is apart gepagineerd en heeft als titel: Piraeeus sive, de Piraeeo,
Atheniensium portu celeberrimo, et ejusdem antiquitatibus, liber singularis. Het titelblad
is gedateerd: 1686.
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w Opera omnia in plures tomos distributa quorum quaedam in hac editione primum parent. J. Lamius,
ed. 12 tom. Florentiae 1741-1763 [1108 + 1290 + 1284 + 926 + 1048 + 1528 + 984 + 990 + 1147 +
844 + 716 + 760 kol.; fo].
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De Wind, 315-318; Van der Aa, XII, 2, 750-759; F. van der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca
Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas (7 dln.; Brussel, 1964-1975) IV, 367-368; R. Fruin,
‘Meursius' geschiedenis van het Bestand’, in: idem, Verspreide geschriften (10 dln.; 's-Gravenhage,
1900-1905) VII, 449-453; C. Debaive, ‘Het wordingsproces van J. Meursius' “Athenae Batavae”’,
Het boek, XVI (1927) 321-336; E. Jørgensen, Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil
aar 1800 (Kopenhagen, 1964).

335 Meyer, Henric
Monnickendam, (1625?) - (Monnickendam?), (?)
In oktober 1646 werd op eenentwintigjarige leeftijd een Henricus Meyerus, Monachodamensis als
student in de filosofie in Leiden ingeschreven. Nog geen vier jaar later, op 26 juni 1650, werd iemand
onder de naam Henricus Meyer, Monachadamensis ingeschreven als student in de rechten te Franeker.
Waarschijnlijk gaat het hier om een en dezelfde Henric Meyer, samensteller van onderstaand boek.
De studie in de rechten verklaart mogelijk ook het ‘wel edele gestrenge heer’ op de titelpagina. Meer
dan dat Meyer kapitein was van de burgerwacht in Monnickendam is omtrent hem niet bekend.
a Korte beschryvinge der stadt Monnickendam, door den wel edele gestrenge heer capiteyn H. Meyer,
in de voorige eeuw uitgegeeven. Waar inne, buyten verscheide merkwaardige gevallen, eene
naauwkeurige beschryvinge van de form der regeeringe, ende insonderheydt van de wyze van
verkiesinge van burgemeesteren. Monnickendam 1767 [31 + 15 pp.; 4o], 1776 - Nijhoff/Van Hattum,
197.
De in de titel van het werk genoemde eerste uitgave is nog niet gevonden. Het is
twijfelachtig of het hier om een gedrukte versie gaat.

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 783-784.

336 Meijer, Hermannus
Scheemda (prov. Groningen), 1697 - Kessel (prov. Limburg), 15 januari 1757
Op 10 september 1718 werd Hermannus Meijer ingeschreven als student in de theologie in Groningen.
In 1735 aanvaardde hij een beroep naar Lieroort in Oost-Friesland, waar hij
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predikant van de Staatse bezetting werd. In 1746 ging hij naar Kessel. Naast zijn historische werk
bezorgde Meijer een nieuwe uitgave van Marnix' Byenkorf.
a Kort verhaal van de Nederlantsche geschiedenissen, en in het byzonder van de zeven verenigde
lantschappen, 't zedert het jaar 1521 tot aan de Utrechtsche vrede van 't jaar 1713. Groningen 1744
[544 pp.; 8o], 2 dln. 1747, 3 dln. 1761, 3 dln. 1768-1769 (verm.).
De eerste uitgave verscheen anoniem, de tweede met de naam van de auteur. Het derde
deel was nog door Meijer persklaar gemaakt (625 pp.) en werd uitgegeven door W.
Themmen bij de uitgave van 1761.
b Korte inleidinge der kerkelyke geschiedenissen, van de eerste, tot aan de agttiende eeuwe, tot dienst
der eerst beginnende oeffenaars, in deeze gebeurtenissen door H.M.V.D.M. Groningen 1755 [...pp.;...o],
1760.

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 784-785; NNBW, II, 912-913; C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der
traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht, 1983).

337 Meyerus, Jacobus
Vleteren (prov. West-Vlaanderen, België), 27 januari 1491 - Brugge, 5 februari 1552
Meyerus studeerde theologie en wijsbegeerte in Parijs, keerde daarna terug naar Vlaanderen en werd
geestelijke. Hij stond lange tijd aan het hoofd van een school in Brugge en hield zich bezig met de
geschiedenis van Vlaanderen.
a Flandricarum rerum tomi X. Brugis 1531 [111 pp.; 4o] en Antverpiae 1531; Société d'émulation de
Bruges, Brugis 1843 - Nijhoff/Kronenberg, 1517, 1531.
b Compendium chronicorum Flandriae. Norimbergae 1538 [267 pp.; 4o]; Antverpiae 1561 (verm. en
verb.); in: S. Feyerabend, ed., Annales ... 2 tom. Francofurti ad Moenum 1580, I, 1-427.
De uitgaven van 1561 en 1580 betreffen een door Jacobus Meyerus vermeerderde en
verbeterde editie van zijn Compendium, uit zijn nalatenschap door zijn neef Antonius
uitgegeven onder de titel: Commentarii sive annales rerum Flandricarum libri XVII.
P. Scriverius publiceerde er gedeelten uit in zijn Batavia illustrata. Lugduni Batavorum
1609, 157-184 tweede paginering (zie: 436, b).
Comites Flandriae, sive epitome rerum Flandricarum. Antverpiae 1556.
Dit werk was door zijn neef Antonius Meyerus samengesteld uit b.
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De Wind, 137-142, 537-538; Van der Aa, XII, 2, 788-791; BN, V, 534-550; V. Fris, Essai d' une
analyse des ‘Commentarii sive annales rerum Flandricarum’ de Jacques
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de Meyere (Gent, 1908); E.I. Strubbe, Inleiding tot de historische critiek (Antwerpen, 1954); A.
Viaene, ‘Jacob de Meyere. Een herdenking’, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis
‘Société d' émulation’ te Brugge, LXXXIX (1952) 5-13; H. Pleij, ‘Humanisten en drukpers in het
begin van de zestiende eeuw’, in: H. Duits, e.a., ed., Eer is het lof des deuchts. Opstellen over
renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra (Amsterdam, 1986) 211-224.

338 Mieris, Frans van
Leiden, (ged.) 23 december 1689 - Leiden, 22 oktober 1763
Frans van Mieris was de kleinzoon van de schilder Frans van Mieris de oude. Hij was remonstrants
gedoopt. Hij schreef zich in 1710 in als student aan de Leidse universiteit. Waarschijnlijk geschiedde
dit slechts voor het verwerven van bepaalde voorrechten, want hij werd door zijn vader Willem van
Mieris voor de schilderkunst opgeleid. In 1736 werd hij directeur van de door toedoen van zijn vader
bloeiende tekenacademie in Leiden. Daarnaast had hij veel belangstelling voor de geschiedenis en
was hij op historisch gebied ook zeer produktief. Van Mieris onderhield contacten met onder anderen
C. van Alkemade*, P. van der Schelling* en G. van Loon*. Met de laatste twee polemiseerde hij over
het verleden van de Republiek.
a Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, midsgaders van den
oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen, de waarde
der metallen, 't recht van geldmunten, en het eerste geldgebruyk in 't algemeen. Leiden 1726 [296
pp.; 8o].
Het boek verscheen in hetzelfde jaar achterin het zesde deel van H.F. van Heussen,
Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien. Leiden 1726 (zie:
222, b).
b Histori der Nederlandsche vorsten, uit de huizen van Beijere, Borgonje, en Oostenryk; welken,
sedert de regeering van Albert, graaf van Holland, tot den dood van keizer Karel den Vyfden, het
hooggezag aldaar gevoerd hebben: niet alleen uit de geloofwaardigste schryveren en egtste
bewysstukken dier tyden samengesteld, maar ook met meer dan duizend historipenningen gesterkt
en opgehelderd. 3 dln. 's-Gravenhage 1732-1735 [466 + 484 + 446 pp.; fo].
c Chronyk van Holland van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met
eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius* als van den uitgeever. Kort chronykje van Holland,
van den jaere IXc ende LXXII tot het jaer MCCCC ende LXVI. Leiden 1740 [235 pp.; 4o].
Carasso-Kok, 202, 198.
Het Kort chronykje op 211-235.
d Antwerpsch chronykje, in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte geschiedenissen,
sedert den jare 1500 tot het jaar 1574. Zoo in die toen zoo zeer
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vermaarde koopstad, als de andere steden van Nederland, en wel byzonderlyk op het stuk der
geloofshervorminge voorgevallen, omstandig zyn beschreeven. Door F.G.V. en thans, naar deszelfs
aldaar ontdekte handschrift, voor de eerstemaal in 't licht gebracht. Leiden 1743 [260 pp.; 4o].
e Verhandeling over de leenroerigheid van het graafschap in Holland, van der zelver oorsprong,
eigenschap en vernietiging: mitsgaders eenige aanmerkingen op het werk van den heer mr. Gerard
van Loon, betiteld; Historisch bewys, dat het graafschap van Holland een leen des Duitschen Ryks
geweest is. Leiden 1748 [146 pp.; 8o] (zie: 311, h).
f Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland: beginnende met
de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van onze graavinne,
vrouwe Jacoba van Beijere; zynde zoo met de verschillende leezingen der onderscheidene afschriften,
als met eenige korte aanmerkingen opgehelderd, verzaameld, en in orde gebragt. 4 dln. Leiden
1753-1756 [619 + 870 + 798 + 1088 pp.; fo].
g Verhandeling over het saamenstellen der historien, of het beschryven der geschiedenissen,
inzonderheid die van Holland door Zographos: strekkende tot aanleiding voor die zich in de
historikunde willen oeffenen. Leiden 1757 [299 pp.; 8o]; Amsterdam 1790, P.G. Witsen Geysbeek,
ed. 1826.
h Handvesten, privilegien, octroyen, rechten, en vryheden, midsgaders ordonnantien, resolutien,
plakkaaten, verbintenissen, costumen, instructien, en handelingen der stad Leyden. Leiden 1759 [834
pp.; fo].
i Beschryving der stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, oude en hedendaagsche
gedaante; stigtingen van kerken, kloosters, godshuizen, en andere aanmerklyke gebouwen, zoo
geestlyke als waereldlyke, derzelver byzondere toestand en bestieringe: enz. Uit de oude en nieuwe
bewyzen opgespoord, saamengesteld, met de echte en oorspronglyke stukken bevestigd en beschreeven.
3 dln. Leiden 1762-1784 [1137 + 68 + 106 pp.; fo] - Nijhoff/Van Hattum, 201.
Na het overlijden van Van Mieris werd het werk voltooid door Daniel van Alphen (vanaf
627).

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 853-855; NNBW, VIII, 1154-1155; J. Roelevink, ‘“Bewezen met authenticque
stukken”. Juridisch-oudheidkundige drijfveren tot het uitgeven van teksten op het terrein van de
vaderlandse geschiedenis in de achttiende eeuw’, in: K. Kooijmans, e.a., ed., Bron en publikatie.
Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het
75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis ('s-Gravenhage,
1985) 78-99; E.O.
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G. Haitsma Mulier, ‘“Hoofsche papegaaien” of “redelyke schepsels”: Geschiedschrijvers en politiek
in de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw’, Bijdragen en mededelingen betreffende
de geschiedenis der Nederlanden, CII (1987) 450-475; idem, ‘Frans van Mieris en de
geschiedbeoefening in het achttiende-eeuwse Nederland’, in: E.K. Grootes, ed., Geschiedenis,
godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden aan Dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn
afscheid van de Universiteit van Amsterdam (Roden, 1989) 200-207.

339 Molanus, Johannes
Rijssel, 1533 - Leuven, 18 september 1585
Molanus groeide in Leuven op en bleef er zijn hele leven werken. Hij studeerde er aan de universiteit,
promoveerde in 1558 in de artes en in 1570 in de theologie. Hij werd hoogleraar in de theologie en
kanunnik van de St. Pieter. Molanus bekleedde verschillende universitaire bestuursfuncties. Als deken
van de theologische faculteit ondertekende hij als eerste de brief waarin bij de koning op terugroeping
van Alva werd aangedrongen; evenzo sprak hij zich voor de goedkeuring van de Pacificatie van Gent
(1576) uit. Molanus had grote belangstelling voor heiligenlevens. Met een theologisch werk over
heiligen, hun verering en beeltenissen probeerde hij orde te scheppen in de verwarde opvattingen van
zijn tijd omtrent de aanbidding van heiligenbeelden. Onderstaande historische werken zagen pas na
zijn dood het licht.
a De canonicis libri tres, I. De canonicorum vita, II. De eorum officiis, III. De dominio canonicorum
et servis ecclesiarum ... Coloniae Agrippinae 1587 [329 pp.; 8o].
b Militia sacra ducum et principum Brabantiae ... Adiectae sunt ad huius historiae illustrationem
annotationes M. Petri Louwii Sylva ducensis. Antverpiae [1592] [179 pp.; 8o].
c Historiae Lovaniensium libri XIV. Les quatorze livres sur l'histoire de la ville de Louvain ... P.F.X.
de Ram, ed. 2 tom. Bruxelles 1861 [887 (met appendices 1298) pp.; 4o].
In oudere literatuur als De Wind wordt ook een mogelijke uitgave Lovanii 1572 genoemd,
onder de titel Annales urbis Lovanii, in 4o. Waarschijnlijk betrof het hier een circulerend
handschrift.

Literatuur
De Wind, 201-202, 551; Van der Aa, XII, 2, 926-927; BN, XV, 48-55; NBW, II, 580-582.
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340 Montanus, Arnoldus
Amsterdam, (ged.) 23 september 1625 - Schoonhoven, 1683
Montanus studeerde theologie en wijsbegeerte in Leiden. In 1653 werd hij predikant in Schellingwoude,
in 1657 in Schoonhoven. Tevens bekleedde hij in Schoonhoven de functie van rector van de Latijnse
school, waaruit hij echter in 1662 ontslag nam. Zijn polemische historische werken riepen vele reacties
op, onder anderen van de jezuïet Cornelis Hazert. Naast zijn historisch werk gaf Montanus ook
religieuze en tekstkritische verhandelingen uit.
a De wonderen van 't Oosten ofte de beschryving en oorlogs-daden van oud en nieuw Oost-Indien.
Vervolgt tot op dese tyt, van de sond-vloed af. Mitsgaders de reysen na het zelve. Amsterdam 1651
[389 pp.; 12o]; Rotterdam 1654 (verm. en verb.); Amsterdam 1655, [1680] (verm.).
De laatste druk verscheen onder de titel: Oud en nieuw Oost-Indien.
b 't Leven en bedryf van Frederik Henrik. Amsterdam 1652 [568 pp.; 12o] (drie drukken), 1653 (drie
drukken), 1659.
De uitgave van 1653 kreeg de titel: 't Vermeerderde leven en bedryf van Frederik Henrik
prinse van Oranjen, met een noodwendige inleiding, af-beeldsels der belegeringen en
bevelhebbers, een aanhangsel van Bestand en vredehandelingen, en nieuwe byvoegsels
verrijkt en verbetert.
c Het leven en bedrijf van den doorluchtigen zee-heldt Johan van Galen, ammiraal der Hollandtsche
vloote, in de Middel-landtsche Zee. Amsterdam 1654 [51 pp.; 4o].
Van deze uitgave verscheen in hetzelfde jaar een tweede, vermeerderde druk en een in
12o.
d De beroerde oceaan, of twee-jaarige zee-daden tusschen de Vereenigde Nederlanders en Engelsche;
aangehecht met deser opkomst en geduurige voortgang, afgesneden met de dood van Martyn Harpertsz.
Tromp: vervaatende de bysonderste geschiedenissen in Britannie zedert twee duisend jaaren.
Amsterdam 1655 [361 pp.; 8o], 1656; Schoonhoven 1662.
Ausführliche und dabei glaubwürdige Beschreibung ... Gross Britanniens. Eleve [Cleve] 1656.
e Sociniaensche Arminianery: vertoonende den aenvang en voortgang van die secte. Schoonhoven
1662 [89 pp.; 12o].
f 't Leven en bedryf der prinsen van Oranje. Wilhem de eerste, Maurits, Frederik Henrik, Wilhem de
tweede, Wilhem de derde. Aengehecht met de daden der Nassouwsche stam, van het jaar ses honderd
twee en tachentig tot dese tijd: vervatende vorders een kort begrijp der Nederlandsche staat, oorlogen
en voorvallen, zedert sestien honderd jaaren. Amsterdam 1664 [72 + 108 + 437 + 400 + 16 + 12 pp.;
8o].
In hetzelfde jaar verscheen een andere druk in 12o zonder auteursnaam: Willem de I,
Maurits, Frederick, Willem de II, en Willem de III van Nassouw, haer leven en bedrijf,
met een historisch verhael tot den iare 1664.
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In dit werk bracht Montanus het door I. Commelin anoniem gepubliceerde Wilhelmus
en Mauritius van Nassouw (zie: 117, c) (dat vaak Wilhelm en Maurits van Nassau, princen
van Oragnien, haer leven en bedrijf of 't begin en voortgang der Nederlandsche oorlogen.
Amsterdam 1651 op de letter volgt; dit werk zelf leunt zwaar op Orlers' Laurencrans
(zie: 362, a)) samen met zijn eigen 't Leven en bedryf van Frederik Henrik (zie: b) en
korte schetsen van Willem II en III.
g D'eerste inwoonders van Amstel-land, in: A. Montanus, Beschrijvinge der eerste inwoonders van
Aemstellandt. Met een historisch verhaal, van 't leven en dappere krijgsdaden der oude en doorluchtige
heeren van Aemstel: Behelzende de doodt van graaf Floris van Hollandt, door heer Gerrit van Velzen,
met de oorzaken des zelfs, en het gevolge van dien. Beneffens de beschrijvinge van de tegenwoordige
gelegentheydt van Aemstellandt door T. van Domselaer. Amsterdam 1664, 1-96 [12o] - Nijhoff/Van
Hattum, 202; in: T. van Domselaer, ed., Beschryvinge van Amsterdam ... Amsterdam 1665, 1-28 (zie:
144, b); in: C. Commelin, ed., Beschryvinge van Amsterdam. 2 dln. Amsterdam 1693, 1694, 1726
(zie: 116, a).
h Verraedersche moorden des pausdoms, tot voortsetting van een afgoodische godsdienst, gegrondvest
op 't heidendom. Schoonhoven 1666 [326 pp.; 12o], 1697.
i Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy in 't Vereenigde Nederland, aan
de kaisaren van Japan: vervatende wonderlyke voorvallen op de togt der Nederlandtsche gesanten:
beschryving van de dorpen, sterkten, steden, landtschappen, tempels, gods-diensten, dragten, gebouwen,
dieren, gewasschen, bergen, fonteinen, vereeuwde en nieuwe oorlogs-daaden der Japanders ... getrokken
uit de geschriften en reis-aanteikeningen der zelve gesanten. Amsterdam 1669 [456 pp.; fo].
In dit werk komen historische gedeelten voor over het ontstaan van de betrekkingen met
Japan en over de val van Formosa.
Denkwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Gesellschaft in den Vereinigten Niederländern an
unterschiedliche Keyser von Japan ... Amsterdam 1669, 1670.
Atlas Japanensis, being remarkable adresses by way of embassy from the East-India Compagny of
the United Provinces to the emperor of Japan. London 1670, 1673.
Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les empereurs
du Japon. Amsterdam 1680; Leyde 1686; Amsterdam 1696, 1722.
j De nieuwe en onbekende weereld: of beschryving van America en 't Zuid-Land, vervaetende
d'oorsprong der Americaenen en Zuid-Landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der
vaste kusten, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van
beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen,
vereeuwde en nieuwe oorloogen. Amsterdam 1671 [585 pp.; fo], 1691.
Historie of America ... London 1671, 1682.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

298

Die unbekante Neue Welt, oder Beschreibung des Welt-teils Amerika, und des Sud-Landes. Durch
O.D. Amsterdam 1673.
O. Dapper* was echter alleen de vertaler.
k Kerkelyke historie van Nederland. Amsterdam [1675] [626 pp.; 12o].
Een groot deel van de Sociniaensche Arminianery (zie: e) is in dit boek overgenomen:
Van de Arminiaenen, 25-77.
l Leven en bedryf van Willem Henrik. Amsterdam 1677 [648 pp.; 12o], 2 dln. 1703.
In de uitgave van 1703 werd dit deel opnieuw gedrukt onder de titel: Het leven, bedryf,
en oorlogs-daaden van Wilhem den Derden, koning van Engeland, Schotland, Vrankryk
en Ierland; prince van Orangien, enz. Vervattende zyn stamhuys; als mede de voornaamste
staats- en oorlogs-zaaken, onder zyn minderjarigheid, stadhouderlyke, en koninglyke
regeeringe, in Engeland, de Vereenigde Nederlanden, en andere deelen van Europa daar
in betrekkelyk, tot zyn sterf-bed toe voorgevallen. Deel 1 in tweeën: 1. het boek van
Montanus, over de periode 1650-1673; 2. het vervolg door de door ons niet te identificeren
G.C. over 1673-1679; deel 2 eveneens in tweeën door Jacobus Verwey over de jaren
1679-1702.

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 1006-1009; BLGNP, I, 190-191; NNBW, VIII, 1172; J.F. Niermeyer, ‘Dapper en
Montanus’, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, XXV
(1908) 125-133; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire historiografie in de 17e en 18e eeuw’, Tijdschrift
voor geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273, 372-382, ook in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe en
werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67; D. Grosheide, Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse
tijdgenoten (Amsterdam, 1951); E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje in de historiografie van
de zeventiende eeuw’, in: idem, A.E.M. Janssen, ed., Willem van Oranje in de historie 1584-1984.
Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht, 1984) 32-62.

341 Moonen, Arnold
Zwolle, 12 juli 1644 - Deventer, 17 december 1711
Moonen studeerde in Utrecht en Groningen theologie. Na een langdurige sollicitatieperiode werd hij
in 1674 predikant in Hardenberg en sinds 1679 in Deventer. Naast de uitgave van zijn preken en
gedichten is vooral zijn Nederduytsche spraakkunst (1706) bekend geworden. Hij was bevriend met
G. Brandt Sr.*. In de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer worden zijn historische
handschriften, waaronder ‘Overijsselsche geschiedenissen’, bewaard.
a Korte chronyke der stadt Deventer, van de oudste geheugenis af tot het vredejaer van 1648. Uit
verscheidene, zoo gedrukte, als geschrevene aentekeningen by een gezamelt. Deventer 1688 [104
pp.; 12o], 1714 - Nijhoff/Van Hattum, 203-204.
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Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 1028-1032; BLGNP, I, 192-193; NNBW, VIII, 1172-1173; J. Lindeboom, Arnold
Moonen 1644-1711 (Amsterdam, 1958).

342 Mourik, Reinier van
Zevenbergen, (ged.) 23 september 1708 - Zevenbergen, (begr.) 1 augustus 1781
Op de titelpagina van zijn boek noemde Van Mourik zich landmeter; hij publiceerde ook een werk
over peilpalen. Van 1749-1760 was hij burgemeester van Zevenbergen, wat ook inhield dat hem de
inning van de (belasting) gelden en het verzorgen van de uitgaven opgedragen waren. Ook was hij
jarenlang penningmeester van twee waterschappen in de gemeente en lid van het kunstgenootschap
Prodesse Canendo.
a De oirsprong van Zuidhollandt, met de veränderingen door stormwinden, en hooge watervloeden,
zoo op St. Elizabeths nacht', in den jare 1421, als anders, aan het landt en de rivieren veröirzaakt ...
Rotterdam 1775 [56 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 1101-1102; NNBW, VIII, 1185.

343 Mudzaert, Dionysius
Tilburg, 1578 - Antwerpen, 19 november 1635
In 1603 werd Mudzaert premonstratenser te Tongerlo. Hij studeerde in Leuven en Dowaai en ontving
in 1606 de priesterwijding. Van 1609 tot 1613 was hij priester in Diest, waarna hij tot 1616 pastoor
te Kalmthout was. In 1625 maakte hij ter gelegenheid van het heilige jaar een reis naar Rome. Bij
zijn terugkeer werd hij proost van het norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda.
a De kerckelycke historie van de gheboorte onses Heeren Jesu Christi tot het tegenwoordich jaer
MDCXXII. 2 dln. Antwerpen 1622 [644 + 743 pp.; fo], 1624 (zie: b).
b Generale kerckeliicke historie. Van het begin der werelt tot het iaer onses Heeren Jesu Christi
MDCXXIV ... Vergadert soo uyt de Kerkeliicke Iaer-boecken des ouden Testaments Iacobi Saliani
priester der Societeyt Iesu, als uyt de doorluchtighe cardinaelen Caesar Baronius, Robertus Bellarminus;
ende de eerw. heeren Henricus Spondanus, Horatius Tursellinus priester der Societeyt Iesu etc. Doch
verrijckt, vermeerdert, ende aenghevult met eene bysondere kerckeliicke historie van Neder-
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landt, inhoudende de oudtheydt des gheloofs inde XVII Provincien, de stiften der bisdommen, fundatiën
van kloosters; de synoden, heylighen, ketters, ende elders andere merckelijcke daden ende
gheschiedenissen. 2 dln. Antwerpen 1624 [541 + 644; 743 + 231 pp.; fo].
Het werk bestaat uit: een ongewijzigde herdruk van De kerckelycke historie (schutblad:
De groote kerckelycke historie) (zie: a) voorafgegaan door Generale kerckelycke
iaer-boecken. De geschiedenissen des Ouden Testaments ... en gevolgd door Oorsprongh,
begin ende vervolgh van het gheloof, ende de kerckelycke geschiedenissen in onse
Nederlanden.

Literatuur
De Wind, 372, 578; Van der Aa, XII, 2, 1187-1189; BN, XV, 337-340; NBW, V, 622-625; J.
Muyldermans, ‘Van twee Norbertijnen van Tongerlo in de XVIIde eeuw, Dionysius Mudsaerts
1578-1635’, Verslagen en mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
(1927) 906-930; P. Polman, ‘Het monopolie van Verdussen op Mudzaerts kerkgeschiedenis door
Cnobbaert bedreigd’, in: Huldeboek pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M. ('s-Gravenhage, 1949)
313-330.

344 Munniks, Johannes
Joure, 31 maart 1741 - Jemgum (Oost-Friesland, Duitsland), 15 februari 1815
Na zijn rechtenstudie en promotie in Franeker (1761) vestigde Munniks zich als advocaat te Groningen.
Korte tijd daarna vertrok hij naar Amsterdam, waar hij hetzelfde beroep uitoefende. In 1768 lukte het
hem zich tot consul van de Republiek in Messina te laten benoemen, maar zijn verblijf aldaar duurde
slechts een jaar. In 1782 gaf Munniks zijn Amsterdamse praktijk op en keerde naar Friesland terug.
Daar werd hij wegens gepleegde falsificaties enige tijd gevangen gezet, een lot dat hem in 1795
opnieuw trof door het bekend worden van zijn plan tot annexatie van de Bataafse Republiek door
Frankrijk. Vrijgekomen trad hij op als spion voor de Engelsen. Naast zijn historisch werk publiceerde
hij werken op juridisch terrein.
a Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Uit egte
gedenkstukken onpartydig zamengesteld. Beginnende met het jaar 1752, waar mede de heer Wagenaar
eindigt. 17 dln. Amsterdam 1781-1787 [elk deel ca. 350 pp.; 8o] (zie: 507, f).
Anoniem verschenen.
b Staatkundige-beschryving der voornaamste geschiedenissen in de waereld, betrekking hebbende
tot de Republiek der Nederlanden. Beginnende met het sluiten der vreede te Parys, in 1784. Eerste
deel. Amsterdam 1785 [372 pp.; 8o].
Niet verder verschenen.

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 1154; H. Hardenberg, Etta Palm, een Hollandse Parisienne 1743-
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1799 (Assen, 1962); O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in
het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976).

N.D.C., zie: Clerck, Nicolaes de

N.N., zie: Valkenier, Petrus

Naaldwijk, Jan van, zie: Carasso-Kok, 309

Naeranus, Joannes, zie: Historie van het leven en sterven van heer Johan van
Oldenbarnevelt, en Uytenbogaert, Johannes

345 Nagge, Willem
(Twello?), (?) - Twello, 1690
Willem Nagge was de zoon van een gelijknamige vader die in 1601 proponent werd in Twello.
Waarschijnlijk werd Willem daar ook geboren en is hij de in Deventer aan het Athenaeum in 1635
ingeschreven student. In 1638 volgde hij zijn vader als predikant op. Volgens J. Nanninga Uitterdijk
schreef Nagge de kroniek van Arent toe Bocop af (zie: 64, a).
a Historia Hollandica, id est rerum in Hollandia, gestarum narratio, in: G. Dumbar, ed., Analecta, seu
vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta. 3 tom. Daventriae 1719-1722, I, 289-346
[8o] (zie: 150, a).
b Historie van Overijssel. J. Nanninga Uitterdijk (deel 1), en F.A. Hoefer (deel 2), ed. Werken
Vereeniging voor Overijssels regt en geschiedenis. 2 dln. Zwolle 1908-1915 [499 + 440 pp.; 8o],
Groningen 1975 (facs.).

Literatuur
Van der Aa, XIII, 33; NNBW, VIII, 1202; Muller, 70-71.

346 Nannius, Petrus
Alkmaar, (1500?) - Leuven, 21 juni 1557
Over de afkomst van Nannius zijn weinig gegevens voorhanden. Mogelijkerwijs was hij een zoon
van de Alkmaarse schepen Nanning Beyers. Vanaf 1518 studeerde Nannius in Leuven,
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waarna hij priester werd. In 1521 werd hij benoemd tot rector van het gymnasium van Gouda, het
volgend jaar van dat in Alkmaar. Oorlogsomstandigheden dwongen hem in 1535 de school te sluiten.
Hij vertrok naar Leuven, waar hij in 1539 hoogleraar in de klassieke talen werd. Nannius is niet, zoals
vaak is beweerd, in Italië geweest.
a De laude historiae, dum auspicaturus esset Titus Livius, in: P. Nannius, Orationes tres. Lovanii
1541 [18 ongenummerde pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XIII, 60-65; BN, XV, 415-424; NNBW, I, 1357-1358; A. Polet, Une gloire de l'humanisme
belge Petrus Nannius 1500-1557 (Leuven, 1936).

347 Napjus, Eelco
Sneek, (ged.) 21 november 1728 - Sneek, (begr.) 3 september 1803
Eelco Napjus was achtereenvolgens trommelslager, executeur (een soort politiefunctionaris) en
tenslotte stadsmajoor te Sneek.
a Historisch chronyk, of beschryvinge van oud en nieuw Sneek. Behelsende eene verhandelinge van
desselfs benaming, aanwas, voorregten, rampen, geleerde mannen, etc. Mitsgaders: gedenkwaardige
geschiedenissen aldaar voorgevallen; ... Ook van desselfs tegenwoordige gelegentheid, grote gestigten,
negotien, fabryken en welvaren deser stad etc. Alles uit veele oude beschryvingen, en andere egte
stukken: beknoptelyk by een t' zamen gesteld: voor zo veel heeft kunnen magtig worden. Sneek 1772
[156 pp.; 8o], Leeuwarden 1969 (facs.); Sneek 1826 (verm.) - Nijhoff/Van Hattum, 209-210.

Literatuur
Van der Aa, XIII, 71; NNBW, VIII, 1203; K. de Vries, ‘Inleiding’, in de facsimile-editie.

348 Nassy, David de Isaac Cohen
Joden-Savanne (Suriname), 17 februari 1747 - Paramaribo, maart 1806
Nassy was tot 1773 plantagebezitter, daarna werd hij vertaler aan het gerechtshof te Paramaribo. Op
de vlucht voor zijn schuldeisers keerde hij later terug naar de Savanne. In 1778 werd hij secretaris
van de sefardische gemeenschap aldaar. Zes jaar later begon hij een apotheek in Paramaribo en richtte
hij er een literaire sociëteit op, Docendo docemur. Nassy vertrok in 1792 naar Philadelphia en van
daar naar het Deense eiland St. Thomas. Weer in Suriname terug kreeg hij de titel doctor medicinae
en werd hij opnieuw secretaris van de sefardische gemeenschap.
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a Essai historique sur la colonie de Surinam, sa fondation, ses révolutions, ses progrès, depuis son
origine jusqu'à nos jours, ainsi que les causes qui dépuis quelques années ont arreté le cours de sa
prosperité; avec la description et l'êtat actuel de la colonie, de même que ses révenus annuels, les
charges et impots qu'on y paye, comme aussi plusieurs autres objets civils et politiques; ainsi qu'un
tableau des moeurs de ses habitans en général. Avec l'histoire de la nation juive Portugaise et Allemande
y établie, leurs privilèges immunités et franchises: leur etat politique et moral, tant ancien que moderne:
la part qu'ils ont eu dans la défense et dans les progrès de la colonie ... 2 tom. Paramaribo 1788 [192
+ 197 pp.; 8o], Amsterdam 1968 (facs.); Paramaribo 1791, 1802.
Anoniem verschenen.
Geschiedenis der kolonie van Suriname. Amsterdam/Harlingen 1791, Amsterdam 1973 (facs.).

Literatuur
NNBW, VI, 1056-1058; R. Bijlsma, ‘David de Is. C. Nassy, schrijver van het “Essai historique sur la
colonie de Surinam”’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 5e reeks, VI
(1919) 218-233, in Engelse vertaling verschenen in: R. Cohen, ed., The jewish nation in Surinam.
Historical essays (Amsterdam, 1982) 65-73, eveneens in: M.A.P. Meilink-Roelofsz, ed., Dutch authors
on West Indian history. A historiographical selection ('s-Gravenhage, 1982) 27-37; L. en R. Fuks,
‘Joodse geschiedschrijving in de Republiek in de 17e en 18e eeuw’, Studia Rosenthaliana, VI (1972)
137-165, vertaald als: ‘Jewish historiography in the Netherlands in the 17th and 18th centuries’, in:
Salo Wittmeyer Baron. Jubilee volume on the occasion of his 80th birthday (New York, 1974) 433-466.

Nederlands verquikking, of d'ontwaekte leeuw, zie: Smallegange, Mattheus

349 Nederlandsche historien
Over de auteur van dit werk is niets bekend.
a Nederlandsche historien, sedert de regeering van Philips de II, koning van Spanjen, tot op het
stadhouderschap van Zyne Doorl. Hoogh. Willem de V. Waar in alle merkwaardige gebeurtenissen
werden aangetoond. Met een voorreden, waar in de oorspronk der Nederlanden zyn beschreeven.
Principaal ten nutte en dienst om de nog
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onërvaarnen in de Nederlandsche geschiedenissen te onderwyzen. Amsterdam [1768?] [143 pp.; 8o].

Nederlandsche oudtheden, zie: Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden

Neerlands heldendaaden ter zee, zie: Wassenbergh, Everwinus

Nestesuranoi, Iwan, zie: Rousset de missy, Jean

350 Nierop, Dirck Rembrantszoon van
Nieuwe Niedorp (prov. Noord-Holland), 1610 - Nieuwe Niedorp, 4 november 1682
Dirck Rembrantszoon van Nierop was schoenmaker van beroep. Daarnaast was hij al vroeg zeer
bedreven in de wis- en sterrenkunde en deed hij voorstellen op het gebied van de
lengtegraadsberekening. Ook publiceerde hij een tractaat waarin hij wilde aantonen dat de stilstand
van de zon en de beweging van de aarde niet als strijdig met het christelijk geloof moesten worden
gezien. Van Nierop correspondeerde met Christiaan Huygens en Nicolaas Witsen.
a Tijdt-beschrijvinge der werelt. Waer in gehandelt wordt, ten eersten, van des werelts ouderdom ...
Ten tweeden, van de feesten Israëls ... Ten derden, van de voornaemste geschiedenissen des werelts
... Ten vierden, van onse burgerlijcke tijdt ... Amsterdam 1654 [176 pp.; 8o], 1659, 1665, 1675.
Van Nierop deelt in zijn boek mee dat het vierde deel ontleend is aan De Nederduytsche
tyd-zifter van D. Traudenius (zie: 470, a).

Literatuur
Van der Aa, XIII, 209, XVI, 237-238; NNBW, V, 373-374; M. de Wilde, ‘Dirck Rembrantsz. van
Nierop’, Westfrieslands oud en nieuw, XXVII (1960) 88-94.

351 Nieuhof, Johan
Uelsen (bij Bentheim, Duitsland), 22 juli 1618 - Madagascar, 8 oktober 1672
Nieuhofs vader, broer en zwager waren burgemeester van Uelsen. Na zijn vestiging in Amsterdam
leerde Nieuhof de familie Witsen kennen. Hij trad in dienst van de West-Indische Compagnie en
maakte een reis naar Brazilië. Daarna ging hij naar Oost-Indië en verbleef van 1655 tot 1657 in China.
Tenslotte bracht hij het tot opperhoofd te Coylan (1661-1666). In dat
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laatste jaar werd hij gevangen gezet op beschuldiging van knoeierij met de parelhandel. Het volgende
jaar kwam hij vrij. Twee keer maakte hij een retourreis uit Indië naar Europa; tijdens zijn derde
thuisreis werd hij op Madagascar vermoord.
a Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham,
den tegenwoordigen keizer van China: waarin de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het
reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan
het keizerlijke hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657 zijn voorgevallen, op het bondigste
verhandelt worden. Beneffens een naukeurige beschryving der Sineesche steden, dorpen, regeering,
wetenschappen, hantwerken, zeden, godsdiensten, gebouwen, drachten, schepen, bergen, gewassen,
dieren, etc. en oorlogen tegen de Tarters. 2 dln. Amsterdam 1665 [208 + 258 pp.; fo]; Antwerpen
1666; Amsterdam 1670, 1679, 1693.
Dit werk bevat twee zuiver historische hoofdstukken: 18. ‘Van de Sineesche koningen
en keizerlijke stammen, die het rijk Sina voor en na Christus geboorte geregeert hebben’;
19. ‘Laatste Sineesche en Tartarische oorlogh, waar in de Tarters het gansche rijk Sina
verovert hebben’ II, 170-257.
L'ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces Unies vers l'empereur de la Chine, ou grand
Cam de Tartarie ... Leyde 1665; in: A.F. Prévost, ed., Histoire generale des voyages ... 20 tom. Paris
1746-1789, V, 229-282; 25 tom. La Haye 1747-1780, VII, 1-56.
Die Gesantschaft der Ost-Indischen Gesellschaft in den Vereinigten Niederländern, an den tartarischen
Cham ... Amsterdam 1666, 1669, 1675; in: Allgemeine Historie der Reisen ... 21 Bde. Leipzig
1748-1774, V, 229-283.
Legatio Batavica ad magnum Tartariae Chamum Sungteium, modernum Sinae imperatorem ...
Amstelodami 1668.
Vertaald door G. Hornius*.
An embassy from the East-India Company of the United Provinces to the Grand Tartar Cham, emperor
of China ... London 1669, Menston 1972 (facs.); London 1673; in: A new general collection of voyages
and travels... 4 vol. London 1745-1747, III, 399-431; in: J. Pinkerton, ed., A general collection of the
best and most interesting voyages and travels ... 17 vol. London 1808-1814, VII, 231-270.
b Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize, behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen.
Beneffens een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil, zoo van lantschappen, steden,
dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: en inzonderheit een wijtloopig
verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenjarigh
verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640 tot
1649 hebben toegedragen. Amsterdam 1682 [240 pp.; fo].
Uitgegeven door Nieuhofs broer.
Mr. John Nieuhoff's remarkable voyages and travels, in: J. Churchill, ed., A collection of
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voyages and travels ... 2 vol. London 1703-1704, II, 181-369, 1732, II, 1-145; in: A collection of
voyages and travels ... 3 vol. London 1745-1747, I, 1-137, 1752; in: J. Pinkerton, ed., A general
collection of the best and most interesting voyages and travels ... 17 vol. London 1808-1814, XIV,
697-881.
Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil. J.H. Rodrigues, ed. Biblioteca histórica Brasileira,
IX. Sao Paulo [1942].
Van a en b verschenen talrijke samenvattingen.

Literatuur
Van der Aa, XIII, 215-217; NNBW, VIII, 1216-1217; F.J. Moonen, Gaspar van der Ley no Brasil
(Recife, 1968); D. van der Horst, ‘The first Dutchmen in China’, Chinese culture, XVIII (1977) 1-12;
P.J.A.N. Rietbergen, ‘Zover de aarde reikt. De werken van Johan Nieuhof (1618-1672) als illustratie
van het probleem der cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis tussen specialisatie en integratie’, De
zeventiende eeuw, II (1986) 17-40; L. Blussé, R. Falkenburg, ed., Johan Nieuhofs beelden van een
Chinareis, 1655-1657 (Middelburg, 1987).

352 Nieupoort, Willem Hendrik
's-Gravenhage, (1670?) - Utrecht, (begr.) 19 september 1724
Nieupoort schreef zich op 30 juli 1690 als student in de rechten te Leiden in en promoveerde er in
1694. Hij was een leerling van J. Perizonius*. Hij voorzag in zijn onderhoud door het geven van
privélessen in Utrecht.
a Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio; ad intelligentiam veterum
auctorum facili methodo conscripta. Trajecti Batavorum 1712 [378 pp.; 8o]; [Venetiis] 1713; Budissae
1713; Trajecti Batavorum 1716 (verm.), 1723; Venetiis 1731; Trajecti Batavorum 1734; Argentorati
1738; Venetiis 1738; Argentorati 1743; Berolini 1743; Venetiis 1746; Berolini 1747; Trajecti ad
Rhenum 1747; Neapolis 1749; Venetiis 1749; Berolini 1751; Venetiis 1760; [Venetiis] 1767; Berolini
1767; Trajecti ad Rhenum 1774; [Venetiis] 1774; Amstelodami 1779; Venetiis 1781; Trajecti ad
Rhenum 1783; Berolini 1784; Lugduni Batavorum 1802.
Sommige uitgaven verschenen onder de titel: De ritibus Romanorum.
Explication abrégée des coutumes et cérémonies observées chez les Romains ... Paris 1740, 1741,
1750, 1770, 1790; Lyon 1829.
b Historia reipublicae et imperii Romanorum ab urbe condita ad annum urbis DCCXXVII quo
Octaviano Caesari summa imperii cum nomine Augusti delata fuit. 2 tom. Trajecti ad Rhenum 1723
[628 + 713 pp.; 8o]; Venetiis 1732.
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Literatuur
Van der Aa, XIII, 223; J. Roelevink, Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis
aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839 (Amsterdam/Maarssen, 1986).

353 Nieuw Utrechtsch Jaarboek, 't
Over het tot stand komen van dit anonieme werk is niets bekend. C.A. van Wachendorff wordt wel
als mogelijke auteur genoemd.
a 't Nieuw Utrechtsch Jaarboek, behelzende in zich de beschryving en de gebeurtenissen der stad
Utrecht; nevens de voornaamste verrichtingen der Utrechtsche bisschoppen en de levensbeschryvingen
der beroemde en geleerde mannen; welken te Utrecht, en in het Sticht geboren zyn, of 'er lange geleefd
en gebloeid hebben. Amsterdam/Utrecht 1775 [46 + 32 + 32 + 40 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum,
148-149.
Het boek verscheen in hetzelfde jaar ook onder de titel: De nieuwe beschryving der stad
Utrecht; met opzigt tot derzelver opkomst, aanwas, voornaamste gebouwen, voorrechten,
koophandel, regeering, schoolen, schutterye, gilden, bisschoppen en voorname mannen;
onder de zinspreuk Nos parvi magna molimur. De vier afzonderlijk gepagineerde gedeelten
omvatten: Beschryving van Utrecht; De voornaamste lotgevallen der stad Utrecht;
Geschiedenis der Utrechtsche bisschoppen; Levensbeschryving van paus Adriaan den
zesden.

Literatuur
Van der Aa, XX, 12-13 (C.A. van Wachendorff).

Nieuwe beschryving der stad Utrecht, De, zie: Nieuw Utrechtsch Jaarboek, 't

Nieuwe vader-landslievende schrijver, Een, zie: Scriverius, Petrus

354 Nieuwland, Petrus
Rotterdam, 16 september 1722 - 's-Gravenhage, 30 september 1795
Vanaf 1746 studeerde Nieuwland theologie in Utrecht. Daarna werd hij predikant te Nieuwenhoorn
(1748), Vlissingen (1750), Haarlem (1752) en tenslotte in 's-Gravenhage (1757) tot zijn emeritaat.
Nieuwland was lid van de Zeeuwsche Maatschappij der Wetenschappen.
a Letter- en oudheid-kundige verlustigingen; of ophelderende aanmerkingen over

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

308

verscheide bybelsche, kerkelyke, waereldlyke, en wysgeerige keur-stoffen. 4 dln. 's-Gravenhage
1765-1769 [728 + 594 + 583 + 830 pp.; 8o].
b Lectiones exegeticae of uitlegkundige vermaakelykheden, bevat in verscheiden brieven, over veele
bybelplaatsen; en eenige stukken over de kerkgeschiedenis. 2 dln. 's-Gravenhage 1773-1775 [604 +
766 pp.; 8o].
c Lectiones historico-ecclesiasticae, ofte vermaakelijkheden uit de kerkgeschiedenis. Bestaande in
ophelderende aanmerkingen over verscheidene stoffen en zaaken, in de geschiedenis der kerke zoo
des Ouden- als des Nieuwen Testaments voorkoomende, of daartoe betrekkelijk. 's-Gravenhage 1779
[683 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XIII, 247-248; BLGNP, III, 281-282; NNBW, X, 670-671.

355 Nievelt, Martinus Albertuszoon (van)
Dordrecht, (ged.) 14 maart 1710 - 's-Gravenhage, (begr.) op of voor 26 juni 1794
In 1731 schreef Van Nievelt zich in als student in de rechten te Utrecht en promoveerde er reeds het
volgende jaar. Daarna weten we niet meer van hem dan dat hij van 1739 tot en met 1778 stadsadvocaat
van Vlaardingen was.
a Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen, zoo by de graaven, als by
de staaten, van Holland en Westvriesland vergunt of bevestigt; of door onderhandelingen,
verbintenissen en overeenkomsten van de regeerders dier stede voor de poorters verkregen: mitsgaders
oude keuren en andere egte stukken daar toe betrekkelyk: benevens eene naspeuring en aanwyzing
van de waare gelegenheid, of legging, oudheid, aanzien en ongevallen derzelver stede. 's-Gravenhage
1772 [handvesten etc.: 486 pp.; naspeuring: cxxii pp.; fo]; Utrecht 1775 - Nijhoff/Van Hattum, 211-212.
Anoniem verschenen.
De ‘naspeuring’ werd zelfstandig en ongewijzigd herdrukt onder de titel: Vlaardingen,
in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorrechten, koophandel, haring- en vischvaart,
kerk- en waereldlyke gebouwen, schutterye, gilden en regeering, beschreeven van wege
den raad der stede, en opgehelderd met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen.
Amsterdam 1807, Vlaardingen 1966 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 213.
Anoniem verschenen.

Literatuur
M.C. Sigal, ‘Hoe het “Grote boek” van Vlaardingen ontstond’, Nieuwe Vlaardingsche Courant, 23
december 1954.
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Noord-hollands ontrusting, ofte historisch verhael van het begin, en voortgang
der oproeren, die tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye, etc.
voorgevallen zijn in den jaare 1678, zie: Soeteboom, Hendrik Jacobszoon

Noot, Thomas van der, zie: Cronijcke van Vlaendren int corte, Die

Nouvelles lettres de l'auteur de la critique générale de l'histoire du Calvinisme,
zie: Bayle, Pierre

Noviomagus, Gerardus Geldenhouwer, zie: Geldenhouwer Noviomagus, Gerard

Nut der stadhouderlyke regering..., Het, zie: Paulus, Pieter

356 Nuyssenburg, Izaak van
Rotterdam, 11 januari 1738 - Geertruidenberg, 6 augustus 1775
In Leiden studeerde Nuyssenburg theologie. In 1761 werd hij aldaar proponent, in 1736 predikant in
IJzendoorn, in 1765 in Buren en tenslotte in 1771 in Geertruidenberg. Hij was lid van
dichtersgenootschappen in Leiden en 's-Gravenhage.
a Korte beschrijving van Geertruidenberg, in deszelfs opkomst; bloeistand; in- en uitwendige
aangelegenheid, en voorname lotgevallen, zoo in het burgerlijke als kerkelijke: voorafgegaan door
eene plegtige jubelreden, ter tweede vereeuwing van de eerstgebeurde verlossing dier stad uit de magt
der Spanjaarden, op den laatsten der oogstmaand’ MDLXXIII; en gevolgd van eenige historische
bijlagen. Dordrecht 1774 [199 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 218.

Literatuur
Van der Aa, XIII, 360-361; NNBW, X, 682.

O.D. Dr., zie: Dapper, Olfert
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357 Offerhaus, Leonardus
Hamm (Duitsland), 18 november 1699 - Groningen, (begr.) 18 oktober 1779
Offerhaus bezocht het gymnasium in Gouda en studeerde theologie bij zijn vader in Deventer en bij
F.A. Lampe* in Utrecht. Hij werd in 1725 tot hoogleraar in de geschiedenis en oude talen in Lingen
benoemd. Van hier trok hij in 1728 naar Groningen om hoogleraar geschiedenis en Latijn te worden,
een leeropdracht die later werd veranderd in algemene en vaderlandse geschiedenis. Offerhaus had
belangstelling voor (bijbelse) chronologie en voor de geschiedenis van Assyrië en Babylonië. Zes
kleinere geschriften op het gebied van de Assyrische en Babylonische geschiedenis zijn volgens Van
Deursen, Leonard Offerhaus, onvindbaar.
a Oratio de persecutione Waldensium. Trajecti ad Rhenum 1725 [56 pp.; 4o].
b Oratio de caussis incrementi antichristi sex prioribus seculis sive de antichristo in utero ante ipsius
ortum et nativitatem. Groningae 1728 [48 pp.; 4o].
c Spicilegiorum historico-chronologicorum libri tres quibus chronologia sacra origines et fata regnorum
per orientem ut et Graecorum migrationes exhibentur ... Groningae 1739 [884 pp.; 4o].
d Compendium historiae universalis in quo res sacrae et profanae, inde a prima rerum origine ad
saeculum a nato Christo decimum octavum, in orbe et ecclesia gestae ordine chronologico quam
brevissime exhibentur, suis locis et temporibus adstringuntur, et historicorum testimoniis muniuntur.
Groningae 1751 [753 pp.; 8o], 2 tom. 1755-1756, 1774-1775; Lipsiae 1778.
Een ‘verprotestantste’ bewerking van de Rationarium temporum van de Franse jezuïet
D. Petavius.
e Compendium historiae Foederati Belgii per modum annalium in usum juventutis academicae
concinnatum. Groningae 1763 [313 pp.; 8o].
Gebaseerd op J. Perizonius' Rerum per Europam maxime gestarum ... commentarii
historici (zie: 379, d) en op het werk van Offerhaus' voorganger A. Drakenborch, Breves
positiones (zie: 148, c).

Literatuur
Van der Aa, XIV, 49-51; BLGNP, I, 227-229; NNBW, V, 383-384; A.Th. van Deursen, Leonard
Offerhaus. Professor historiarum Groninganus (1699-1779) (Groningen, 1957).

358 Ontroerd Holland, Het
Mogelijk is de boekdrukker en boekverkoper van dit boek, Willem Brinkerink, ook de samensteller
van het werk. Het eerste deel bevat een overzicht van oproeren vanaf de Hoekse
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en Kabeljauwse twisten; het tweede en derde deel zijn hoofdzakelijk gewijd aan de gebeurtenissen
van 1747 en 1748.
a Het ontroerd Holland. Of kort verhaal van de voornaamste onlusten, oproeren en oneenigheden, die
in de Vereenigde Nederlanden, in voorige tyden, en allerbyzonderst in deze laatste jaaren zyn
voorgevallen. Behelzende ook alles, wat omtrent de verheffing van zyn hoogheid, den heere prinse
van Oranje en Nassauw, etc. etc. etc. in veele steeden is gebeurt. Tusschen beide is ingevoegt, een
beknopte historie van de opschuddingen aan Cabo de Goede Hoop, te Batavia en op Curacao. 3 dln.
Harderwijk [1749] [472 + 480 + 483 pp.; 8o].

Literatuur
R. Dekker, Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw (Baarn, 1982).

Oorspronck ende voortganck der Nederlantsche kerckelijcke verschillen..., zie:
Uytenbogaert, Johannes

Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden,
zie: Gysius, Joannes

Oorspronk van de eerste heerschappye ... op het eijland Groot Java, zie: Horst,
Hendrik van der

359 Oort, Jacob van
De geboorte- en overlijdensdata van Van Oort zijn onbekend. Hij woonde in Zaltbommel. Naast zijn
historisch werk schreef hij stichtelijke verzen en vertaalde religieus werk uit het Engels.
a Stuarts ongeluckige heerschappye. Ofte kort verhael van alle d'ongelucken en rampsaligheden het
doorluchtigh huys van Stuart over-komen, sints Robbert, d'eerste uyt desen huyse, koningh van
Schotlandt, de Schotse heerschappye is op-gedragen, tot de doot van Karel, d'eerste koningh van
Engelandt, Schotlandt en Yerlandt, etc. Uut verscheyden tijdt-beschrijvers by een vergadert. Dordrecht
1649 [187 pp.; 8o], 1650.
b Grieksen adelaer, gefnuykt door 't gewelt der bloedtdorstige Othomannen. Ofte een kort verhael
van alle de gedenk-waerdighste geschiedenissen der Griekse kaizars; 1. sints dat het Roomse Rijk,
door Karel de Groote, koningh van Vrankrijk, afgescheyden is van het Grieks kaizardom; tot
d'in-neminge der stadt Constantinopolen, onder 't
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beleydt van Mahomet den tweede; 2. sints d'in-neminge der stadt Constantinopolen, onder 't beleyt
van Mahomet den tweede, tot de gruwelijke verworginge van den jongen kaizar Osman, voor-gevallen
in 't jaer 1622.2 dln. Dordrecht [1651-1652] [416 + 502 pp.; 12o], 1655.
c Ontlokene roose, bloeyende distel-bloem, en hersnaerde harp: door den alderdoorlughtighsten vorst
en prins, Karel Stuart den II koningk van Groot Britanje, Vrankrijk, en Ierlandt, etc. beschermer des
geloofs. Ofte kort verhael, van alle de gedenkwaerdighste beroerten, in de koninkrijken van Engelandt,
Schotlandt, en Ierlandt, voorgevallen, sints het jaer 1640 tot desen dagh. Dordrecht 1661 [497 pp.;
12o].

Literatuur
Van der Aa, XIV, 139.

360 Oosten de bruyn, Gerrit Willem van
Amersfoort, 17 oktober 1727 - Amersfoort, 16 juli 1797
Gerrit Willem de Bruyn, die zich bovendien naar zijn moeder Van Oosten noemde, schreef zich in
1748 te Utrecht in als student in de rechten en promoveerde er in hetzelfde jaar. Hij vestigde zich in
Haarlem maar had kennelijk geld genoeg om geen praktijk te hoeven houden en wijdde zich onder
andere aan de geschiedenis. Het Haarlemse stadsbestuur belastte hem met het schrijven van een
stadsgeschiedenis, waarvoor hij toegang kreeg tot de archieven. Het eerste deel van zijn werk verscheen
in druk, het tweede deel berust in handschrift in het Haarlemse Gemeentearchief. Na de restauratie
van de stadhouder in 1787 werd Van Oosten de Bruyn door Willem V tot raad in de vroedschap
benoemd en in 1789 en 1790 was hij tevens burgemeester. Bij de omwenteling van 1795 werd De
Bruyn ontslagen en trok hij zich terug op zijn buiten bij Amersfoort.
a Vita Hadriani Junii*, Hornani, medici eruditissimi. Ex epistolis illius familiaribus, alliisque
monumentis, quidquid eo pertinet, in: J.Ph. d'Orville*, ed., Miscellaneae observationes criticae novae
in auctores veteres et recentiores. 12 tom. Amstelaedami 1740-1751, XII, 390-434 [8o].
b De stad Haarlem, en haare geschiedenissen, in derzelver opkomst, aanwas, vergrootingen, en
lot-gevallen, uit d'oudste gedenk-stukken, en eigene stads-registers, nagespoord en beschreeven.
Haarlem 1765 [341 pp.; fo] - Nijhoff/Van Hattum, 54.

Literatuur
Van der Aa, II, 4, 1536-1537; NNBW, VI, 228; G.H. Kurtz, ‘Haarlemsche stadshistorieschrijvers uit
de 18e eeuw’, Jaarboek Haerlem (1940) 105-116; C. van der Haar,
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‘G.W. van Oosten de Bruyn, stadshistorieschrijver van Haarlem’, Tijdschrift voor geschiedenis, LXVII
(1954) 209-223; B.M.J. Speet, ‘“Haarlems onvoltooid verleden”. Haarlemse stadsgeschiedschrijving
in de achttiende eeuw’, Holland, regionaalhistorisch tijdschrift, XVII (1985) 231-240.

Oostrum, Catharina van, zie: Erp, Henrica van

Op-comste der Neder-lantsche beroerten, zie: Schellingwou, Antonius

Opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, De, zie: Stijl,
Simon

361 Opmeer, Pieter
Amsterdam, 20 augustus 1526 - Delft, 8 november 1595
Opmeer werd te Amsterdam onderwezen door Nicolaas Cannius en Alardus van Amsterdam.
Vervolgens studeerde hij in Leuven en Doornik, en ook nadat hij in 1545 in Amsterdam teruggekeerd
en getrouwd was stelde zijn vermogen hem in staat te blijven studeren. Opmeer verbleef vervolgens
jaren lang in Delft, maar keerde in 1572 naar Amsterdam terug. Bij de Alteratie (1578) verliet hij
Amsterdam en vestigde zich opnieuw in Delft.
a Opus chronographicum orbis universi a mundi exordio ad annum MDCXI. Continens historiam,
icones, et elogia, summorum pontificum, imperatorum, regum, ac virorum illustrium; in duos tomos
divisum. 2 tom. Antverpiae 1611 [516 + 338 pp.; fo]; Coloniae 1625.
Alleen het eerste deel is van Opmeer, het tweede is van Laurentius Beyerlinck. Het boek
bevat een levensbeschrijving van Opmeer door Valerius Andreas en werd uitgegeven
door Opmeers zoon.

Literatuur
De Wind, 236-240; Van der Aa, XIV, 182-185; NNBW, V, 404-405; B.A. Vermaseren, De katholieke
Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk; Leeuwarden, 1981).

362 Orlers, Jan Janszoon
Leiden, 5 januari 1570 - Leiden, 10 augustus 1646
Orlers was een neef van Jan van Hout*. Zijn ouders scheidden en na de dood van zijn moeder in 1577
werd hij opgevoed door zijn oom, die hem naderhand in Amsterdam in de boekhandel
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liet opleiden. Orlers onderhield contacten met onder anderen H.L. Spiegel en R. Visscher. Op latere
leeftijd bekleedde hij bestuurlijke functies en was onder meer veertigraad, schepen (1619-1630) en
burgemeester (1631) in Leiden. Voor zijn Beschrijvinge der stad Leyden maakte hij gebruik van de
aantekeningen van Van Hout.
a Den Nassauschen Lauren-crans. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water
als te lande, die Godt almachtich de eedele hooch-mogende Heeren Staaten der Vereenichde
Neder-landen verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des hooch-ghebooren fursts Maurits
van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie. Leiden 1610 [220 pp.; fo], Amsterdam 1979 (facs.);
Amsterdam 1651 (verm.).
De laatste herdruk verscheen zonder naam van de schrijver onder de titel: Wilhelm en
Maurits van Nassau, princen van Oragnien, haer leven en bedrijf of 't begin en voortgang
der Nederlandsche oorlogen. Vervatende een waerachtigh verhael aller belegheringhen
ende victorien, daer de Ho. Mog. Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden, onder
hun wijse regeeringe te water en te lande, door Godes zegen mede verrijckt zijn.
Les lauriers de Nassau. Description et representation de toutes les victoires ... Leiden 1612, 1615,
1624.
De herdrukken van 1615 en 1624 vonden een plaats achter in La genealogie (zie: c).
Der Nassawische Loorberkrantz oder Triumphwagen. Warhafftige Beschreibung und eigentliche
Abbildung aller Züge ... Leiden 1612, 1618; Amsterdam s.a.
The triumphs of Nassau ... London 1613, 1620.
Deze Engelse vertaling werd naar de Franse gemaakt.
b Beschrijvinge der stad Leyden. Inhoudende 't begin, den voortgang, ende den wasdom der selver:
de stichtinghe van de kercken, cloosteren, gasthuysen, ende andere publijcque gestichten, etc. desgelijcx
de oprechtinge van de Academie, ende de Collegien Theol. Mitsgaders verhael van alle de belegeringen,
ende aenslagen, die de selve stad zedert den jaere 1203 geleden heeft. Insonderheyt historiale
beschrijvinge van de laetste strenge belegeringe ende ongehoorde verlossinge, geschiet anno 1574.
Leiden 1614 [422 pp.; 4o], 1641 (verm.); 2 dln. Amsterdam/Leiden 1760-1781 - Nijhoff/Van Hattum,
221-223.
De tweede druk werd uitgebreid met een aanhangsel aan het tweede gedeelte en met een
derde deel betreffende het stadsbestuur.
c La genealogie des illustres comtes de Nassau ... Leiden 1615 [73 ongen. pp.; fo]; Amsterdam 1624.
Gezamenlijk met de herdrukken van Les lauriers de Nassau verschenen (zie: a).
Geslacht-boom der graven van Nassau. Inhoudende den oorsprong, af-komste, voortgang, daden en
gheschiedenissen, der hooch-gheboren graven des selven gheslachts. Verciert met XVI af-beeldingen,
der voornaemster Nassausche helden, die door haere onverghelijckelicke
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cloeckmoedicheyt, den staet deser landen hebben helpen vercrijgen ende bewaren. Leiden 1616.
Genealogia illustrissimorum comitum Nassoviae. In qua origo, incrementa, et res gestae ab iis, ab
anno 682 ad praesentem hunc 1616 ... Collecta ex variis monumentis a I.O. Lugduni Batavorum 1616.

Literatuur
De Wind, 319-321, 569-570; Van der Aa, XIV, 198-200; NNBW, I, 1391-1393; Kampinga,
Opvattingen; E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje in de historiografie van de zeventiende
eeuw’, in: E.O.G. Haitsma Mulier, A.E.M. Janssen, ed., Willem van Oranje in de historie 1584-1984.
Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht, 1984) 32-62.

363 Orville, Jacques Philippe d'
Amsterdam, (ged.) 29 juli 1696 - Haarlem, 4 september 1751
D'Orville, die afkomstig was uit een vooraanstaande koopmansfamilie, bezocht het gymnasium en
het Athenaeum Illustre en legde zich op aandringen van P. Burman Sr.* toe op de studie van de
oudheid. In 1715 schreef hij zich in te Leiden in de theologie, maar promoveerde uiteindelijk aldaar
tot doctor in de beide rechten in 1721. De rechtspraktijk boeide D'Orville echter niet blijvend; hij
ondernam wetenschappelijke reizen naar Frankrijk, Engeland en Italië. In 1730 werd hij benoemd tot
hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid aan het Amsterdamse Athenaeum en hij verwierf
zich een grote naam. Burman Sr. stelde hem aan tot de mede-uitgever van de Miscellaneae
observationes in auctores veteres et recentiores. 10 tom. Amstelaedami 1732-1739. Na de dood van
Burman zette D'Orville de reeks voort onder de titel: Miscellaneae observationes criticae novae in
auctores veteres et recentiores. 12 tom. Amstelaedami 1740-1751. Voor beide reeksen leverde hij
zelf ook vele bijdragen. In 1742 deed D'Orville afstand van zijn leerstoel ten gunste van Petrus
Burmannus Secundus.
a Oratio in centesimum natalem illustris Amstelaedamensium Athenaei. Amstelaedami 1732 [40 pp.;
fo]; Amstelodami 1832.
De uitgave van 1832 was ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van het Athenaeum
Illustre en verscheen onder de titel: Illustris Amstelodamensium Athenaei memorabilia,
prodita deinceps oratione Iacobi Philippi d'Orville in centesimum Athenaei natalem et
Davidis Iacobi van Lennep in altera Athenaei saecularia, accedente item Lennepii in
utramque orationem annotatione.
Redenvoering over het eerste eeuwgety der doorluchtige schoole van Amsterdam. Amsterdam s.a.
b Sicula, quibus Siciliae veteris rudera, additis antiquitatum tabulis, illustrantur. Petrus Burmannus
Secundus, ed. Amstelaedami 1764 [612 pp.; fo].
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Literatuur
Van der Aa, XIV, 213-216; NNBW, IV, 1043-1046; A.Th. van Deursen, ‘Wijsgerige geschiedschrijving
in Nederland’, Serta historica, I (1967) 77-98, ook in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe en werkelijkheid
(Utrecht, 1979) 103-120; J. Roelevink, ‘Historia en Antiquitates. Het geschiedenisonderwijs aan het
Athenaeum Illustre van Amsterdam in de achttiende eeuw tussen Polyhistorie en Verlichting’,
Theoretische geschiedenis, X (1983) 281-301.

364 Otho (Oste, Hoste), Johannes
Brugge, (?) - Duisburg, 6 juni 1581
In 1545 opende Otho in Gent een school waar hij oude talen doceerde aan jongelui uit de betere
kringen. In 1549 organiseerde hij met anderen de intocht van de latere Philips II in Gent. Blijkens de
stadsrekeningen heeft Otho ook een panorama van de stad geschilderd, dat later in gravure is
verschenen. In 1557 week Otho om godsdienstige redenen vrij plotseling uit naar Duisburg. Zijn
bezittingen in Gent werden geconfisqueerd en Otho zette in Duisburg opnieuw een school op voor
onderwijs in de klassieken.
a Introductio in historiam Romanam pueris iam res gesta cognoscere incipientibus conscripta. S.l.
1562 [70 pp.; 4o]; Brugis Fland. 1565.
Deze tweede druk verscheen onder de titel: Introductio in historiam Romanam ... Post
primam editionem innumeris locis ex fide marmorum, numismatum, et veterum
historiarum restituta.

Literatuur
Van der Aa, XIV, 238-239; BN, XVI, 365-370; NNBW, IX, 737-738.

365 Oudegherst, Jean, en Oudegherst, Pierre d'
(?) - Mechelen, 21 april 1559; Rijssel, 23 januari 1540 - Madrid, 2 april 1592
Auteur van het onderstaande geschrift was de jurist Jean Oudegherst; zijn werk werd uitgegeven door
en treft men vaak aan op naam van zijn zoon Pierre d'Oudegherst. Kennelijk zette de zoon tevens het
werk van de vader voort. Jean Oudegherst haalde een graad in de rechten en oefende verschillende
bestuursfuncties uit: hij was plaatsvervangend baljuw in Doornik en het Doornikse, pensionaris van
het Brugse Vrije en werd in 1558 benoemd tot raadsheer en procureurgeneraal van de Grote Raad
van Mechelen. Zijn vrije tijd wijdde hij aan zijn geschiedwerk. Zijn zoon Pierre behaalde in Leuven
de doctorsgraad in de rechten en vestigde zich in Brussel. In 1569 vervulde hij een missie naar
Maximiliaan II. Hij werkte aan de beschrijving van de geschiedenis van zijn land; zijn boek is een
omwerking van het werk van J. Meyerus*, waaruit de gedeelten over buitenlandse vorsten zijn
weggelaten. Evenals het werk van Meyerus houdt
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het op aan het eind van de vijftiende eeuw. Het was bedoeld als inleiding tot een veel groter boek
over de geschiedenis van zijn eigen tijd, maar dit is niet verschenen.
a Les chroniques et annales de Flandres: contenantes les heroicques et tres victorieux exploicts des
forestiers, et comtes de Flandres, et les singularités et choses memorables advenuës audict Flandres,
depuis l'an de nostre Seigneur lesus Christ VIc et XX jusques a l'an MCCCCLXXVI. Nouvellement
composées et mises en lumiere par Pierre d'Oudegherst docteur és loix. Anvers 1571 [340 pp.; 4o].
Kronyke of jaer-boeken van Vlaenderen. 3 dln. Gent 1785.
Annales de Flandre de P. d'Oudegherst, enrichies de notes gràmmaticales, historiques et critiques, et
de plusieurs chartres et diplomes, qui n'ont jamais été imprimés. Avec un discours préliminaire servant
d'introduction a ces annales par M. Lesbroussart. 2 tom. Gand 1789.

Literatuur
De Wind, 180-182; Van der Aa, XIV, 263-265; BN, VI, 145-150 (Pierre d'Oudegherst), XVI, 385-386
(Jean Oudegherst).

366 Oudenhoven, Jacob van
Vessem (prov. Noord-Brabant), tussen 28 oktober 1600 en 28 oktober 1601 - Haarlem,
2 januari 1690
Van Oudenhoven trad op jeugdige leeftijd in 's-Hertogenbosch in het klooster van de wilhelmieten,
maar hij verliet het in 1620. Blijkens de titelpagina van zijn eerste werk was hij ‘nu nieuws uyt de
grouwelickheden des Pausdoms gescheyden’. Van 1621 tot 1625 studeerde hij theologie in Leiden.
Vervolgens verbleef hij nog een jaar bij G. Voetius* in Heusden en daarna stond hij als predikant in
Aalburg, Heesbeen en Nieuw-Lekkerkerk. Overal waar hij woonde kreeg de geschiedenis van stad
en omgeving zijn belangstelling. Dat geschiedde ook in Haarlem, waar hij zich na zijn emeritaat
vestigde.
a Historisch verhael der beginsel, voortganck, moordadicheyt, leere ende grouwelickheden der
Jesuyten. 's-Gravenhage 1622 [44 pp.; 4o].
b Oorspronck van 's Hertoghen-Bosch. In 't jaer 1540. in 't Latijn beschreven door Simon Pelgrom ...
Amsterdam 1629 [30 pp.; 4o].
Van Oudenhoven vertaalde het werk van Pelgrom (11 pp.) en vermeerderde het tot 1629
ter gelegenheid van de verovering van de stad door Frederik Hendrik (zie: 377, a).
c Beschryvinge der stadt ende Meyerye van 's Hertogen-bossche. Vervatende des selfs begin,
voortgangh ende wasdom, soo van geestelijcke als wereltlijcke gestichten, oprechtingh van 't capittel
ende collegien. Maniere van regeeringe ende hare privile-
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gien, bevorderinghe haerder bisdom ende bisschoppen ... Amsterdam 1649 [144 + 87 pp.; 4o];
's-Hertogenbosch 1670 (verm.) - Nijhoff/Van Hattum, 231-232.
De herdruk verscheen onder de titel: Silva-Ducis aucta et renata of een nieuwe ende
gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van 's Hertogen-bossche.
Het gedeelte over de Meijerij kreeg een apart titelblad: Beschryvinge vande Meyerye
van 's Hertogen-Bossche, vervatende de groote, steden, heerlijckheden, vryheden ende
dorpen der selver ... Dit gedeelte wordt ook wel afzonderlijk aangetroffen.
d Beschrijvinghe van het Landt van Heusden. Vervatende des selfs groote, heerlijckheden, dorpen,
adelijcke huysen, kloosters ende forten. Mitsgaders privilegien ende vryheden eenighe der selver
plaetsen vergunt, ende vele andere geschiedenissen den selven landen raeckende ... Amsterdam 1650
[34 pp.; 4o]; in: C.R. Hermans, ed., Bijdragen tot de geschiedenis ... der provincie Noord-Braband.
2 dln. 's-Hertogenbosch 1845, II, 207-256.
Dit werk wordt voorafgegaan door: Beschryvinghe der wijt-vermaerde frontier-stadt
Heusden, vervatende het begin ende voortgangh der selver stadt, heerlijckheydt, met der
selver Heeren, ende edelen daer uyt ghesprooten ... Amsterdam 1650 [60 pp.; 4o], 1743
(verm.), 1794 - Nijhoff/Van Hattum, 233-235.
Beide uitgaven komen ook voor met het jaartal 1651.
e Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt. Vervangende een generale beschrijvinge, mitsgaders de privilegien,
keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observantien ende gewijsdens, van de voorsz. landen.
Dordrecht 1654 [621 pp.; 4o].
f Oudt ende nieuw Dordrecht. Behelsende des selfs opkomste, voort-gangh ende regeringe. Loop
ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes, etc. Haarlem 1666 [545 pp.; 12o], 1670 - Nijhoff/Van
Hattum, 226-227.
De tweede druk met de titel: Beschrijvinghe van Dordrecht ...
g Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland: midsgaders de opkomste,
geslachte, regeeringe en daden der selver graven, van Diederick den I. tot Philips den III ... Nu eerst
uyt het Latijn in onse Nederlantsche tale gebracht. Als mede een vervolgh van de voornaemste
geschiedenissen, beginnende met de regeeringe van prins Willem den I, en eyndigende met het sluyten
van den eeuwigen vrede, besloten tot Munster. t'Samengesteld door J.v.O. 's-Gravenhage 1667 [620
pp.; 4o], [1678].
Een vertaling van en een vervolg op Principes Hollandiae et Westfrisiae van P. Scriverius
(436, b).
h Haerlems wiegh, of historische bedenckingen over eenige oudheden, rakende den toe-stant en
oirsprong van de stadt van Haerlem, en haeren omringh. Haarlem 1668 [142 pp.; 12o], 1671; Rotterdam
1703; Haarlem 1706 -Nijhoff/Van Hattum, 228-230.
i Antiquitates Cimbricae renovatae, dat is, vernieude oudt-heden der Cimbren of een raer verhael van
de Cimbren ende Cimbersche vloet ... Haarlem 1682 [212 pp.; 12o], 1740.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

319

j Oude Hollansche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van
Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt, en den Hogen-Raedt, etc. Amsterdam
1743 [228 pp.; 4o]; 's-Gravenhage 1746.

Literatuur
Van der Aa, XIV, 269-272; NNBW, II, 1042-1046; V. Beermann, ‘Eenige bijzonderheden uit het
leven van Jacob van Oudenhoven’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, XXXI (1939) 123-127;
L.G.C.M. van Dijk, ‘Jacob van Oudenhoven, historicus zonder portret’, in: Varia historica Brabantica,
III (1969) 335-387; J.H.G.J. van Heeswijk, ‘De beschrijving van Zaltbommel en de Bommelerwaard
door Jacob van Oudenhoven’, Tussen de Voorn en Loevestein. Contactblad van de Historische Kring
Bommelerwaard, I (1971) 7-12.

367 Oudheden en gestichten ... van 's Hertogenbosch
Volgens Van Doorninck is dit werk een bijna woordelijke vertaling van Foppens' Historia episcopatus
Sylvaeducensis. Bruxellis 1721. De vertaling is vervaardigd door Steven Jan van de Velde, gezegd
Honselaer.
a Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stad en Meyery van 's Hertogenbosch. Leiden 1742
[675 pp.; 8o].

Literatuur
J.I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche
en Vlaamsche letteren (Leiden, 1885).

Oudheden en gestichten van Nederland, zie: Heussen, Hugo Franciscus van

368 Outhof, Gerardus
Amsterdam, (ged.) 29 november 1672 - Kampen, 20 januari 1733
Outhof studeerde theologie in Groningen. Hij zou verder ook in Franeker, Utrecht en Leiden hebben
gestudeerd, maar dat is niet aan de hand van inschrijvingen aan te tonen. In 1697 werd hij predikant
in Emden en in 1721 verhuisde hij naar Kampen, waar hij naast het predikambt ook het rectoraat van
de Latijnse school op zich nam. Behalve het historische schreef Outhof ook veel stichtelijk werk.
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a Verhaal van alle de hooge watervloeden, in deeze en andere plaatsen van Europa, van Noachs tydt
af, tot op den tegenwoordigen tydt toe: ... nevens eene kerkreede, gedaan op den laasten Kersvloedt,
uit Jona 2: 3, 4, en eene verhandelinge over de komeeten, of, en hoe verre dezelve betrekkelyk zyn
op hooge watervloeden ... Emden 1718 [504 + 52 + 104 pp.; 8o], 1720 (verm.).
b Geschiedeniskundig berigt van de kerk hervorminge in Zwitserlandt, Duytdslandt en in
Oostvrieslandt, en betooninge hoe Embden was een schuylplaatse der vlygtelingen, eene herberg en
bewaarster der reine evangelileere, en moeder der Nederlandsche kerken. Met eene beschryvinge van
't leeven van Zuinglius, Lutherus, Aportanus, graaf Edzard I, Joh. a Lasko, Menso Alting en anderen,
in: G. Outhof, Waarschouwinge aan alle kristenen ter bereidinge tegen de nog aanstaande en haast
naderende allerzwaarste verdrukkinge uit Openb. 3. 11 ... Emden 1723, 177-692 [4o].
c Leven van Johannes Jovianus Pontanus; Hulderikus Zuinglius; Martinus Lutherus; Berigt van 't
boek Interim of ondertussenboek, in: Levensbeschryving van beroemde en geleerde mannen. Met
hedendaagsche sterfgevallen en andere nieuwigheden. 6 dln. Amsterdam 1730-1733, III, IV, V (zie:
298, a).

Literatuur
Van der Aa, XIV, 279-283; NNBW, II, 1046-1047; C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der
traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht, 1983).

369 Overysselsche chronycke
Deze anonieme kroniek loopt van ongeveer 700 tot 1553.
a Overysselsche chronycke, in: G. Dumbar, ed., Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso
publici juris facta. 3 tom. Daventriae 1719-1722, II, 209-487 [8o] (zie: 150, a).

Literatuur
De Wind, 167; Muller, 71.

P.D.L., zie: Lange, Petrus de

P.M.B., mr., zie: Massuet, Pierre

P.S., zie: Lange, Petrus de
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370 Paauw, Andries
Amsterdam, (ged.) 2 juli 1726 - Amsterdam, (begr.) 9 oktober 1771
Volgens Van der Aa zou Paauw aanvankelijk luthers koopman te Amsterdam zijn geweest. Van 1751
tot 1756 was hij luthers predikant in Zwolle.
a 't Omstandige leven van den groten kerkenleeraar en reformateur, docter Martinus Lutherus. Zynde
een beschryving van deszelfs afkomst, geboorte, opvoeding reformatie der kerke, verantwoordinge
zyner leere voor keyzer, koningen en vorsten, egtestaat, nakomelingen, dood, begraffenis enz. Alles
uit de beste en roemwaardigste autheuren in een chronologische order by een vergadert en in het
Nederduytsch beschreven. Amsterdam 1731 [356 pp.; 4o], 1756 (verm. en verb.), 1772.
b Europa's Lutherdom, dat is verwonderenswaardige theologische en historische beschryvinge,
hoedanig de leere der onveranderde Augsburgse geloofs-belydenis na de dood van Lutherus in de
meeste koningryken hertogdommen, graafschappen, republicquen, landen en steden in Europa is
uitgebreid. In IV. afdeelingen. Alles uyt de beste en voornaamste schryvers, maar wel in het bezonder
uyt veele manuscripten vergadert en in het Nederduytsch beschreven. Amsterdam 1743 [490 pp.; 4o],
1744.

Literatuur
Van der Aa, XV, 6-7; NNBW, IX, 743.

371 Pac de Bellegarde, Gabriel du
Narbonne, 17 oktober 1717 - Utrecht, 13 december 1789
Na een studie in de theologie te Toulouse vertrok Du Pac in 1739 naar Parijs, waar zijn contacten met
Boursier en D'Etémare hem in jansenistische richting stuwden. D'Etémare nam hem in 1751 mee naar
de Republiek, waar Du Pac zich in Zeist vestigde. Hij hield zich actief bezig met de kerk in Utrecht
en in 1763 met de organisatie van het concilie der oud-katholieke kerk in die stad. Zijn vele
internationale contacten verstevigde hij door een reis vanaf 1774 via Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland naar Rome. Vanaf 1782 verbleef hij weer in de Republiek.
a Mémoires historiques. Sur l'affaire de la bulle Unigenitus, dans les Pays-Bas Autrichiens;
principalement depuis son arrivée en 1713 jusqu'en 1730 ... 4 tom. Bruxelles 1755 [624 + 650 + 509
+ 566 pp.; 12o].
Anoniem verschenen.
b Histoire abregée de l'eglise metropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la révolution arrivée
dans les VII Provinces-Unies des Pays-Bas sous Philippe II jusqu'à présent. Utrecht 1765 [618 pp.;
12o], 1770, 1852.
Anoniem verschenen.
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Literatuur
Van der Aa, II, 296-298; NNBW, IV, 535-537; P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw
(3 dln.; Hilversum, 1968).

372 Paffenrode, Johan van
Gorinchem, 1618 - Maastricht, 24 juni 1673
Paffenrode, heer van Ghussigny, bezocht een Latijnse school, maar studeerde niet aan een der
universiteiten in de Republiek. Hij werd beroepsmilitair, nam in 1638 deel aan de veldtocht van
Frederik Hendrik en legde in 1650 zijn eed als kapitein af. In 1652 werd hij commandeur-militair van
Gorinchem. Hij schreef gedichten, toneelstukken en historisch werk. Hij sneuvelde bij de belegering
van Maastricht door de Fransen.
a Der Griken en Romeynen krygs-handel: ofte beschrijvinge van de Griekse en Roomse land-militie.
Gorinchem 1675 [392 pp.; fo]; Leiden 1686.
Uitgegeven door Paffenrode's zoon.

Literatuur
Van der Aa, XV, 22-23; NNBW, IV, 1053-1054.

373 Paludanus, Rutger
Sint Maartensbrug (prov. Noord-Holland), 1736 - Alkmaar, 23 oktober 1788
Paludanus was afkomstig uit een Noordhollands predikantenmilieu. Hij kreeg zijn opleiding aan de
Illustere School van Gouda en schreef zich op 16 april 1754 in als student in de rechten te Leiden,
waar hij vijf jaar later promoveerde. Hierna trok hij naar Alkmaar waar hij weldra in het stadsbestuur
werd opgenomen. Hij bekleedde onder andere de functies van schepen, schout en burgemeester.
Bovendien was hij secretaris van De Zijpe en Hazepolder. Paludanus werd patriot en nam in 1787
vanwege de omwenteling ontslag uit zijn functies, waaronder inmiddels ook die van curator van de
Latijnse school en hoofdingeland van de Schermer. De vele door hem verzamelde gegevens betreffende
Alkmaars verleden kon hij door zijn dood niet meer tot een geschiedwerk samenstellen.
a Oudheid- en natuurkundige verhandelingen, meestal betreklyk tot Westvriesland, of het
Noorderkwartier. Leiden 1776 [276 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XV, 72; NNBW, II, 1061; H. Schoorl, ‘Rutger Paludanus’, Holland, regionaal-historisch
tijdschrift, XV (1983) 129-136.
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374 Paringet, Diderik
(Grave?), (ged.) 12 augustus 1657 - (Grave?), na 1737
Over Paringet is weinig bekend; in het ondertrouwregister in Grave staat vermeld dat hij een jongman
uit Ravenstein was. Kennelijk heeft hij daar zijn jeugd doorgebracht. Wat zijn verdere levensloop
betreft weten we niet meer dan wat omtrent hem op de titelpagina van zijn boek wordt meegedeeld:
‘in zyn leven rentmeester der stad Grave, auditeur militair en voornaam practisyn aldaar’.
a Memoriaal of beschryving van de stad Grave, en den lande van Cuyk. Der selver tydelyke heeren,
hunne regeringe, wedervaaren, rechten, privilegien, costumen en usantien ... Uytgegeven en met
aanteekeningen vermeerdert door mr. Paul van Alen. Utrecht 1752 [976 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum,
239.

Literatuur
Van der Aa, XV, 100; NNBW, V, 452.

Parrhase, Theodore, zie: Clerc, Jean le

375 Pars, Adrianus
's-Gravenhage, 14 oktober 1641 - Katwijk, 29 maart 1719
Pars ging in 1658 in Leiden studeren, eerst filosofie, later theologie. Sinds 1671 was hij predikant in
Katwijk en verdiepte hij zich in de oude geschiedenis van die plaats en van Rijnsburg. Voorts schreef
hij tal van gelegenheidswerken.
a Eenige bewijsen van de oudheid der Katwijken, uit voortreffelijke schrijvers, in: Keten van
heerlijkheden ter eeren vande verheerlijkte Messias ... Leiden 1688, 439-448 [8o].
b Catti aborigines Batavorum. Dat is: de Katten de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken,
aan See en aan den Rijn. Met de huisen te Britten en Sand. Uit de beste schrijvers, en met kopere
plaatkens opgehelderd. En van wegen de naheid van stoffe en plaatsen, de gedenkwaardigheden van
het dorp en abdije van Rijnsburg. Leiden 1697 [457 pp.; 8o]; Leiden/Amsterdam 1745 - Nijhoff/Van
Hattum, 240-241.
De laatste druk werd vermeerderd met: Katwyksche, Rynsburgsche, en andere
Nederlandsche oudheden, uit egte en meest al ongedrukte bescheiden te zamen gesteld
en beschreeven door P. van der Schelling, 405-604 (zie: 425, f).
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c Index Batavicus of naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers. Van Julius Cesar af, tot dese
tijden toe. Leiden 1701 [483 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XV, 103-106; BLGNP, I, 245-246; NNBW, VIII, 1251.

376 Paulus, Pieter
Axel, 9 april 1754 - 's-Gravenhage, 17 maart 1796
Aanvankelijk studeerde Paulus in Utrecht rechten, waar hij zich echter niet inschreef. Hij zette zijn
studie voort in Leiden en promoveerde er in 1775. Na een kort verblijf in Delft werd hij te Rotterdam
advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit. In 1785 volgde zijn ontslag uit die functie wegens zijn patriotse
gezindheid. Bij de omwenteling van 1795 werd hij lid van de raad en wethouder in Rotterdam. Tevens
was hij lid van de Staten van Holland, voorzitter van de Algemene Staten en in 1796 nog korte tijd
van de Nationale Vergadering. Als lid van de onderhandelingscommissie bracht hij het overleg over
de vrede met Frankrijk tot een einde.
a Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik,
Prince van Oranje en Nassau ... Alkmaar [1773] [199 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Hetzelfde jaar verscheen nog een tweede druk met een uitgebreid
voorbericht.
b Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van 't latynsche werk van mr. N. Bondt,
bestaande (behalven de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van 't eerste, tweede,
en derde, artikel der Unie van Utrecht. 4 dln. Utrecht 1775-1777 [169 + 299 + 333 + 354 + 144 pp.;
8o].
Van het eerste deel verscheen in hetzelfde jaar een tweede druk.

Literatuur
Van der Aa, XV, 126-127; NNBW, IX, 758-760; I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian
revolution. History and politics in the Dutch Republic 1747-1800 ('s-Gravenhage, 1973).

377 Pelgrom, Simon
's-Hertogenbosch, (1507?) - 's-Hertogenbosch, 1572
Pelgrom werd in 1539 prior van het klooster der wilhelmieten te 's-Hertogenbosch en in 1557
provinciaal van de orde in 's-Hertogenbosch.
a Oorspronck van 's Hertoghen-Bosch. In 't jaer 1540. in 't Latijn beschreven door Simon Pelgrom,
van 's Hertogen-bosch, prior ende provinciael van de ordre der
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Guilhelmijnen in zijn leven. Mits-gaders int corte, het voornaemste so inde voorgaenden, als dese
laetste belegeringhe voorgevallen, etc. Amsterdam 1629 [30 pp.; 4o] (3 drukken); 's-Hertogenbosch
1884 - Nijhoff/Van Hattum, 242-244.
Deze geschiedenis van de stad: Descriptio originis urbis Silvaeducensis werd in 1629 na
de verovering door Frederik Hendrik van 's-Hertogenbosch vertaald en aangevuld door
J. van Oudenhoven (zie: 366, b). Het gedeelte van Pelgrom omvat 11 pagina's.
A description of s'Hertogenbosh, written in the yeere 1540, by Simon Pelgrom of s'Hertogenbosh, in
his life time prior and provinciall of the order of Guilhelmines. Together with the principall points
and passages concerning the last siege ... London 1629 - Nijhoff/Van Hattum, 245.

Literatuur
Van der Aa, XV, 161-162; BN, XVI, 875-876; NNBW, II, 1081.

378 Pelsaert, Francisco
(Antwerpen?), (1595?) - Batavia, voor 13 september 1630
Pelsaert had een katholieke achtergrond maar ging om economische redenen in 1615 naar Zeeland
en nam er dienst bij de Verenigde Oostindische Compagnie. In 1617 bleef hij na de overtocht in
Bantam, in 1620 was hij onderkoopman. Vervolgens vertrok hij naar de kust van Coromandel om
vandaar door te steken naar het westen bij Surat. Als koopman kreeg hij in 1624 de leiding van het
kantoor te Agra. Onenigheden deden hem in 1627 naar Amsterdam gaan, maar het volgende jaar voer
hij weer naar het oosten. In 1629 werd hij raad extraordinaris van de gouverneur-generaal. In dat jaar
leed hij een onfortuinlijke schipbreuk op de kust van West-Australië, waarna hij schip en bemanning
in de steek liet en overhaast naar Batavia terugkeerde. Dit deed zijn carrière geen goed. Zelf deed
Pelsaert verslag van de gebeurtenissen.
a Kroniek van Mughal Indië 1537-1627, in: D.H.A. Kolff, H.W. van Santen, ed., De geschriften van
Francisco Pelsaert over Mughal Indië, 1627. Kroniek en remonstrantie. Werken uitgegeven door de
Linschoten-vereeniging LXXXI. 's-Gravenhage 1979, 61-242 [8o].
De imperio magni Mongolis sive India vera commentarius. Lugduni Batavorum 1631 (2 drukken).
Dit werk van J. de Laet* bevat een groot deel van het manuscript van Pelsaert in Latijnse
vertaling.
The empire of the great Mogol: a translation of De Laet's ‘Description of India and fragment of Indian
history’. S.N. Banerjee, ed. Bombay 1928.
Brij Narain, Sri Ram Sharma, ‘A contemporary Dutch chronicle of Mughal India’, The journal of the
Bihar and Crissa society, XXVIII (1942) 121-151; The journal of Mughal India, XXIX (1943) 36-54;
The journal of the Bihar research society, XXXI (1946) 197-296.
Een uitgave van het geheel verscheen in Calcutta 1957.
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Literatuur
Van der Aa, XV, 167; BN, XVI, 879-884; NNBW, V, 463; D.H.A. Kolff, H.W. van Santen, Inleiding
bij de uitgave van de Linschoten-vereeniging.

379 Perizonius, Jacobus
Appingedam, 26 oktober 1651 - Leiden, 6 april 1715
Als zoon van de Deventer hoogleraar in de oosterse talen Antonius Perizonius, studeerde Jacobus
aanvankelijk letteren in Deventer (1666), later te Utrecht (1671) en Leiden (1674). Na enige jaren
werd hij ook zelf hoogleraar en wel in de geschiedenis en welsprekendheid in Franeker (1681). In
zijn onderwijs beperkte hij zich niet tot de geschiedenis van de Romeinen, zoals destijds gebruikelijk
was, maar behandelde hij ook die van de andere Europese volkeren. Zeer vaak polemiseerde hij met
andere geleerden. In 1693 verruilde hij zijn Franeker leerstoel voor de Leidse, waar hij bovendien
Grieks zou doceren. In 1701 werd zijn leeropdracht uitgebreid met de historia Foederatae Belgicae.
Zijn vermaardheid als docent en geleerde verwierf hij zich door zijn druk bezochte colleges en vele
publikaties, waaronder voor het merendeel filologisch werk.
a Animadversiones historicae in quibus quamplurima in priscis Romanarum rerum, sed utriusque
linguae autoribus notantur, multa etiam illustrantur atque emendantur, varia denique antiquorum
rituum eruuntur, et uberius explicantur. Amstelaedami 1685 [470 pp.; 8o]; Altenburgi 1771.
b Oratio de usu atque utilitate Graecae Romanaeque linguae, eloquentiae, historiae, et antiquitatis, in
gravioribus disciplinis. Lugduni Batavorum 1693 [28 pp.; 4o]; Lipsiae 1694; in: J.E. Kappius, ed.,
Clarissimorum virorum orationes selectae. Lipsiae 1722, 135-178; in: J. Perizonius, Orationes XII
... Lugduni Batavorum 1740, 51-102.
c Oratio de fide historiarum contra Pyrrhonismum historicum. Lugduni Batavorum 1702 [51 pp.; 4o];
in: J. Perizonius, Orationes XII ... Lugduni Batavorum 1740, 103-154.
d Rerum per Europam maxime gestarum ab ineunte saeculo sextodecimo usque ad Caroli V. mortem
etc. commentarii historici. Lugduni Batavorum 1710 [671 pp.; 8o], 1716.
e Origines Babylonicae et Aegyptiacae tomis II. Quorum prior Babylonica, et turris in terra sinear
exstructae, ac dispersionis hominum ex ea, rationem ac historiam

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

327

continet. 2 tom. Lugduni Batavorum 1711 [376 + 510 pp.; 8o]; Trajecti ad Rhenum 1736.
Het tweede deel heeft als titel: Aegyptiarum originum et temporum antiquissimorum
investigatio in qua Marshami chronologia funditus evertitur, tum illae Usserii, Capelli,
Pezronii, aliorumque, examinantur et confutantur.

Literatuur
Van der Aa, XV, 181-187; NNBW, V, 467-469; H. Smitskamp, ‘Perizonius en de crisis der
geschiedwetenschap in de 17de eeuw (het historisch Pyrrhonisme)’, Bijdragen en mededelingen van
het Historisch Genootschap, LXVIII (1953) 47-68; E.H. Waterbolk, ‘Reacties op het historisch
Pyrrhonisme’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XV (1960-1961) 81-102, ook in:
J.A.L. Lancée, Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 68-85, en in: E.H. Waterbolk, Verspreide
opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te
Groningen (Amsterdam, 1981) 205-223; W. den Boer, Scaliger en Perizonius. Hun betekenis voor
de wetenschap ('s-Gravenhage, 1964); Th.J. Meijer, Kritiek als herwaardering. Het levensverhaal
van Jacob Perizonius (1651-1715) (Leiden, 1971); idem, ‘Jacob Perizonius en de kritiek’, Spiegel
historiael VIII (1973) 24-27; A.T. Grafton, ‘Joseph Scaliger and historical chronology: the rise and
fall of a discipline’, History and theory, XIV (1975) 156-185.

380 Pers, Dirck Pieterszoon (Dorotheus ab Emda)
Emden, 1580 - Amsterdam, (begr.) 4 januari 1659
Dirck Pieterszoon Pers was dichter, drukker en uitgever. Hij had zijn zaak in Amsterdam, ‘inde witte
persse, Op 't Water’. Als eerste gaf hij emblematabundels uit, waaronder werken van Vondel en
Coornhert. Vanaf omstreeks 1620 liet hij het drukkerswerk aan anderen over. Pers was een ontwikkeld
man die contacten onderhield met de letterkundige wereld in Amsterdam - zo was hij een der
voormannen van de ‘Oude Kamer’ - en vertaalde uit het Latijn, Duits en Italiaans, waaronder het
beroemde Italiaanse werk van C. Ripa, Iconologia (1644).
a d'Ontstelde leeuw: of springh-ader der Nederlandscher beroerten: van den jare 1560, tot het eynde
van 't jaer 1581: als wanneer, tot noch toe, de krijgh, op den name des koninghs, van Hispanien
gevoert, hy van de Staten van Holland en Zeeland, neffens de mede-verbondene, verklaert is, van alle
recht en aen-spraeck, op 't land, te zijn vervallen. Amsterdam [1641] [552 pp.; 4o].
b De Romeinsche adelaer, of kort verhael van Adam af, tot de Romeynsche monarchie: waer in de
loflijcke en lasterlijcke daden der Romeynsche koningen en keyseren, tot in 't jaer 1646 beknopt en
levendigh worden vertoont. Van nieuws met een bybelsch
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tyd-wyser vermeerdert, tot op Christum. Amsterdam 1646 [522 pp.; 12o], 1648, 1650, 1662, 1665,
1689.
Het werk werd vervolgd door L. van den Bosch (zie: 77, n). Van dit werk zouden ook
door ons niet gevonden drukken uit 1632 en 1634 bestaan (zie de hierna onder literatuur
genoemde editie: Pers, Suypstad, 20, n. 6).
c De verwarde adelaer en ontstelde leeuw: waer in de spring-ader der beroerten, die in Duytsland en
Nederland, soo in den staet als religie, van Lutheri tijden af, onder keyser Karel V. en zynen sone
Philippus, als mede onder de bestieringe der Staten van de Vereenighde Nederlanden, tot den dood
des princen Wilhelmi van Oragnien, zyn voorgevallen. Amsterdam [1647] [911 pp.; 4o].

Literatuur
De Wind, 450-451, 590; Van der Aa, XV, 207-209; M.M. Kleerkooper, W.P. van Stockum, De
boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige
aanteekeningen (2 dln.; 's-Gravenhage, 1914-1916); D.P. Pers, Suyp-stad of dronckaerts leven. J.E.
Verlaan, e.a., ed. (Culemborg, 1978).

381 Pestel, Friedrich Wilhelm
Rinteln (bij Bielefeld, Duitsland), 7 januari 1724 - Leiden, 16 oktober 1805
In 1739 begon Pestel met zijn rechtenstudie in Rinteln, die werd voortgezet in Göttingen. Hij
promoveerde tot doctor in de beide rechten in 1747. In 1763 werd hij hoogleraar in de rechten in
Leiden. Als aanhanger van de stadhouder verloor hij tijdens de Bataafse omwenteling zijn aanstelling,
waarna hij naar Duitsland terug ging. Enkele jaren later werd hij in zijn functie hersteld (1802).
a Commentarii de republica Batava. Lugduni Batavorum 1782 [500 pp.; 8o], 1795 (verb. en verm.).
Brevis expositio in usum auditorium. Lugduni Batavorum 1782, 1789.
Een door Pestel zelf bezorgde verkorte uitgave.
Vollständige Nachrichten von der Republik Holland aus authentischen Quellen gesammlet. Berlin
1784.

Literatuur
Van der Aa, XV, 218-221; ADB, XXV, 461-462; NNBW, III, 968-969; A.Th. van Deursen,
Geschiedenis en toekomstverwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de universiteiten van de
achttiende eeuw (Kampen, 1971), ook in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed., Geschiedschrijving
in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) II,
110-129; I.J.H. Worst, ‘Staat, constitutie en politieke wil. Over F.W. Pestel en de variëteit van het
achttiende-eeuwse
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orangisme’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CII (1987)
498-515.

382 Petit, Jean François le
Béthune (Frankrijk), 1546 - (?), 1614-1615
Op de titelpagina's van zijn werk staat Le Petit vermeld als griffier van Béthune, in Artesië. Hij was
calvinist en enige jaren in dienst van Oranje, wiens Anjou-politiek hij verdedigde. Na de Franse Furie
nam hij ontslag. Van 1595-1598 was hij notaris in Middelburg. In 1601 ondertekende hij te Aken de
opdracht van zijn La grande chronique aan de Staten-Generaal en blijkens de opdracht van het boek
van Grimeston (zie: b) verbleef Le Petit in 1609 te Londen. Het is door deze omzwervingen niet
duidelijk waar en wanneer hij is gestorven. Ten onrechte meende Van der Haeghen in de Bibliotheca
Belgica dat Le Petit de auteur was van de Histoire des troubles et guerres civiles du Pays-Bas,
autrement dict la Flandre. S.l. 1582 (zie: 407, a).
a La grande chronique ancienne et moderne, de Hollande, Zelande, West-Frise, Utrecht, Frise,
Overyssel et Groeningen, jusques à la fin de l'an 1600. 2 tom. Dordrecht 1601 [650 + 240; 779 pp.;
fo].
Het eerste deel van dit werk is een bewerking van de zogenaamde Divisiekroniek van C.
Aurelius (zie: 20, b) met een groot aantal weglatingen.
l'Histoire des Pays Bas, depuis l'an mil cinq cens soixante iusques a la fin de l'an mil six cens et deux
... 2 tom. S. Gervais 1604.
Deze editie bevat alleen het tweede deel van La grande chronique.
b The Low-Country Commonwealth contayninge an exact description of the Eight United Provinces
now made free. Translated out of French by Ed. Grimeston. [London] 1609 [301 pp.; 4o],
Amsterdam/New York 1969 (facs.).
De oorspronkelijke Franse uitgave is onvindbaar, zoals ook de samenstellers van de
Bibliotheca Belgica hebben vastgesteld.
A generall historie of the Netherlands: with the genealogie and memorable acts of the earls of Holland,
Zeeland, and West-Friseland, from Thierry of Aquitaine the first earle, successively unto Philip the
third king of Spaine: continued unto this present yeare of our Lord 1608, out of the best authors that
have written of that subiect by Ed. Grimeston. London 1609, 1627 (verm.).
Dit werk berust voor een belangrijk deel op het boek van Le Petit.
Nederlantsche Republycke, bestaende inde staten so generale, als particuliere van t'hertochdom Gelder,
graefschap van Hollant, West-Vrieslandt, ende van Zeelandt, provincien van Utrecht, Vrieslant,
Over-Yssel, ende van Groeninghen: int breede beschreven, met alle hare steden, forteressen, vestingen,
ende merckelickste plaetsen. Geconfereert ende vergeleken met die van de Swytsersche cantoenen,
inhoudende d'oorsaecken ende redenen diese beyde beweecht hebben het jock van t'Huys van
Oostenrijck te verwerpen, ende van heuren hals af te schudden
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om tot heuren vrydom te comen, so sy nu syn: ende door wat middel sy het verkregen hebben. Arnhem
1615.
Deze Nederlandse bewerking werd na de dood van Le Petit door zijn zoon uitgegeven.

Literatuur
De Wind, 282-287; Van der Aa, XV, 227-228; BN, XI, 865-870; NNBW, VII, 954-955; F. van der
Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas (7 dln.;
Brussel, 1964-1975) III, 815-826; B.A. Vermaseren, ‘Dr Adam Henricpetri uit Basel en zijn boek
over het begin van onze Opstand’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XIII (1958)
189-216.

383 Petrus, Suffridus
Leeuwarden, 15 juni 1527 - Keulen, 23 januari 1597
Suffridus Petrus bestudeerde en doceerde klassieke oudheden in Leuven en was van 1557 tot 1562
professor in Erfurt. In dat laatste jaar aanvaardde hij de benoeming tot een der secretarissen en
bibliothecaris van Granvelle. Tussen 1567 en 1570 verbleef hij in Friesland, waarschijnlijk om
historische gegevens te verzamelen voor een te schrijven geschiedwerk. Op 28 oktober 1590 werd
hij benoemd tot geschiedschrijver van Friesland. In 1596 werd hij door U. Emmius* aangevallen en
zijn verweer zag eerst door toedoen van B.G. Furmerius* het licht. Vanaf 1577 werkte Petrus als
hoogleraar in Keulen.
a De Frisiorum antiquitate et origine libri tres: in quibus non modo eius gentis propriae, sed et
communes Germaniae totius antiquitates multae, hactenus incognitae, produntur; et obscuri veterum
scriptorum loci plurimi illustrantur. Coloniae Agrippinae 1590 [335 pp.; 8o]; Franequerae 1698.
b De scriptoribus Frisiae, decades XVI et semis: in quibus non modo peculiares Frisiae, sed et totius
Germaniae communes antiquitates plurimae indicantur, et veterum historicorum ac geographorum
loci hactenus non intellecti explicantur: causaeque; redduntur dilucidae, cur veteres Germani praeter
meritum ruditatis et imperitiae a quibusdem in re literaria arguantur. Coloniae Agrippinae 1293 [=
1593] [297 pp.; 8o]; Franequerae 1699; Trajecti ad Rhenum 1730.
c Apologia pro antiquitate et origine Frisiorum. Franekerae 1603 [109 pp.; 4o], 1699.
d Gesta pontificum Leodiensium a Ioanne de Bavaria usque ad Erardum a Marcka, in: I. Chapeauville,
ed., Qui gesta pontificum Leodiensium scripserunt auctores praecipui. 3 tom. Leodii 1612-1616, III,
69-234 [4o].
e Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis, et comitum Hollandiae, explica-
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ta Chronico Iohannis de Beca canonici Ultrajectini ab anno nativitatis Christi usque ad annum 1345
et Historia Guilhelmi Hedae praepositi Arnhemensis auctoris nunquam editi, completa appendice
usque ad annum 1574. Auctore Suffrido Petri Leovardiensi Frisio, I.U.C. et Frisiorum historico:
Bernardo Furmerio Leovardiensi Frisio recensente, et notis illustrante. Franequerae 1612 [426 pp.;
4o] (zie: 90, a, 174, e).
Carasso-Kok, 296-297.

Literatuur
De Wind, 225-230; Van der Aa, XV, 239-245; ADB, XXV, 539-540; NNBW, V, 498-499; Muller,
60; Waterbolk, Friese geschiedschrijving; H. Bruch, ‘Uit de aantekeningen van Suffridus Petrus’, It
beaken, XII (1950) 181-184.

384 Phebens, Eggerik Egges
Midwolde (Oldambt, prov. Groningen), 1556 - Groningen, 12 november 1615
Phebens bezocht de Latijnse school van Emden en Groningen en studeerde daarna in Marburg,
Neustadt en Heidelberg. Na zijn terugkeer in de stad Groningen kon hij zich dankzij de welgesteldheid
van zijn vrouw geheel aan de studie wijden, waarbij die van de oude landrechten zijn bijzondere
belangstelling had. Als hervormingsgezinde bekleedde hij aldaar na de Reductie van 1594 ook
regeringsfuncties, waarvan hij voordien was uitgesloten. Zijn werk in handschrift is ook gebruikt
door U. Emmius*, tot wiens kennissenkring Phebens behoorde en met wie hij de oprichting van de
Groningse universiteit voorbereidde.
a Chronicon rerum in Phrisia et praecipue circa Groningam gestarum, tempore diuturni belli, quod
inter regem Hispaniarum et ordines provinciarum Inferioris Germaniae, quos status Belgicos vocamus,
religionis atque libertatis causa susceptum est ab anno videlicet 1565 ad annum praesentem Groningae,
in: Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594. H.O. Feith, ed. Werken Historisch Genootschap
nieuwe serie no. 7. Utrecht 1867 [178 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XV, 256-257; NNBW, III, 971; Waterbolk, Friese geschiedschrijving.

385 Picardt, Johan
Gronau/Bentheim (Duitsland), 5 februari 1600 - Coevorden, 21 mei 1670
Na theologie in Leiden gestudeerd te hebben werd Picardt beroepen in Egmond aan Zee. Vanaf 1643
stond hij in Rolde, na 1648 in Coevorden. Hij maakte reizen naar Genève en Frankrijk. Naast een
historische studie schreef hij veel stichtelijke verhandelingen.
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a Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten der provintien en landen
gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae,
dat zijn eenige aenteyckeninghen en memorien, van sommige gedenckwaerdige geschiedenissen,
gepasseert in het antiquiteet-rijcke landschap Drenth, van de geboorte Christi af, tot op desen tijdt.
Mitsgaders een korte beschrijvinge der stadt, des casteels, en der heerlickheyt Covorden. Amsterdam
1660 [302 pp.; 4o]; Groningen 1731, 1745 - Nijhoff/Van Hattum, 246-248.

Literatuur
Van der Aa, XV, 269-270; BLGNP, II, 360; NNBW, V, 500-501; L. Knappert, ‘Dr. Joh. Picardt, zijne
taal en zijne bronnen’, Nieuwe Drentsche volksalmanak, XVIII (1899) 21-68; idem, ‘Een weinig
bekend boekje van Picardt’, ibidem, XXII (1904) 36-56; A.J. Scholte, ‘Johan Picardt’, Drente, XII
(1940) 10-11, 19-21, 34-35.

Picolet, Pieter Teunis, zie: Waerschut, Jan Gerritszoon van

385 bis Pitiscus (Petiski), Samuel
Zutphen, 31 maart 1636 - Utrecht, 1 februari 1727
Pitiscus studeerde vanaf 1653 theologie in Deventer en vanaf 1655 te Groningen. In 1658 werd hij
rector van de Latijnse school in Zutphen tot 1685, toen hij dezelfde functie aan de Latijnse school in
Utrecht op zich nam. In 1717 ging Pitiscus met emeritaat.
a Lexicon antiquitatum Romanarum: in quo ritus et antiquitates cum Graecis ac Romanis communes,
tum Romanis peculiares, sacrae et profanae, publicae et privatae, civiles ac militares exponuntur. 2
tom. Leovardiae 1713 [1008 + 1133 pp.; fo]; 3 tom. Hagae Comitum 1737.

Literatuur
Van der Aa, XV, 336-338.

386 Plemper, Pieter
Noorden (Nieuwkoop), (ged.) 28 februari 1655 - Alphen aan den Rijn, voor 25 mei 1714
Mogelijk studeerde Plemper rechten in Leiden of Utrecht. In 1680 treffen we hem aan als
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koopman in Leiden. In 1707 of 1708 verhuisde hij naar Alphen aan den Rijn. Het is niet bekend of
hij zelf zijn werk nog in druk heeft gezien.
a Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. D'aaloude herkomst, bevolking,
naamreeden, Romeinze gedenkteekens, uitheemze en inlandze geschiedeniszen ten luister der historie
dienende, en zyne huidendaagze geleegenheid. Doorwrogt met een voegzaame schets van het
heemraadschap van Rynland. Leiden 1714 [261 pp.; 8o], Nieuwkoop 1969 (facs.); Leiden 1728 Nijhoff/Van Hattum, 250-251.
De tweede druk verscheen onder de titel: Oudheeden van de heerlykheid en het dorp
Alphen aan den Ryn ...

Literatuur
Van der Aa, XV, 360; NNBW, VII, 985-986.

387 Pontanus, Johannes Isacius
Elseneur (Denemarken) (op zee), 21 januari 1571 - Harderwijk, 7 oktober 1639
Vanwege zijn geboorte op een schip noemde Johannes Isacius zich Pontanus. Zijn vader verbleef
veel in Denemarken en vervulde opdrachten zowel voor dit land als voor de Nederlanden. Na een
studie in de medicijnen te Harderwijk reisde Pontanus in 1593 naar Rome. Hij behaalde vervolgens
een doctoraat in de wijsbegeerte in Leiden en vertoefde daarna enige tijd in Denemarken, waar hij de
astronoom Tycho Brahe hielp bij diens waarnemingen. Vervolgens begeleidde hij als huisleraar jonge
Denen op hun ‘grand tour’ door Duitsland en Frankrijk. In Bazel promoveerde hij tot doctor in de
medicijnen. In 1606 werd hij professor in de wijsbegeerte in Harderwijk, waar hij verder zou blijven
wonen en werken. Nadat hij reeds door de Deense koning Christiaan IV was belast met het schrijven
van een geschiedenis van Denemarken, werd hij door de Landdag van Gelre bij resolutie van 15 mei
1621 tot geschiedschrijver van dat gewest benoemd, als opvolger van P. Merula* en Luntius. Naast
zijn historische activiteiten bezorgde Pontanus tekstkritische uitgaven, schreef hij Latijnse gedichten
en had hij belangstelling voor sterrekundige onderwerpen.
a Itinerarium Galliae Narbonensis cum duplici appendice id est universae fere Galliae descriptione
philologica ac politica. Cui accedit glossarium prisco-gallicum seu de lingua Gallorum veteri dissertatio.
Lugduni Batavorum 1606 [338 pp.; 12o].
b Rerum et urbis Amstelodamensium historia. In qua Hollandiae primum atque inde Amstelandiae,
oppidique natales, exordia, progressus, privilegia, statuta, eventaque mirabilia cum novis urbis
incrementis commerciisque ac navigationibus longinquis, aliaque ad politiam spectantia, additis suo
loco tabulis aeri incisis. Ad haec usque tempora, observata annorum serie accurate omnia deducuntur.
Accedunt sub calcem
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auctores vetustiores duo nunquam antea editi ... Amsterodami 1611 [291 pp.; fo] - Nijhoff/Van Hattum,
252.
Het boek bevat tevens met aparte paginering:
1-7

Hollandiae urbiumque eius et praesertim
Amstelodamensis oppidi fusior descriptio, autore
anonymo, qui floruit ante annos C.
Carasso-Kok, 212.

9-20

Cornelii Haemrodii Amstelodamensis Bataviae
urbiumque omnium inter Helium et Flevum brevis
descriptio (zie: 199, a).

21-35

Animadversiones ad Bataviam Cornelii
Haemrodii.

36-37

Appendicula.

Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coopstadt Amsterdam. Waer inne benevens de
eerste beginselen ende opcomsten der stadt, verscheyden privilegien, ordonnantien, ende andere
ghedenkweerdighe gheschiedenissen, met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt, als oock de
handel ende verre reysen ende de politie betreffende is, tot desen teghenwoordighen tijt, na het vervolch
der jaeren, verhaelt werdt ... Amsterdam 1614 (verm. en verb.), 1968 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum,
253.
In deze Nederlandse uitgave is het stuk van Van Haemrode niet opgenomen.
c Disceptationes chorographicae de Rheni divortiis atque ostiis eorumque accolis populis in quibus,
praeter caetera, geographorum atque historicorum praestantissimi, Caesar, Strabo, Mela, Plinius,
Ptolemaeus aliique, et omnium maxime Cornelius Tacitus, passim vel illustrantur vel explicantur, et
a pravis insuper ac sinistris, quod ad hoc argumentum, interpretationibus praesertim Philippi Cluveri*
vindicantur. Amstelrodami 1614 [223 pp.; 8o]; Hardervici 1617.
Deze uitgave bevat, evenals de Rerum et urbis Amstelodamensium historia (zie: b), met
aparte paginering:
3-47

Cornelii Haemrodii Amstelodamensis Bataviae
omniumque inter Helium en Flevum gentium
atque urbium brevis descriptio (met afzonderlijk
titelblad: Hardrovici s.a.) (zie: 199, a).

48-50

I. Fragmentum anonymi cuiusdam de Hollandia
et Batavis.

50-60

II. Fragmentum de iisdem.

Beide laatste tezamen hebben de kopregel: Animadversiones ad Haemrodium.
d Originum Francicarum libri VI, in quibus praeter Germaniae ac Rheni chorographiam, Francorum
origines ac primae sedes, aliaque ad gentis in Gallias transitum variasque victorias, instituta ac mores
pertinentia, ordine deducuntur. Hardervici 1616 [618 pp.; 4o].
e Disceptationum chorographicarum adversus Phil. Cluvverum* nova sylloge: complectens necessariam
confutationem eorum quae Antiquae Germaniae, responsio-
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nis quasi vice ad priores disceptationes, idem Cluverus passim inspersit. Hardervici 1617 [128 pp.;
8o].
Dit werk verscheen met de herdruk van de Disceptationes chorographicae (zie: c), nu
ook Disceptationum chorographicarum geheten.
f Epistola apologetica pro iis, quas Historiae suae rerum et urbis Amstelodamensium subinde inseruit,
excursionibus coenobia praesertim sacraque immutata spectantibus. Ad. v. cl. Franciscum Sveertium
Antverpiensem. Amstelodami 1628 [18 pp.; 4o].
g Noviomagum Gelriae ducatus urbs primaria. Desumpta haec Neomagi descriptio ceteraque, quae
in ea explicantur, ex primo libro operis historici, quod modo de universo illo ducatu, ut et comitatu
Zutphaniensi, adornatur. Hardervici 1628 [24 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 255.
h Rerum Danicarum historia, libri X unoque tomo ad domum usque Oldenburgicam deducta. Accedit
chorographica regni Daniae tractusque eius universi borealis urbiumque descriptio. Amstelodami
1631 [812 pp.; fo].
i Historiae Gelricae libri XIV. Deducta omnia ad ea usque tempora nostra, quibus firmata sub Ordinibus
respublica. Praecedit, qui est liber primus, ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae chorographica
descriptio. Cum chartis geographicis. Hardervici 1639 [956 pp.; fo] - Nijhoff/Van Hattum, 254.
XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen, van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des
konincx van Spanien; waer van 't eerste deel verhandeld de land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels
uyt de Latynsse werken van den heer Ioh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd, verbeterd,
ende met meer dan drie honderd nieuwe hoofd-stucken, en andere noodelyke byvoeghsels, allesins
vergroot [door A. van Slichtenhorst]. Arnhem 1653, 1967 (facs.), 1654 - Nijhoff/Van Hattum, 281
(zie: 444, a).
j Vita Christiani III Daniae et Norvegiae regis gloriosissimi. J. Hubner, ed. Hanoverae 1729 [104 pp.;
4o].
k Vita Friderici Secundi, Daniae et Norvegiae etc. etc. regis gloriosissimi. G. Krysing, ed. Flensburgi
1735 [32 + 78 pp.; 4o].
l Historia rerum Danicarum qua res post excessum Christophori Bavari, vetustissimae regum Daniae
prosapiae regem ultimum, sub regibus e domus Oldenburgica, Christiano I, Joanne I, Christiano II,
Friderico I, Christiano III, et Friderico II gestae continentur, in: E.J. de Westphalen, ed., Monumenta
inedita rerum Germanicarum. 4 tom. Lipsiae 1739-1745, II, 714-1230 [fo].

Literatuur
De Wind, 434-439, 588; Van der Aa, XV, 403-408; ADB, XXVI, 413-414; NNBW, I,
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1417-1420; Dansk biografisk leksikon (16 dln.; Kopenhagen, 1979-1984) XI, 431; G. Monod, ‘Du
progrès des études historiques en France depuis le 16ième siècle’, Revue historique, I (1876) 5-38;
S.P. Haak, Paullus Merula 1558-1607 (Zutphen, 1901); H.J.D. van Schevichaven, ‘De wording der
Historia Gelrica (Merula, Luntius, Pontanus) 1597-1638’, Bijdragen en mededeelingen Gelre, XII
(1909) 313-380; E. Jørgensen, Historieforskning og historieskrivning i Danmark indtil aar 1800
(Kopenhagen, 1964); P.J. Mey, Arend van Slichtenhorst en de Gelderse geschiedschrijving (Arnhem,
1967); H.H. Zwager, ‘Johannes Isacius Pontanus en zijn “Historische beschrijvinghe der seer wijt
beroemde coopstadt Amsterdam”’, Inleiding bij de facsimile-editie (Amsterdam, 1968); J. van der
Zande, ‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar’, Holland, regionaal-historisch
tijdschrift, XVII (1985) 218-230.
P.N. van Doorninck, P.C. Molhuysen, ed., Brieven van Jo. Is. Pontanus (1595-1639) (Haarlem,
1909).

388 Pontanus, Roverus
Brussel, eerste helft zestiende eeuw - Brussel, 1567
Over de jeugd van Pontanus is niets bekend. Hij deed professie in de orde der carmelieten en ging
later naar Keulen. Hier studeerde hij theologie, werd weldra baccalaureaat en vanaf 1558 toegelaten
als docent. Na enkele jaren keerde hij naar Brussel terug.
a Rerum memorabilium, iam inde ab anno Domini MD ad annum fere LX in rep. christiana gestarum
libri quinque. Coloniae 1559 [462 pp.; fo].
Volgens Vermaseren, Katholieke Nederlandse geschiedschrijving, is dit werk de Latijnse
vertaling van een Duits origineel.

Literatuur
De Wind, 156-157; Van der Aa, XV, 410; BN, XVIII, 16-17; B.A. Vermaseren, De katholieke
Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e dr.; Leeuwarden, 1981).

389 Prins, Johannes
Leiden, 17 november 1717 - Leiden, 1 februari 1800
Prins was koopman te Leiden. Hij bezorgde in 1771 een nieuwe druk van het werk van A. Severinus*.
a Leven van Philip van Marnix, heer van St. Aldegonde, in: Leven der Nederlandsche dichteren en
dichteressen, uitgegeeven door het Genootschap ter spreuke voerende:
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Kunst wordt door arbeid verkreegen. Eerste deel. Leiden 1782 [97 pp. (met Bylagen 121 pp.) aparte
paginering; 8o].
Niet verder verschenen.

Literatuur
Van der Aa, XV, 471; NNBW, X, 760.

Privilegien en handvesten der stede en des eilands van Texel, zie: Huydecoper,
Balthazar

390 Rabus, Pieter
Rotterdam, 12 december 1660 - Rotterdam, 13 januari 1702
Rabus kwam uit een redelijk gegoede doopsgezinde familie. In 1672 werd hij bij een notaris in de
leer gedaan en twaalf jaar later oefende hij ook zelf dat beroep uit. Tegelijkertijd werd hij in 1681
praeceptor van de lagere school. Hij dichtte en gaf het tijdschrift Boekzaal van Europe uit. Hij
onderhield onder andere contacten met J. Oudaen en F. van Hoogstraten.
a Het leven van Dirk Rafelsz. Kamphuizen, nooit voor dezen gedrukt. Hier voor is gevoegt het vaars
van P. Rabus op Kamphuizens geestelijke dichtkunde. Rotterdam 1683 [28 pp.; 4o]; in: D. Camphuysens
theologische werken ... Amsterdam 1699 (2 drukken), 1723.
b Het groote naamboek, behelzende de historie der vermaarde mannen en vrouwen, die van alle
eeuwen, en onder alle volkeren der aarde, bekend zijn geweest. Uit aloude en nieuwe geschiedenissen,
en woordenboeken, op een vryen Nederduitschen trant, volgens den rang van 't A B, geschreven.
Gouda 1703 [579 pp.; 8o].
Van dit werk is de beschrijving naar de tweede druk geschied, daar de eerste tot nu toe
onvindbaar was. Blijkens Rabus' inleiding zou deze in 1698 verschenen moeten zijn.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 22-24; NNBW, IX, 831-833; H. Bots, ed., Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe
1692-1702. Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende
eeuw (Amsterdam, 1974); J.J.V.M. de Vet, Pieter Rabus (1660-1702) een wegbereider van de
Noordnederlandse verlichting (Amsterdam, 1980).

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

338

391 Racer, Jan Willem
Delden, 1 juli 1736 - Oldenzaal, 1 oktober 1816
Racer studeerde vanaf 1754 rechten in Groningen, waar hij in 1758 promoveerde. Daarna was hij
korte tijd rentmeester van Twickel, vervolgens advocaat te Ootmarsum en Oldenzaal. In 1783 werd
hij in die laatste plaats gemeensman en van 1786 tot 1787 burgemeester. Hij was zeer patriots gezind
en werd in 1795 provisioneel ‘verwalter’ van het drostambt Twente. In 1799 werd hij bij een inval
van émigrés gevangen genomen en kreeg zijn functie nadien niet terug. Voor de rest van zijn leven
is Racer advocaat gebleven.
a Overysselsche gedenkstukken. 8 dln. Leiden/Kampen 1781-1797 [151 + 70; 336; 336; 349; 398;
384; 366; 87 pp.; 8o].
Onder deze verzameltitel verschenen de volgende ‘stukken’:
1. Verhandeling over het recht der jagt, van de kleine steden in Overyssel, en in het byzonder van
Oldenzaal: als ook over derzelver recht van gericht in jagtzaaken, en van het yken van ellen,
maaten en gewigten. Nevens een voorbericht, aangaande den oorsprong en voordgang der
rechten van de groote en kleine steden in Overyssel.
Een ‘vervolg’ met bewijsstukken verscheen in Kampen 1783 [135 pp.; 8o].
2. Vervattende de opkomst en samenstelling van de provincie Overyssel; nevens verscheiden
merkwaardigheden betrekkelyk tot nabuurige gewesten.
Zie ook: Carasso-Kok, 365.
3. Vervattende de voornaamste landbrieven en oude landrechten van Overyssel.
4. Aangaande de dienstbaarheid der vrye en hoorige ingezetenen van Overyssel. Eerste afdeeling,
van de dienstbaarheid der vrye ingezetenen.
5. Vervattende een betoog aangaande de bezwaaren der kleine steden van Twente, ten aanzien
van derzelver rechten en vryheden.
6. Vervattende een betoog van de voornaamste rechten en vryheden der stad Genemuden, en een
betoog der stad Grafhorst, omtrent de bezwaaren in het gebruik van haare rechten en vryheden
...
7. Vervattende een onderzoek en geschiedverhaal van het graafschap Dalen en heerlykheid
Diepenheim; en van het oud Zalland en daaromstreeks gelegen gewesten; en van het dykrecht
van den bandyk te Goor ...
8. Behelzende breeder aantekeningen over het recht van jagt; en toepassing van dezelven op de
volks-regeering van Bataafsch Nederland, byzonder van Overyssel.

b Almelosche oudheden, betreffende verscheiden merkwaardigheden omtrent de

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

339

heerlykheid Almelo, onder anderen, haaren oorsprong, als ook den oorsprong van het stedeken Almelo
en de gesteldheid van deszelfs stadrecht; den oudeigendom der heeren van Almelo van den grond
deezer heerlykheid; het recht deezer heeren omtrent de wateren hunner heerlykheid; het bewind
derzelven over de wapening in het land en stedeken aldaar; de diensten der ingezetenen van het
landgericht van Almelo ten behoeve van den huize Almelo; en de patrimonieele vryheid zo wel van
de ingezetenen deezer heerlykheid als van den heer ten opzigte van de provincie van Overyssel, waar
aan de heerlykheid Almelo is verknocht. Met bylagen ... 3 dln. Kampen 1785-1786 [709 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVI, 24-25; A.A.W. van Wulften Palthe, Levensschets van mr. J.W. Racer (Zwolle,
1886); C. te Lintum, ‘Mr. J.W. Racer als patriot’, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging
tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis, XXI (1908) 89-128; G.J. Mecking, ‘Mr. Jan
Willem Racer (1736-1816), leider van de patriotten in Overijsselse kleine steden, Overijsselse
historische bijdragen, CI (1986) 67-127.

Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité..., zie: Dumont, Jean

392 Regenboog, Jacobus
Amsterdam, (ged.) 11 oktober 1702 - Amsterdam, (begr.) 3 juni 1775
Waarschijnlijk is het werk van Regenboog, over wie weinig meer bekend is dan zijn remonstrantse
geloofsgezindheid, na zijn overlijden voltooid door A.A. van der Meersch, hoogleraar aan het
Amsterdamse Remonstrants Seminarium.
a Historie der remonstranten, kortelyk vervattende de geschiedenissen der gereformeerde Christenen,
die men remonstranten noemt; uit egte gedenkstukken, oude geschriften, en de geloofwaardigste
schryveren opgemaakt. 2 dln. Amsterdam 1774-1776 [373 + 388 pp.; 8o].
Kurze Geschichte der Remonstranten ... 2 Bde. Lemgo 1781-1784.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 164; BLGNP, III, 299; S.B.J. Zilverberg, ‘Van gedulde tot erkende
geloofsgemeenschap’, in: G.J. Hoenderdaal, P.M. Luca, ed., Staat in de vrijheid. De geschiedenis der
remonstranten (Zutphen, 1982) 57-88.
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Reggius kemnathensis, Honorius, zie: Hornius, Georgius

Regius, G., zie: Roy, Gilbert

Reidanus, E., zie: Reyd, Everhard van

393 Reitz, Johan Frederik
Offenbach (bij Frankfort aan de Main, Duitsland), 23 september 1695 - Utrecht, 31
maart 1778
Reitz ontving zijn opvoeding in Duitsland. Hij werd er gouverneur van de prins van Nassau-Siegen
en kwam in diens gevolg naar Utrecht, waar hij ook zelf begon te studeren en tenslotte in de medicijnen
promoveerde. Na rector geworden te zijn van de Latijnse school werd hij tot buitengewoon hoogleraar
in de retorica en poëtica benoemd. In 1748 volgde op voorspraak van Willem IV zijn benoeming tot
hoogleraar in de geschiedenis en opnieuw welsprekendheid. Twee jaar later werd hij rector magnificus.
Reitz' belangstelling was voornamelijk op de letteren en klassieken gericht.
a Oude en nieuwe staat van 't Russische of Moskovische keizerryk, behelzende eene uitvoerige historie
van Rusland en deszelfs groot-vorsten; benevens de beschryvinge van dat uitgestrekte ryk, de zeden
en godsdienst der inwoneren: zyne opkomst en voortgang in koophandel, kunsten, land- en zeemacht,
oproeren, oorlogen en verdere wisselvalligheden, tot dezen tegenwoordigen tydt toe. 4 dln. Utrecht
1744 [296 + 204 + 830 pp.; 4o].
De laatste twee delen zijn doorlopend gepagineerd.
Deze geschiedenis van Rusland van de negende eeuw tot de Vrede van Abo in 1743
bewerkte en voltooide Reitz aan de hand van de papieren van Jakob Broedelet, neef van
de uitgever Johannes Broedelet.
b Oratio de censoribus librorum. Trajecti ad Rhenum 1751 [43 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVI, 226-229; NNBW, III, 1048-1049; G.W. Kernkamp, J.P. Fockema Andreae, e.a.,
De Utrechtsche Universiteit 1636-1936 (2 dln.; Utrecht, 1936); J. Roelevink, Gedicteerd verleden.
Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839
(Amsterdam/Maarssen, 1986).
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394 Rengers van ten post, Johan
Ten Post (Fivelgo, prov. Groningen), 5 maart 1542 - Ten Post, 18 september 1626
Johan Rengers kreeg zijn eerste onderwijs van Regnerus Praedinius in Groningen en studeerde in
Leuven (1559-1564) en Duitsland. Op 1 november 1577 werd hij met andere Ommelander jonkers
en leden der Staten in Groningen gearresteerd; eerst een jaar later ontvluchtte hij. Na het verraad van
Rennenberg verbleef hij in ballingschap in Oost-Friesland. Hier begon hij te werken aan zijn
geschiedenis, die in handschrift onder anderen door P. Bor* is geraadpleegd. Na de Reductie van
Groningen keerde hij naar de stad terug en werd er met hoge functies bekleed. Hij was onder andere
lid van de gewestelijke Staten en afgezant ter Staten-Generaal, later ook nog lid van de Raad van
State, en mede-oprichter en curator van de Groningse universiteit.
a Extract wth verscheiden historien cronycken und andern scrifften, mit etlichen so wenig mogelicken
anwysingen, alle denende tho verclaringe van den gestallt und umstenden des kleinen Frieslandes
gemeenlich nu genoempt etliche jaren her d'Umlanden tusschen der Eemse unde Lauwersze ... Oeck
etliche dingen van den Fresen int gemein. Daarbovens alle de handlingen heemlicheiden und krigen
de bij Con. Mat. Philippi tijden wth orsaken van religie und politie in den Nederlanden sich mererdeel
verlopen hebben, sunder den welcken de umlanschen geschichten niet konen verstaen offt geordelt
worden, in: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers van Ten Post. H.O. Feith, ed. 3
dln. Groningen 1852-1853, I-II [376 + 381 pp.; 8o].
b Van den standt, politie offte regiment der Ommelanden tusschen d'Eemse ende Lauwerse voor den
voorbunde, by den verbonde tot anno 1521, ende onder den princen, in: Werken van den Ommelander
edelman Johan Rengers van Ten Post. H.O. Feith, ed. 3 dln. Groningen 1852-1853, III [108 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVI, 259-260; NNBW, III, 1068-1070; Muller, 61; Waterbolk, Friese geschiedschrijving.

Reponse aux questions d'un provincial, zie: Bayle, Pierre

395 Revius, Jacobus
Deventer, november 1586 - Leiden, 15 november 1658
Revius bracht zijn jeugd door in Amsterdam. In 1604 schreef hij zich als student in de filosofie
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onder de naam Reeffzen in aan de Leidse universiteit, die hij in 1607 als Reefsenius voor die van
Franeker verwisselde. Hier studeerde hij theologie en bovendien oosterse talen en Hebreeuws. Van
1610 tot 1612 reisde hij door Frankrijk, waarna hij in 1614 predikant te Deventer werd. Hij trad op
als voorzitter van de provinciale synode en spande zich in voor de oprichting van het Athenaeum
Illustre in Deventer. Tenslotte werd hij regent van het Statencollege in Leiden (1641). Hij was
contraremonstrants gezind en verzette zich tegen de leer van Descartes.
a Historia pontificum Romanorum, contracta, et compendio perducta usque ad annum aerae Christianae
MDCXXXII. Amstelodami 1632 [322 pp.; 8o].
b Historia vitae, doctrinae, ac rerum gestarum Davidis Georgii Haeresiarchae. Conscripta ab ipsius
genero Nicolao Blesdikio. Nunc primum prodit in lucem ex musaeo Iacobi Revii. Daventriae 1642
[189 pp.; 8o].
c Joannis Pistorii Woerdenatis, ob Evangelicae veritatis assertionem apud Hollandos primo omnium
exusti, martyrium. Descriptum a Guilielmo Gnaphaeo Hagiensi, tunc temporis in eundem cum beato
martyre carcerem conjecto. Nunc autem e manuscripto editum a Jacobo Revio. Lugduni Batavorum
1649 [168 pp.; 8o], 1650.
De eerste Hollandsche martelaer, ofte historie van het liiden ende de doodt aengedaen Jan de Backer,
geboortigh van Woerden, om de belijdenisse van de Evangelische waerheyt in 's Gravenhage verbrandt,
in den jare 1525. Eerst in 't Latijn beschreven door Guilielmum Gnaphaeum, met den selven martelaer
in eene gevangenisse gelegen hebbende. Leiden 1652, 1657, 1858.
d Daventriae illustratae, sive historiae urbis Daventriensis, libri sex. Perducti usque ad annum a nato
Christo MDCXLI. Quibus etiam non pauca quae ad universam Transisalaniam, et regiones finitimas
spectant, per occasionem edisseruntur. Lugduni Batavorum 1650 [788 pp.; 4o], 1651.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 284-287; BLGNP, III, 300-304; NNBW, VI, 1174-1176; E.J.W. Posthumus Meyjes,
Jacobus Revius, zijn leven en werken (Amsterdam, 1895); B. van 't Hof, ‘De levensloop van Jacobus
Revius als geschiedschrijver van Deventer en Overijssel’, Verslagen en mededeelingen van de
vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis, LIII (1937) 1-38; K. Sybranda,
‘Jacobus Revius, theoloog, wijsgeer, dichter, historieschrijver onder meer predikant te Zeddam, Aalten
en Winterswijk’, De Graafschap, VI (1958) 256-272.
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396 Reyd (Reidanus), Everhard van
Deventer, 1550 - Leeuwarden, 15 februari 1602
Van Reyd kreeg een klassieke opleiding en was enige tijd als student ingeschreven te Heidelberg
(1569). Na een korte periode van ballingschap was hij in 1570 in Deventer terug. Hij vertrok opnieuw
naar het buitenland. Vervolgens werd hij in 1578 secretaris van graaf Jan van Nassau tijdens diens
stadhouderschap van Gelderland, leengriffier en burgemeester van Arnhem. Vijf jaar later vervulde
hij een zending naar Dillenburg en daarna trad hij in dienst van Willem Lodewijk, stadhouder van
Friesland. Hij was voordien ook enige jaren gecommitteerde van Gelderland ter Staten-Generaal.
a Voornaemste gheschiedenissen in de Nederlanden ende elders. Vanden jare 1566 totten iare 1583,
in ‘tkorte, ende van dien tijdt tot het iaer 1601 in 't langhe (als hebbende vele secreten ende ghewichtige
saken selfs byghewoont) die andere historischryvers door onwetenheyt hebben moeten voor-by gaen,
ofte door quaet bericht onrecht stellen. Arnhem 1626 [734 pp.; 4o], 1633 [fo], 1644.
De tweede en derde druk verschenen onder de titel: Oorspronck ende voortganck vande
Nederlantsche oorloghen. Ofte, waerachtighe historie vande voornaemste geschiedenissen,
inde Nederlanden ende elders, voorgevallen, zedert den jare 1566 tot het jaer 1601,
verdeylt in achthien boecken.
Belgarum, aliarumque gentium, annales. Lugduni Batavorum 1633.
Deze vertaling van Dionysius Vossius was naar de Arnhemse uitgave van 1633.
II. deel van de oorspronck en voortgangh der Nederlantsche oorlogen. Ofte waerachtige historie van
de voornaemste geschiedenissen in de Nederlanden ende elders voorgevallen, zedert den jare 1601
daer het Everard Reyd salig. gelaten heeft, tot het jaer 1644 incluys, verdeylt in 13 boecken, noyt
voor desen gedruckt. Amsterdam 1644 [158 pp. aparte paginering; fo].
Dit tweede deel werd voorafgegaan door een herdruk van de Arnhemse uitgave.
Historie der Nederlantscher oorlogen begin ende voortganck tot den jaere 1601. Daer bij gevoegt de
Nederlandsche geschiedenissen dienende voor continuatie tot de doodt van sijn excellentie graef
Henrick Casimier van Nassauw stadt-houder van Vries-landt stadt Groeningen, Omlanden, ende Drint,
1640, door Johan van Sande. Leeuwarden 1650.
Het vervolg van Van den Sande is getiteld: Nederlandtsche historie ... dienende voor
continuatie vande historie van wijll. Everhard van Reyd’, tot de doodt van sijn excellentie
graef Hendrick Casimier van Nassauw stadthouder van Vrieslandt, stadt Groningen
Omlanden ende Drenth. 1641 (zie: 419, a).
Van den Sande had samen met zijn broer Frederik het werk van hun oom Van Reyd
uitgegeven. Boek 15 is vanaf p. 209 door de drukker Gijsbert Sijbes voltooid. Dit vervolg
bevat een geheel andere tekst dan het II. deel van de oorspronck en voortgangh der
Nederlantsche oorlogen van 1644, dat niet van Van den Sande lijkt te zijn.

Literatuur
De Wind, 287-290; Van der Aa, XVI, 179-180; NNBW, V, 594-595; E.H. Waterbolk, ‘Everard van
Reyd (1550-1602), geschiedschrijver en militair adviseur’, in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed.,
Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de
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historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) I, 41-62; A.E.M. Janssen, ‘A “trias
historica” on the revolt of the Netherlands: Emanuel van Meteren, Pieter Bor and Everhard van Reyd
as exponents of contemporary historiography, in: A.C. Duke, C.A. Tamse, ed., Clio's mirror.
Historiography in Britain and the Netherlands. Britain and the Netherlands VIII, Papers delivered
to the eighth Anglo-Dutch historical conference (Zutphen, 1985) 9-30.

397 Reygersberch, Jan Jansse van
Kortgene, (1510?) - Veere, (1591?)
Nadat de plaats Kortgene in 1532 door de zee was verwoest, verwierf Jan van Reygersberch het
poortersrecht van Veere en oefende het vak van apotheker uit. Hier onderhield hij vriendschappelijke
betrekkingen met Maximiliaan van Bourgondië, markgraaf van Veere en mocht hij de archieven op
diens kasteel Sandenburg raadplegen. Volgens Van der Aa is zijn sterfdatum onbekend; de datum op
een bewaard gebleven grafsteen is die van zijn zoon Jan, raad van de stad. Waarschijnlijk noemen
Nijhoff/Van Hattum hierom als overlijdensjaar: ca. 1591.
a Dye cronijcke van Zeelandt. Antwerpen 1551 [383 pp.; 4o]; Middelburg 1634 - Nijhoff/Van Hattum,
262-263.
De laatste druk verscheen onder de titel: De oude chronijcke ende historien van Zeelandt.
Chroniik van Zeelandt. M.Z. Boxhorn, ed. 2 dln. Middelburg 1644 (verb. en verm.) (zie: 78, d).
Beschryvinge van Zee-landt hare antiquiteyt ofte ouderdom ... Eertijdts beschreven door den heer
Iohan Reyersbergen, ende daer na vermeerdert door Marcus Iuereus van Boxhorn. Amsterdam 1646.
Deze uitgave bevat alleen de eerste dertien hoofdstukken uit het werk van Van
Reygersberch. Deze eerste dertien hoofdstukken verschenen ook achter H. Junius, Tooneel
der ghemuurde ende onghemuurde steden en vlecken, van Hollant en Westvrieslant.
Amsterdam 1646 met bovenstaande titel of onder de titel: Een korte beschrijvinghe der
steden, vlekken en outheden van Zeelandt (zie: 263, a). M. Smallegange heeft ook alleen
de eerste dertien hoofdstukken opgenomen in zijn Nieuwe cronyk van Zeeland, fol.
70-225, in veranderde volgorde (zie: 445, d).

Literatuur
De Wind, 152-156, 540-541; Van der Aa, XVI, 186-187; Muller, 21; Kampinga, Opvattingen; P.J.
Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw
(Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe
reeks XLVIII, no. 1; Amsterdam, 1943).
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398 Rhoer, Cornelis Willem de
Deventer, 26 september 1751 - Utrecht, 15 januari 1821
Cornelis Willem de Rhoer bezocht in Deventer het gymnasium en studeerde vervolgens aan het
Athenaeum Illustre aldaar bij zijn vader Jacobus de Rhoer* die hij naar Groningen volgde. Na een
studie te Groningen, onderbroken door een jaar te Leiden, promoveerde hij in 1773 te Groningen tot
doctor in de beide rechten. Hij was werkzaam in Groningen als advocaat, tot hij in 1777 in Harderwijk
benoemd werd tot hoogleraar in de geschiedenis, welsprekendheid en het Grieks, in 1784 uitgebreid
met de vaderlandse geschiedenis. In 1791 veranderde zijn leeropdracht opnieuw: van het Grieks werd
hij ontlast en in plaats daarvan kreeg hij de opdracht het natuur-, volken- en staatsrecht te doceren.
In 1795 sloeg hij een plaats als raadsheer in het provinciale hof van Utrecht af. Hij zat nog anderhalf
jaar als federalist voor Harderwijk in de Nationale Vergadering, maar toch verloor de Gelderse
hogeschool hem aan Utrecht: in 1798 werd hij hoogleraar in de rechten aan de universiteit van die
stad.
a Oratio, qua ostenditur, multum ad ingenii culturam per Europam profuisse expeditiones, quae
cruciatae vulgo appellantur. Harderovici 1778 [48 pp.; 4o].
b Disputatio historica de fide Herodoti recte aestimanda, in: Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's
tweede genootschap. Zevende stuk, bevattende een antwoord op de vraag in de historie-kunde,
uitgeschreeven voor den jaare MDCCLXXXVI. Haarlem 1789 [158 pp.; 4o].
Geschiedkundige verhandelingen over de rechte bepaaling der geloofwaardigheid van Herodotus, als
geschiedschryver, in: Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's tweede genootschap. Zevende stuk,
bevattende een antwoord op de vraag in de historie-kunde, uitgeschreeven voor den jaare
MDCCLXXXVI. Haarlem 1789.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 303-305; NNBW, V, 597-598.

399 Rhoer, Jacobus de
Angeren (Betuwe), 1722 - Groningen, 12 december 1813
Jacobus de Rhoer was de zoon van een predikant van Duitse afkomst. Na het overlijden van zijn vader
verhuisde hij met zijn moeder naar Nijmegen en bezocht daar de Latijnse school. In 1740 kwam hij
naar de Utrechtse universiteit waar hij theologie studeerde, maar tevens P. Wesselings* colleges in
de geschiedenis volgde. Na een intermezzo van drie maanden als predikant in Delden werd hij in
1745 hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid in Deventer. In 1767 ging hij dat ambt in de
klassieke talen in Groningen bekleden. Hier begon hij met een college over vaderlandse oudheden
en gaf ook enige tijd uit eigen beweging colleges over
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Romeinse en Griekse oudheden. In 1780 werd zijn leeropdracht gewijzigd en doceerde hij algemene
en vaderlandse geschiedenis en oudheden en ‘historia litteraria’, waaraan later, op hoge leeftijd,
statistiek werd toegevoegd. In 1798 werd hij ook nog belast met de zorg voor de bibliotheek. Jarenlang
was De Rhoer de spil van het Groningse gezelschap Pro excolendo iure patrio en lid van de Hollandsche
Maatschappij en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Hij was de vader van Cornelis
Willem de Rhoer*.
a Otium Daventriense sive selecta de templis Romanorum et observationes in loca quaedam sacra ac
profana. Daventriae [1762] [348 pp.; 8o].
b Oratio de fructu, qui ex antiquitatis patriae studio in omne doctrinarum genus redit ... Groningae
1770 [43 pp.; 4o].
c Het hijemael geheget over eenen doodslag, of manier van rechtspleginge omtrent eenen
nedergeslagenen, in Overijssel, en andere oorden van Nederland, oudtijds gebruikelijk. Nagespoort,
en uit een tot hier toe onuitgegeven handschrift nader verklaart, door J.d.R.P.G., in: Verhandelingen
ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands ... door een genootschap te Groningen
Pro excolendo jure patrio, I (1773) 369-449 [8o].
d Disquisitio de Dorestado Batavorum, a Normannis vexato ac direpto; in qua viri amplissimi B.H.
sententia examinatur, piratarumque eorum expeditiones illustrantur, in: Verhandelingen uitgegeven
door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, V (1776) 324-422 [8o].
Verhandeling over het door de Noormannen ontrust en geplonderd Dorestadum, in: Verhandelingen
uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, V (1776).
e Vetus ius Frisicum, in: Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes
vaderlands... door een genootschap te Groningen Pro excolendo jure patrio, III (1781) le stuk,
Analecta, i-xxx [8o].
f Onderzoek of de Germanen oudtyds, halsstraffen uitgeoeffend, en menschen geofferd hebben, in:
Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands... door een genootschap
te Groningen Pro excolendo jure patrio, IV (1796) le stuk, 1-48 [8o].
g Disceptatio historica, de temporis divisione et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi
olim sunt Batavi ... Groningae 1806 [93 pp.; 8o].
h Eene plaatselyke beschryving van Westwoldingerland, benevens de dorpen Bellingwolde en Blyham,
en 't gene verder tot dien rechtstoel behoort, in: Landt-recht van
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Wedde ende Westwoldingelandt verklaard en opgehelderd ... in het licht gegeven door het genootschap
Pro excolendo iure patrio. Groningen 1809, 231-280 [8o].
i Het stadboek van Groningen van het jaar 1425. Naar het oorspronkelijk afschrift afgedrukt en met
ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het genootschap Pro excolendo iure patrio, te Groningen.
Groningen s.a. [224 pp.; 8o]; Aanteekeningen, ter opheldering van het stadboek van Groningen [306
pp.; 8o].
Uitgegeven na de dood van De Rhoer met diens aantekeningen.
j Stadhouders van Drente, in: Drentsche volksalmanak, (1840) 55-60.
Een fragment uit De Rhoers onvoltooide en onuitgegeven geschiedenis van Drente.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 305-307; BLGNP, I, 277-278; A.Th. van Deursen, Jacobus de Rhoer 1722-1813.
Een historicus op de drempel van een nieuwe tijd (Groningen, 1970).

400 Riemer, Jacob de
Noordwijk, 14 september 1676 - 's-Gravenhage, 1 mei 1762
Eerst zou De Riemer in Leiden medicijnen gaan studeren, waartoe hij in 1696 werd ingeschreven.
Hij verkoos echter de rechtenstudie en promoveerde in 1700, waarna hij als advocaat voor het Hof
van Holland in 's-Gravenhage werkzaam was. De Riemer was verwant aan C. van Alkemade*, die
hem mogelijk tot zijn historische studies heeft aangezet. Hij schreef talloze belangrijke
archiefbescheiden af van het Hollandse Hof, Staten en Leen- en Registerkamer, die zich thans in het
Algemeen Rijksarchief bevinden.
a Beschryving van 's Graven-hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid,
uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen,
godshuizen, en andere voornaame gebouwen. Zittinge der hooge collegien zoo van politie als justitie;
instellinge van het kapittel ten Hove. Als mede de privilegien, handvesten, keuren, en wyze der
regeringe. Uit zeer veele nooit gedrukte oorspronkelyke charters en bescheiden getrokken, opgeheldert
en bevestigt. 2 dln. Delft/'s-Gravenhage 1730-1739 [910 + 495 pp.; fo], 's-Gravenhage 1973 (facs.) Nijhoff/Van Hattum, 267.
Er verschenen ook exemplaren met impressum Amsterdam 1736, 1739.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 324; NNBW, IV, 1151-1153; Inleiding in de facsimile-editie ('s-Gravenhage, 1973).
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Rixtel, Paul Rudolfszoon van, zie: Carasso-Kok, 344

401 Rogge, Cornelius
Amsterdam, (ged.) 20 november 1761 - Leiden, 29 augustus 1806
Na een studie aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam werd Cornelius Rogge in 1783
proponent zonder dat hij daarvoor examen hoefde te doen. In 1787 werd hij predikant in Noordwijk
en in 1790 te Berkel. Sinds 1794 stond hij te Leiden. Hij was zeer geïnteresseerd in de armenzorg.
Rogge was unitariër.
a Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende
neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld. 4 dln. In Braband 1790-1792 [347 + 317 + 335
+ 324 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
b Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam
1796 [627 pp.; 8o]; Zutphen 1797.
Abriss der Geschichte der neuesten Revolution in den Vereinigten Niederlanden. Göttingen 1800.
c Geschiedenis der staatsregeling, voor het Bataafsche volk. Amsterdam 1799 [605 pp.; 8o].
d Levensgeschiedenissen voor jonge lieden. 3 dln. Leiden 1799-1804 [197 + 198 + 199 pp.; 12o].
De delen bevatten: 1. Het leven van Michiel de Ruyter; 2. Het leven van Hugo de Groot;
3. Het leven van James Cook.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 420-422; BLGNP, I, 290-291; NNBW, VIII, 1270-1271; J. Elias, Bijdrage tot de
kennis van de historiographie der Bataafsche Republiek (Leiden, 1906).

402 Rooswijck, N. van
Omtrent Van Rooswijck weten we niet meer dan wat hij over zichzelf meedeelde op de titelpagina
van zijn werk, namelijk dat hij een burger van Haarlem was.
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a Cort ende waerachtich verhael van alle gheschiedenissen, handelingen, aenslagen, stormen, ende
schermutsinghen in ende voor der stadt Heerlem in Hollandt gheschiet, (Zedert de belegheringhe van
dien, ...). Leiden 1573 [55 pp.; 4o]; in: E. de Veer, Historie ofte wiider verclaringhe van de
Nederlantsche gheschiedenissen ... Delft 1590, 32-49; Amsterdam 1590; Dordrecht 1591, 1595, 1597
(zie: 483, b).
De eerste druk verscheen toen het beleg van de stad nog in volle gang was, lopend tot
26 maart 1573. Het jaartal van de druk staat in het vignet op de achterkant van de
titelpagina. De kroniek is met het vervolg over de afloop van het beleg integraal
opgenomen in een van de vervolgen van de Divisiekroniek van C. Aurelius (zie: 20, b).
Hij was voltooid, mogelijk door Van Rooswijck zelf, mogelijk door P. Sterlincx, die ook
een boek over het beleg heeft geschreven (zie: 457, a).
Korte historische aantekeningen, wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad
Haarlem, in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem 1739.
Een bewerking met toevoegingen en weglatingen, uitgegeven met het werk van N.
Forestus over Alkmaar (zie: 168, a) en van J. Fruytiers over Leiden (zie: 173, a).

Literatuur
De Wind, 184-185; Van der Aa, XVI, 466; NNBW, V, 611.

Roovere, Antoon de, zie: Excellente cronike van Vlaenderen, Die

403 Rotshouck, Heindrick Willemszoon
(Rotterdam?), (?) - (Rotterdam?), na 1681
Er zijn geen precieze gegevens over geboorte en overlijden van Rotshouck voorhanden. Wij weten
alleen dat hij remonstrants was bij zijn huwelijk in 1652. Bij de dood van zijn vrouw in 1681 was hij
nog in leven. Het is mogelijk dat zijn Beschryvinge slechts een afschrift is van een kroniek van zijn
stadgenoot Pieter de Raadt.
a Korte beschryvinge der stat Rotterdam, hoe deselve in voortyden ten deele geweest is, uit eenige
schryvers by malcandere vergaedert door Heindrick Willemse Rotshouck 1664, in: J.H.W. Unger,
W. Bezemer, ed., De oudste kronieken en beschrijving en van Rotterdam en Schieland. Bronnen voor
de geschiedenis van Rotterdam II. Rotterdam 1895, 509-543 [8o].

Literatuur
Zie het voorwoord bij de bronnenuitgave.
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404 Rotterdam, Arnoldus
Amsterdam, (ged.) 31 maart 1718 - Steenwijk, 20 maart 1781
Arnoldus Rotterdam studeerde theologie in Leiden, werd proponent in 1741, predikant te Zuilen in
1748 en te Steenwijk in 1755. Hij publiceerde naast onderstaand boek stichtelijke werken.
a Gods weg met Nederland of vervolg op Blomherts Geschiedenissen van het Vereenigde Nederland;
behelzende de merkwaardigste gebeurtenissen in de Republicq voorgevallen, zeedert het sluiten van
den Vreede te Utrecht tot op deezen teegenwoordigen tyd, en hoe 't zelve verlost, verhoogd en bewaard
is, door wonderen van Gods voorzienigheid onder 't verstandig beleid van Willem den IV. prinse van
Oranje en Nassauw. enz. enz. enz. Amsterdam/Utrecht 1753 [489 pp.; 8o] (zie: 59, a).

Literatuur
Van der Aa, XVI, 498; NNBW, V, 613; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire historiografie in de 17e
en 18e eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273, 372-382, ook in: J.A.L. Lancée,
ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67; C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der
traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht, 1983).

405 Roukema, Roelof
Leeuwarden, 1669 - (Leeuwarden?), (1743?)
Roukema was van 1712 tot 1722 stadschirurgijn van Leeuwarden. Hij voerde een lange pennestrijd
over gerechtelijke geneeskunde. Geïnspireerd door Het groote naamboek van P. Rabus (zie: 390, b),
waarvan hij meende dat het door de alfabetische opzet nooit af zou komen toen hij het grote eerste
deel zag, begon hij zijn Naam-boek, zich nu beperkend tot de categorie geneeskunde.
a Naam-boek der beroemde genees- en heelmeesters van alle eeuwen. Sijnde een verkorte beschrijvinge
van het leven bedrijf en afsterven, der voornaamste mannen in de genees- en heelkonst; mitsgaders
van eenige andere die daar betreklijk toe sijn. Voorzien met veele hunner lof en lijkdigten, gedenking
hunner nagelatene schriften en gevoelens, etc. Amsterdam 1706 [378 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVI, 503; NNBW, X, 837.
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406 Rousset de missy, Jean
Laon (Frankrijk), 26 augustus 1686 - Uithoorn, 13 augustus 1762
Hoewel Rousset van protestantse origine was studeerde hij aan het katholieke Collège Du Plessis in
Parijs. Van 1704 tot 1709 diende hij in een cadettenkorps van de Republiek en was hij onder andere
aanwezig bij de slag bij Malplaquet. Na zijn huwelijk in 's-Gravenhage had hij tot 1723 een pensionaat
in die stad. Hij leerde Engels en ging van zijn pen leven. Van 1726 tot 1749 was hij redacteur van de
Mercure historique et politique. Na een korte gevangenschap wegens smaad in 1731 werd hij in 1747
en 1749 opnieuw gearresteerd, nu op beschuldiging van correspondentie met het buitenland. Als
vrijmetselaar had hij inderdaad veel internationale contacten. Rousset nam deel aan de
Doelistenbeweging en als beloning voor zijn Oranjegezindheid werd hij in 1747 geschiedschrijver
van Willem IV, een functie die hem twee jaar later weer werd ontnomen. Hij moest uitwijken naar
Brussel. In 1753 en 1755 woonde hij in Maarssen. Hij zou gedurende zijn laatste jaren aan
geheugenverlies hebben geleden.
a Histoire publique, et secrete de la cour de Madrid; dès l'avenement du roi Philippe V à la couronne.
Avec des considerations sur l'etat présent de la monarchie espagnole. Cologne 1719 [476 pp.; 12o].
Anoniem verschenen.
b Histoire du cardinal Alberoni, depuis sa naissance jusqu'au commencement de l'année 1719. Par
mr. J.R.** traduit de l'espagnol. La Haye 1719 [584 pp.; 12o], 1720, 1721-1724.
Cardinal Alberoni from his birth to the year 1719. S.l. 1719.
Istoria del cardinal' Alberoni dal giorno della sua nascita fino a'principi del 1719. Scritta in Spagnuolo,
ed ultimamenta tradotta dal Francese. Amsterdam 1720.
La storia del cardinale Alberoni, del signor J.R.xxx. Tradotta dallo Spagnuolo. 's-Gravenhage 1720.
c Memoires du regne de Pierre le Grand, empereur de Russie, père de la patrie etc. etc. etc. ... par le
B. Iwan Nestesuranoi. 4 tom. La Haye/Amsterdam 1725-1726 [470 + 608 + 635 + 752 pp.; 12o],
1726-1730, 1729-1737, 5 tom. 1740.
De laatste druk bevat ook de Memoires du regne de Catherine (zie: d).
Gedenkschriften der regeeringe van Petrus den Grooten, keizer van Rusland, vader des vaderlands.
4 dln. 's-Gravenhage/Amsterdam 1725-1726.
d Memoires du regne de Catherine, imperatrice et souveraine de toute la Russie. La Haye 1728 [613
pp.; 12o]; Amsterdam, 1728, 1729; La Haye 1729; Amsterdam 1740, 1742; La Haye 1782.
Anoniem verschenen.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

352

Gedenkschriften der regeeringe van Katharina keyzerinne van geheel Rusland etc. etc. etc. Amsterdam
1728.
Memoirs of the reign of Caterine, empress ... London 1728.
Memorie del regno di Catterine imperatrice. Venezia 1741.
e Recueil historique d'actes, negotiations, memoires et traitez. Depuis la paix d'Utrecht jusqu'au second
congrès de Cambray inclusivement. 21 tom. La Haye 1728-1754 [elk deel ongeveer 480 pp.; 8o];
Amsterdam 1745-1755.
f Histoire militaire du prince Eugene de Savoye, du prince et duc de Marlborough, et du prince de
Nassau-Frise où l'on trouve un detail des principales actions de la dernière guerre, et des batailles et
sièges commandez par ces trois généraux. 3 tom. La Haye 1729-1747 [132 + 336 + 357 pp.; fo].
Het eerste deel bevat J. Dumonts Batailles gagnées par le serenissime prince Fr. Eugene
de Savoye ... La Haye 1720, voorzien van een uitgebreid voorwoord (zie: 151, d). Het
derde deel is een toevoeging van wat in de bijna twintig jaar sindsdien verlopen bekend
is geworden.
Oorlogskundige beschryving van de veldslagen en belegeringen van prins Eugenius van Savoye ... 2
dln. 's-Gravenhage 1729.
The life and military history of his grace the duke of Marlborough ... London 1736-1737, 1753, 1755;
New York 1811.
De laatste druk onder de titel: The military history of his serene highness the prince
Eugene of Savoy.
Des grossen Feld-Herrns Eugenii Hertzogs von Savoyen ... Helden-Thaten. 6 Bde. Nürnberg 1736-1739.
Storia delle battaglie vinte dal sereniss. principe Fr. Eugenio di Savoja. Venezia 1736.
g Histoire de la succession aux duchez de Cleves, Berg et Juliers, aux comtez de la Mark et de
Ravensberg, et aux seigneuries de Ravestein et de Winnendal ... 2 tom. Amsterdam 1738 [386 + 295
pp.; 8o].
h Histoire mémorable des guerres entre les maisons de France et d'Autriche. 3 tom. Amsterdam
1742-1743 [216 + 218 + 178 pp.; 8o], 6 tom. 1748, 1749.
i Relation historique de la grande révolution arrivée dans la République des Provinces-Unies, en
MDCCXLVII. Avec une généalogie des diverses branches de la sérénissime maison de Nassau. Et
l'explication des motifs de l'invasion des troupes françoises dans la Flandre-Hollandoise, qui a donné
lieu à l'election d'un Stadhoudre. Amsterdam [1747] [66 pp.; 4o].
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Echt verhaal van de groote staatsverwisseling voorgevallen in de Republyk der Vereenigde
Nederlanden, in den jaar MDCCXLVII. Met een genealogische tafel van de verscheiden takken van
het Huis van Nassau, en een verhaal van den Franschen inval in het Hollandsch Vlaanderen, en van
de beweegredenen van dezen onrechtvaardigen oorlog. Amsterdam 1747.
An historical account of the great revolution which happen'd in the Republick of the United Provinces
in 1747. London 1747.
Historischer Bericht der grossen Staats-Veränderung, welche sich jetzegen Jahres in der Republik
Holland ereignet. Leipzig 1747.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 510-512; NNBW, I, 1446-1447; M. Couperus, in: J. Sgard, ed., Dictionnaire des
journalistes 1600-1789 (Grenoble, 1976) 324-325; N.J.J. de Voogd, De Doelistenbeweging te
Amsterdam in 1748 (Utrecht, 1914); G.C. Gibbs, ‘Some intellectual and political influences of the
Huguenot émigrés in the United Provinces, c. 1680-1730’, Bijdragen en mededelingen betreffende
de geschiedenis der Nederlanden, XC (1975) 255-287; M.C. Jacob, The radical Enlightenment.
Pantheists, freemasons and republicans (Londen, 1981).

407 Roy (Regius), Gilbert (Theophilus)
Nozeroy (bij Pontarlier, Frankrijk), 1540 - Antwerpen, eind december 1583-begin
januari 1584
De geboorteplaats van Gilbert Roy behoorde tot de bezittingen van Oranje. Roy studeerde sinds juli
1557 rechten in Leuven en droeg zijn eerste publikatie, een werk over het burgerlijk recht, aan Oranje
op (1564). Hoewel Roy de doctorstitel voerde en zich ‘bailli général ... de Chalon’ noemde, vallen
deze titels niet met archiefbescheiden te bewijzen. Toch is het niet on waarschijnlijk dat Roy een
lagere bestuursfunctie in Oranjes bezittingen heeft bekleed. Vermaseren suggereerde de volgende
reconstructie van Roy's levensloop: Roy zou als katholiek Oranjes goederen verlaten hebben en in
april 1573 in Keulen aangekomen zijn. Begin 1576 koos hij onverwacht de kant van Oranje en het
protestantisme, waarop zijn bezittingen in de Franche-Comté geconfisqueerd werden. Dit bood Roy
de gelegenheid daadwerkelijk de steun van Oranje te zoeken. Voor deze maakte hij een gezantschapsreis
naar Orange, die in 1576 of 1577 moet hebben plaatsgevonden. In de latere jaren woonde hij in
Antwerpen, waar hij zich bezighield met historische onderzoekingen. Op een verzoek aan de
Staten-Generaal om toekenning van een jaargeld daarvoor werd 7 maart 1578 afwijzend beschikt.
a Chronyc. Historie der Nederlandtscher oorlogen, troublen ende oproeren oorspronck, anvanck ende
eynde, item den standt der religien, tot desen jare 1580. Beschreven durch den hoochgeleerden heren
Adam Henricipetri, docteur by den rechten tot Basel, also hy schriftelick van een raetshere te Bruessel
ontfanghen heft,
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allen liefhebberen der christelicker religion seer profijtelick ende ten dienste wtghegeven. Wt den
Hoochduytschen in onse Nederlantsche sprake getrouwelick overgesedt. Mitzgaders diversche copien
van sentbrieven, placcaten, accoorden van peysen, unien, articlen ende verbontenissen, in Nederlant
gepubliceert ende wtgegaen. Noortwitz 1579 [= Leiden 1580] na de copie van Basel [262 pp.; 8o].
De Chronyc bestaat uit drie delen. De eerste twee gedeelten zijn een letterlijke vertaling
(zij het dat de toon in anti-Spaanse zin is aangescherpt), met overneming van de
slordigheden, van de kroniek van Adam Henricpetri, Niderlendischer ersten Kriegen,
Empörungen, Zweitrachten, Ursprung, Anfang und End ... Basel 1575. Het derde gedeelte
is werk van Roy zelf.
Histoire des troubles et guerres civiles du Pays-Bas, autrement dict la Flandre. Contenant l'origine et
progres d'icelle, les stratagemes de guerres, oppugnations et expugnations des villes et forteresses,
aussi la barbare tyrannie et cruauté de l'Espagnol, et des Espaignolisez. Ensemble l'estat et faict de la
religion, especialement depuis l'an 1559 iusques à l'an 1581 ... le tout departy en quattre livres. S.l.
1582.
Ten onrechte meende Van der Haeghen in de Bibliotheca Belgica dat Le Petit* de auteur
was van de Histoire des troubles ... Tot dan toe was dit werk toegeschreven aan Charles
Rijckewaert, een Zuidnederlandse predikant. Van der Haeghen was tot zijn toeschrijving
gekomen op basis van overeenkomsten tussen dit boek en Le Petit's La grande chronique.
Deze overeenkomsten berusten echter op het feit dat Le Petit het boek bijna in zijn geheel
had opgenomen in zijn eigen werk. Vermaseren, ‘Dr Adam Henricpetri’, heeft inmiddels
aangetoond dat Gilbert Roy de bewerker is geweest van deze Franstalige uitgave van het
boek van de Bazelse doctor Adam Henricpetri, Niderlendischer ersten Kriegen,
Empörungen, Zweitrachten, Ursprung, Anfang und End ... Basel 1575. Roy is ook
verantwoordelijk voor de Nederlandstalige uitgave van dit werk.
Roy verzorgde zelf bovenstaande Franse vertaling. Hij liet onnauwkeurigheden weg en
baseerde zich meer dan in de Nederlandse editie op oorspronkelijke bronnen.
A tragical historie of the troubles and ciuile warres of the Love Countries, otherwise called Flandres.
Wherein, is sett forthe the originall and full proceedyng of the saied troubles and ciuile warres, with
all the stratagemes, sieges, forceble takynges, and manlike defenses, of diuers and sondrie cities,
tounes, and fortresses of the same, together, the barbarous crueltie and tyrannie of the Spaniard, and
trecherous hispaniolezed Wallons, 't others of the saied lowe Countreis. And there withall, the estate
and cause of religion, especially, from the yere 1559 unto the yere 1581. Besides many letters,
commissions, contractes of peace, unions, articles and agrements, published and proclaimed in the
saied prouinces. Translated out of French into Englishe, by T[homas] S[tocker] gent. London [1583].
Deze Engelse vertaling verscheen buiten medeweten van Roy en anoniem.

Literatuur
P.J. Blok, ‘Theophilus-Henricpetri’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde
4e reeks, VII (1908) 195-207; B.A. Vermaseren, ‘Dr. Gilbert Roy of Regius, een gunsteling van prins
Willem van Oranje’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XI (1956) 40-68; idem, ‘De
Antwerpse graveur Filips Galle en zijn kroniekje over de opstand (1579)’, De gulden passer, XXXV
(1957) 139-147; idem, ‘Gilb. Roy, alias Theophilus, auteur van de anonieme “Chronic. Historie ...”
of “Histoire des troubles ... des Pays-Bas” (1582)’, De gulden passer, XXXVI (1958) 91-111; idem,
‘Dr Adam Henricpetri uit Basel en zijn boek over het begin van onze
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Opstand’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XIII (1958) 189-216.

Royen, Jacob van, zie: Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden

408 Rue, Pieter de la
Middelburg, 30 mei 1695 - Middelburg, 1 december 1770
Vrijwel onmiddellijk na zijn rechtenstudie te Leiden werd De la Ruë schepen van Middelburg (1718).
Een jaar later ging hij ook de ambten van raad, thesaurier en voorzitter van het college van kleine
zaken bekleden. In 1725 werd hij rekenmeester van Zeeland. Vanaf 1741 sloeg echter de
krankzinnigheid, die zich reeds in 1720 had gemanifesteerd, opnieuw toe en in 1759 moest hij als
rekenmeester worden ontslagen. Behalve de onderstaande werken schreef hij vele gedichten.
a Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de schryvers, geleerden en
kunstenaars, uit dien staat geboortig, met bygevoegd levensverhaal der voornaamste onder dezelve
... Middelburg 1734 [354 pp.; 4o], 1741 (verm.).
Het werk is vervolgd door F. Nagtglas.
b Staatkundig en heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee afdeelingen, bevattende in zig de vermaardste
mannen van staat en oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn ... Middelburg 1736 [274 pp.; 4o].
Het werk is vervolgd door F. Nagtglas.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 545-547; NNBW, VII, 1072-1074; F.W.D.C.A. van Hattum, ‘Een verloren gewaande
aanvulling op de la Ruë's “Geletterd Zeeland”’, Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, (1931) 109-121.

409 Rumphius, Georgius Everardus
Hanau (Duitsland), mei-juni 1628 - Ambon, 15 juni 1702
In zijn vaderstad volgde Rumphius gymnasiaal onderwijs, waarna hij zich als soldaat liet ronselen,
zogenaamd voor het Venetiaanse leger. Eenmaal in Nederland aangekomen bleek het een dienstverband
voor de West-Indische Compagnie ten bate van Brazilië te zijn. Op weg daar naar toe kwam Rumphius
door schipbreuk of overval in Portugal terecht, waar hij gedwongen
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drie jaar verbleef. Teruggekeerd in Hanau verliet hij de stad opnieuw, nu in dienst van de Verenigde
Oostindische Compagnie (1652). Vijf jaar later was hij onderkoopman op Ambon, in 1662 koopman.
Persoonlijk leed is hem niet bespaard gebleven: in 1670 werd hij blind, in 1674 verloor hij zijn vrouw
en een dochtertje bij een aardbeving en in 1680, toen de Hollandse wijk op Ambon in de as werd
gelegd, ging ook zijn grote natuurkundige collectie in vlammen op. Het manuscript van Het Amboinsche
kruid-boek bleef gespaard. Zijn Ambonse historie voltooide Rumphius in 1679. In 1681 werd hij
onder de naam Plinius Indicus lid van de Academia Naturae Curiosorum te Wenen.
a De Ambonse historie, behelsende een kort verhaal der gedenkwaardigste geschiedenissen zo in
vreede als oorlog voorgevallen sedert dat de Nederlandsche Oost Indische Comp: het besit in Amboina
gehadt heeft. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, VII, 10 (64). 2
dln. 's-Gravenhage 1910 [327 + 162 pp.; 8o].
b Ambonsche landbeschrijving. J.Z. Manusama, ed. Penerbitan sumber sumber sejarah 15, Arsip
Nasional Republik Indonesia. Djakarta 1983 [269 pp.; 8o].

Literatuur
ADB, XXIX, 663-667; NNBW, III, 1104-1107; F. de Haan, ‘Rumphius en Valentijn als
geschiedschrijvers van Ambon’, in: Rumphius gedenkboek 1702-1902 (Haarlem, 1902) 17-25; G.
Ballintijn, Rumphius, de blinde ziener van Ambon (S.l., 1944); H.C.D. de Wit, ‘Georgius Everardus
Rumphius’, in: idem, ed., Rumphius memorial volume (Baarn, 1959) 1-26; L. Janse, ‘Georg Everhard
Rumphius, de blinde ziener van Ambon’, De hoeksteen, tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis,
IX (1980) 208-212.

410 Rungius, Johannes Cunradus
Kappel (bij Koblenz, Duitsland), 22 januari 1686 - Franeker, (begr.) 17 januari 1723
Na zijn vooropleiding aan het gymnasium van Bremen schreef Rungius zich 12 september 1707 in
als student aan de Leidse universiteit. Hij bezocht vooral de colleges van J. Perizonius*, wiens neef
hij was. Rungius begon zijn loopbaan als conrector van de Latijnse school in Nijmegen. In 1714
aanvaardde hij het hoogleraarschap in de letteren in Harderwijk, een leerstoel die hij in 1721 verruilde
voor die in Franeker.
a Oratio de prudentia et artibus Romanorum in constituenda domi forisque republica. Harderovici
1714 [62 pp.; 4o].
b Oratio de Romanorum luxuria et corruptissimis moribus, quibus rempublicam, libertatem et
amplissimum imperium corruperunt et pessumdederunt. Harderovici 1718 [86 pp.; 4o].
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Van der Aa, XVI, 559; NNBW, III, 1107.

411 Ruytinck, Simeon
Norwich, (?) - Londen, 3 januari 1621
Ruytincks ouders waren om geloofsredenen uit Gent naar Engeland gevlucht. Zelf werd hij in 1593
naar Rotterdam gezonden om het koopmanschap te leren. Vandaar ging hij naar Leiden en vervolgens
schreef hij zich voor de theologiestudie in te Genève (1599). Van 1601 tot 1621 was hij predikant
van de Nederlandse gemeente in Londen.
a Gheschiedenissen ende handelingen die voornemelick aengaen de Nederduytsche natie ende
gemeynten, wonende in Engelant ende int bysonder tot Londen, vergadert door Symeon Ruytinck,
Caesar Calandrinus ende Aemilius van Culenborgh, dienaren des Godlicken Woords. J.J. van
Toorenenbergen, ed. Werken der Marnix-vereeniging 3e serie, no.1. Utrecht 1873, 1-388 [8o].
Met vervolgen door C. Calandrinus (390-483) en A. van Culenborgh (484-506).

Literatuur
Van der Aa, XVI, 600; NNBW, IV, 1181-1183.

412 Ryckenroy, Jan van
Over het leven van Jan van Ryckenroy is weinig bekend. Aan het einde van de zestiende eeuw zijn
er drie kinderen van hem gedoopt in Roermond. Van deze stad was hij van 1604 tot 1637 secretaris.
Op 10 december 1637 deed hij afstand van zijn functie en is hij mogelijk naar elders vertrokken. In
de Roermondse archieven komt hij niet meer voor.
a Kroniek der stad Roermond van 1562-1638. F. Nettesheim, ed., in: Publications de la société
historique et archéologique dans le duché de Limbourg, X (1873) 97-344, XII (1875) 249-352 (met
bijlagen 353-386) [8o].
Er verscheen ook een afzonderlijke uitgave Roermond [1876].

Literatuur
Van der Aa, XVI, 604; NNBW, IX, 916-917; F. Nettesheim, ‘Kroniek der stad Roermond van
1562-1638. Een woord vooraf’, Publications de la société historique et archéologique dans le duché
de Limbourg, VII (1870) 429-436.
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413 Ryckius, Theodorus
Arnhem, 12 februari 1640 - Leiden, 7 januari 1690
Onder de naam Theodorus Rycken schreef Ryckius zich in september 1660 in als student letteren en
filosofie te Leiden. Vervolgens was zijn eerste functie die van rector der Latijnse school te Kampen.
Deze betrekking gaf hij echter op om door Europa te reizen, waarna hij pas na vier jaar naar de
Republiek terugkeerde. Gedurende een jaar was hij als advocaat in 's-Gravenhage gevestigd. In 1672
werd hij hoogleraar in de historiën en welsprekendheid te Leiden.
a Dissertatio de primis Italiae colonis et Aeneae adventu, in: L. Holstenius, Notae et castigationes
posthumae in Stephani Byzantii Ethica ... editae a Theodoro Ryckio. Lugduni Batavorum 1684,
399-467 [fo]; in: idem, Notae et castigationes in Stephanum Byzantium De urbibus. Lugduni Batavorum
1692, 399-467.
b Oratio de gigantibus, in: L. Holstenius, Notae et castigationes posthumae in Stephani Byzantii
Ethica ... editae a Theodoro Ryckio. Lugduni Batavorum 1684, 471-484 [fo]; in: idem, Notae et
castigationes in Stephanum Byzantium De urbibus. Lugduni Batavorum 1692, 471-484.

Literatuur
Van der Aa, XVI, 604; H.J. Erasmus, The origins of Rome in historiography from Petrarch to
Perizonius (Assen, 1962).

414 Rijp, Feyken
Feyken Rijp was vanaf 1694 werkzaam als boekdrukker en -handelaar in Hoorn. Mogelijk werkte hij
eerst samen met E. Beukelman en na diens dood (1700) alleen. Hij had zijn winkel ‘In de Vinder van
de Druk-konst’.
a Kronyk van Hoorn seer dienstig om in de schoole gebruykt te werden. Hoorn s.a. [96 pp.; 8o].
b Chronyk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn. Beginnende met de grondlegging der
West-Vriesen, ontrent 50 jaren na Christi geboorte. Als mede des stads begin, voortgang en
tegenwoordigen staat, mitsgaders vele gedenkwaardige geschiedenissen soo binnen als buyten de
selve voorgevallen, beneffens de namen van de heeren der regeeringe, alles tot den jare 1706. Hoorn
1706 [328 + 136 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 269.
Blijkens de voorrede is het werk een omgewerkte bekorte versie van Velius' Chronijck
(zie: 485, a) met eigen aanvullingen.
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Literatuur
Van der Aa, XVI, 623; NNBW, VII, 1084.

S.A.G., zie: Gabbema, Simon Abbes

S.d.V., zie: Vries, Simon de

415 Salenson, Gerard van
Gent, 21 februari 1525 - Gent, 23 juli 1568
Vanaf 1550 was Van Salenson in Gent gevestigd als gezworen drukker, boekhandelaar en uitgever.
Toch moet op de uitgeverij en de boekhandel het accent hebben gelegen, want van de ongeveer veertig
boeken die Salenson uitgaf, kwamen de meeste van vreemde persen. Zijn fonds bevatte boeken in
het Nederlands, Frans en Latijn, op verschillende gebieden. Zo gaf hij theologische en historische
werken uit, waaronder de mémoires van Olivier de la Marche en de contemporaine geschiedenis van
M. van Vaernewijck (zie: 477, a).
a De cronijcke van Vlaenderen in tcorte, metgaders van Brabant, Arthois, Henegauwe, Hollant,
Zeeland, Vrieslant ende anderen omligghenden landen. Onder wien dat zy van den beghinne des
werelds gheweest zijn: met haerlieder oorsprongh, afcomste ende regiment, tot desen teghenwoordighen
tyde van onzen alder ghenadighsten ende onverwinnelicsten conijngh Philippus van Oostenrijcke,
conijngh van Spaengen, van Inghelant, van Vrankerijck etc., grave van Vlaenderen. Uut dyverschen
gheapprobeerden autheurs met neerstigheyt by een vergadert. Gent 1557 [290 ongen. pp.; 4o], 1563
(verm.).
Anoniem verschenen. In het voorwoord van de druk uit 1563 legt M. van Vaernewijck*
uit dat hij het eerste gedeelte van het boek tot de tijd van Gaius Trebonius heeft
geschreven.
b Die warachtighe historie van den alder onverwinnelicsten, ende alder moghensten keyser van Roome,
Carolus de vijfste van dien name, conijngh van Spaengnen etc. Met alle de gheschiedenessen die
binnen zijnen leven, hier ende in ander landen gheschiet zijn. Uut dyversche gheapprobeerde autheurs
met grooter neerstigheyt by een vergadert. Gent 1561 [300 pp.; 4o], 1564.
Anoniem verschenen.

Literatuur
BN, XXI, 216-218; F. van der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie
générale des Pays-Bas (7 dln.; Brussel, 1964-1975) V, 6-9.
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416 Sallengre, Albert-Henri de
's-Gravenhage, (ged.) 19 juli 1693 - 's-Gravenhage, 27 juli 1723
Na een studie in de letteren en rechten te Leiden en een promotie aldaar (1711), werd De Sallengre
advocaat in 's-Gravenhage. In deze stad richtte hij samen met J. van Effen en G.J. 's Gravesande het
Journal littéraire op, dat hij mede leidde tot 1722. Hij vertoefde in 1713-1714 in Parijs, waar hij
contacten met de literaire wereld onderhield. In 1716 werd hij raadsheer van de prinses van Oranje Maria-Louise van Hessen-Kassel, de weduwe van de Friese stadhouder Johan Willem Friso - en in
1717 commies van de Generaliteitsfinanciën. Hij maakte reizen naar Frankrijk (1717) en Engeland
(1719), waar hij fellow van de Royal Society werd.
a Novus thesaurus antiquitatum Romanarum. 3 tom. Hagae Comitum 1716-1719 [1327 + 1447 +
1251 pp.; fo]; Venetiis 1735.
Een voortzetting van het werk van J.G. Graevius.
b Essai d'une histoire des Provinces-Unies, pour l'année MDCXXI où la trêve finit et la guerre
recommença avec l'Espagne. Ouvrage posthume. La Haye 1728 [144 pp.; 4o].
Het boek wordt gevolgd door Preuves de l'histoire des Provinces-Unies de l'an 1621 [71
pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 29-31; NNBW, V, 648-649; E. Carayol, in: J. Sgard, ed., Dictionnaire des
journalistes 1600-1789 (Grenoble, 1976) 337-338; M.C. Jacob, The radical Enlightenment. Pantheists,
freemasons and republicans (Londen, 1981).

417 Salmasius, Claudius
Sémur-en-Auxois (Frankrijk), 15 april 1588 - Spa, 3 september 1653
Salmasius studeerde vanaf 1604 letteren bij Casaubon in Parijs. In 1608 ging hij naar Heidelberg en
na afsluiting van zijn studie werd hij advocaat bij het parlement in Dijon. Toen reeds begon zijn
filologisch werk en zijn produktie van gedichten. Sinds 1623 verbleef hij in Grigny bij Parijs. Intussen
bekwaamde hij zich in de kennis van vele talen, waaronder ook de oosterse. In 1632 kwam hij op
uitnodiging naar Leiden waar hij zich bezig hield met ‘antiquiteyten ende historien’. Frederik Hendrik
haalde hem over het hieronder vermelde boek samen te stellen. Salmasius onderhield goede contacten
met Descartes en minder goede met de rivaliserende D. Heinsius*. Het gelukte de Franse koning noch
Christina van Zweden hem aan het hof te verbinden.
a De re militari Romanorum liber. Opus posthumum. Lugduni Batavorum 1657 [243 pp.; 4o].
Met een voorwoord van G. Hornius*, die waarschijnlijk de druk bezorgde.
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Literatuur
Van der Aa, XVII, 33-35; NNBW, V, 649-652.

418 Samson, Peter August
Van het leven van Samson is niets bekend. Van der Aa vermeldt dat Walpole hem uit 's-Gravenhage
zou hebben meegenomen naar een congres in Soissons in 1723, waarna hij naar Engeland ging. Verder
vertaalde hij werk van de derde graaf van Shaftesbury (1709) en van A. Sidney (1702).
a Histoire de Guillaume III, roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France, et d'Irlande, etc. contenant ce qui
s'est passé de plus particulier depuis sa naissance jusques à sa mort; les démêlez qui ont régné durant
sa minorité; les négociations, les alliances, et les guerres qui se sont faites en Europe sous sa direction,
pendant son régne. A quoi on a joint les lettres de plusieurs princes et princesses; divers mémoires et
autres originaux, qui font le fondement de cette histoire. 3 tom. La Haye 1703-1704 [473 + 476 +
478 pp.; 12o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 60-61.

419 Sande, Johan van den
Arnhem, 28 juni 1568 - Leeuwarden, 17 november 1638
Van den Sande studeerde in Wittenberg en promoveerde in de rechten te Leiden (1597), waarna hij
hoogleraar in Franeker werd. In 1604 werd hij benoemd tot lid van het Hof van Friesland. Hij woonde
als ouderling de synode van Dordrecht bij en zat als afgevaardigde van Friesland in de rechtbank die
het oordeel over Oldenbarnevelt uitsprak. Met zijn broer Frederik gaf Van den Sande het geschiedwerk
van hun oom E. van Reyd* uit.
a Nederlandtsche historie ... dienende voor continuatie vande historie van wijll. Everhard van Reyd’,
tot de doodt van sijn excellentie graef Hendrick Casimier van Nassauw stadthouder van Vrieslandt,
stadt Groningen Omlanden ende Drenth. 1641. Leeuwarden 1650 [217 pp.; fo].
Dit vervolg op Van Reyds werk is met eigen titelblad opgenomen in diens Historie der
Nederlantscher oorlogen begin ende voortganck tot den jaere 1601. Daer bij gevoegt de
Nederlandsche geschiedenissen dienende voor continuatie tot de doodt van sijn excellentie
graef Henrick Casimier van Nassauw stadthouder van Vries-landt stadt Groeningen,
Omlanden, ende Drint, 1640, door Johan van Sande. Leeuwarden 1650 (zie: 396, a).
Boek 15 is vanaf p. 209 door de drukker Gijsbert Sijbes voltooid.
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Nieuwe drukken verschenen onder de titel: Kort begrijp der Nederlandtsche historien,
waer in 't begin, voort-ganck en eynde derselver beroerten en on-eenigheden klaerlijck
aengewesen wort. Beginnende vanden jare 1566 tot het jaer 1648. Amsterdam 1650 (2
drukken), 1651; Leeuwarden 1651; Utrecht 1651; Leeuwarden 1658 (op titelprent 1651),
1663.
Een vervolg is bijgevoegd over 1638-1648 in de Amsterdamse edities van 1650 en 1651
op pp. 544-714, en in de afwijkende Leeuwardense editie van 1651 pp. 539-696, met een
appendix. Boek 15 hierin is een uitgewerkte versie van het verhaal over 1638-1644 in
het vervolg op Van Reyd (II. deel) in de editie van 1644 (zie: 396, a).
De Leeuwardense druk heeft behalve een titelblad met Kort begrijp ook al een titelblad
met De waeckende leeuw, want de laatste drukken van 1658 en 1663 verschenen onder
de titel: De wakende leeuw der Nederlanden. Historie verthoonende 't begin ende
voortganck der Nederlandtsche oorlogen, ende beroerten, tot den jare 1650.
Dikwijls is bijgebonden een vervolg door P. de Lange: Seven boeken, der Nederlantsche
historien; ofte een vervolg op d'heer Johan van den Sande: van den jaare 1648 tot in
grasmaand 1661 des jaars vervattende al 't gedenkwaardigste in die tijd in de Nederlanden
voorgevallen. Amsterdam 1661; Leeuwarden 1663. Achter De wakende leeuw uit 1663
met iets afwijkende titel: Tweede deel der Nederlandtsche historien ... en voortgezet tot
zomermaand 1663 (zie: 287, e).
Belgicarum historiarum epitome. Qua initium, progressus, et exitus motuum atque discordiarum lucide
demonstrantur, ab anno 1566 ad 1648. Ultrajecti 1652.
Met een appendix tot 1650.

Literatuur
De Wind, 428-434; Van der Aa, XVII, 70-73; NNBW, V, 1199-1200.

420 Sander, Carel Philip
Brunswijk, 1754 - Rotterdam, 14 april 1823
Sander was vanaf 1777 luthers predikant in Woerden en vanaf 1779 in Groningen. In 1792 werd hij
naar Rotterdam beroepen. Zijn Oranjegezindheid maakte dat hij van 1795 tot 1802 van zijn ambt was
ontheven.
a Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong, benaaming en plechtigheden, enz.
der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duytschland, en in
de Nederlanden gevierd zyn, of noch gevierd worden, en de texten voor dezelve, evangelien en
epistelen genoemd. 2 dln. Groningen [1787-1790] [243 + 282 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 78-79; NNBW, X, 868-869.
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421 Sandius, Christophorus Christophori
Koningsbergen (Kaliningrad, U.S.S.R.), 12 oktober 1644 - Amsterdam, 30 november
1680
Na een studie te Koningsbergen week Sandius omstreeks 1668 uit naar Amsterdam. Zijn vader was
er namelijk wegens zijn sociniaanse opvattingen uit zijn functie bij het stadsbestuur gezet en Sandius
koesterde dezelfde overtuiging. Sandius leefde in Amsterdam van correctiewerk.
a Nucleus historiae ecclesiasticae: cui praefixus est tractatus de veteribus scriptoribus ecclesiasticis.
Cosmopoli [= Amsterdam] 1669 [235 + 156 + 137 pp.; 8o]; Coloniae 1676 (verm. en verb.).
De laatste druk verscheen onder de titel: Nucleus historiae ecclesiasticae, exhibitus in
historia Arianorum, tribus libris comprehensa: quibus praefixus est tractatus de veteribus
scriptoribus ecclesiasticis.
b Appendix addendorum, confirmandorum et emendandorum ad nucleum historiae ecclesiasticae ...
Coloniae 1678 [159 pp.; 4o].
c Notae et animadversiones in Gerardi Joannis Vossii libros tres de historicis Latinis. Amstelodami
1677 [355 pp.; 12o]; in: J.A. Fabricius, ed., Supplementa et observationes ad Vossium De historicis
Graecis et Latinis ... Hamburgi 1709, 231-556 (zie: 500, d).
d Bibliotheca anti-trinitariorum, sive catalogus scriptorum, et succincta narratio de vita eorum auctorum,
qui praeterito et hoc seculo, vulgo receptum dogma de tribus in unico Deo per omnia aequalibus
personis vel impugnarunt, vel docuerunt solum Patrem D.N.J. Christi esse illum verum seu altissimum
Deum. Opus posthumum. ... Freistadii 1684, 1-180 [8o], Varsoviae 1967 (facs.).

Literatuur
Van der Aa, XVII, 88-91; NNBW, X, 869-870.

422 Saxe, Christophorus
Eppendorf (bij Chemnitz, Duitsland), 13 januari 1714 - Utrecht, 3 mei 1806
Saxe studeerde te Leipzig en voorzag daarna in zijn levensonderhoud door het geven van privélessen
aan jongelui van gegoede komaf. In 1746 kwam hij in 's-Gravenhage terecht als gouverneur van de
kinderen van J. de Back, secretaris van stadhouder Willem IV. Na de dood van deze laatste werd Saxe
op aanbeveling van de gouvernante, Anna van Hannover, benoemd tot hoogleraar ‘antiquitatum et
humaniorum litterarum’ te Utrecht (1752 buitengewoon, 1755 gewoon). In 1780 werd deze leeropdracht
naar de wens van Saxe gewijzigd in: ‘professor historiarum, antiquitatum, eloquentiae et historiae
Batavae’, maar de afzonderlijke vermelding van de Nederlandse geschiedenis heeft er niet toe geleid
dat Saxe op dit terrein ook publiceerde. Saxe heeft veel geschreven en hevig gepolemiseerd. Zo werd
een twist met P. Burmannus Secundus tot in krantenadvertenties toe uitgevochten.
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a Oratio pro antiquitatis scientia. Trajecti ad Rhenum 1753 [74 pp.; 4o].
b Onomasticon literarium: sive nomenclator praestantissimorum omnis aevi scriptorum, praecipue
Graecorum et Latinorum, verisimilibus, quantum fieri potuit, temporum notis, et scholis domesticis
accomodatus. Trajecti ad Rhenum 1759 [61 pp.; 8o].
c Onomasticon literarium, sive nomenclator historico-criticus praestantissimorum omnis aetatis,
populi, artiumque formulae scriptorum, item monumentorum maxime illustrium, ab orbe condito
usque ad saeculi, quod vivimus, tempora digestus, et verisimilibus, quantum fieri potuit, annorum
notis accomodatus ... 8 tom. Traiecti ad Rhenum 1775-1803 [598 + 597 + 660 + 620 + 655 + 744 +
283 + 453 pp.; 8o].
d Oratio de veteris et medii aevi historia in academiis potissimum discenda, docendaque. Traiecti ad
Rhenum 1776 [101 pp.; 4o].
e Onomastici literarii epitome, tam historiae universae, quam reliquarum artium fidei aestimandae
rectrix, sive fasti scriptorum, veteris et medii aevi ... Trajecti ad Rhenum 1782 [190 pp.; 8o].
Een door Saxe zelf vervaardigde samenvatting van c.
f Monogrammata historiae Batavae a vetustissimis inde temporibus usque ad saeculi, quod vivimus,
annum tertium decimum, servata episcoporum Traiectinorum, comitum Hollandiae, ducum Gelriae,
item liberae reipublicae gubernatorum successione, et annorum serie, in usum scholarum domesticarum
adumbrata. Traiecti ad Rhenum 1784 [278 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 155-160; NNBW, VIII, 1281-1283; G.W. Kernkamp, J.P. Fockema Andreae, e.a.,
De Utrechtsche Universiteit 1636-1936 (2 dln.; Utrecht, 1936); J. Roelevink, Gedicteerd verleden.
Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839
(Amsterdam/Maarssen, 1986).

423 Scaliger, Josephus Justus
Agen (Frankrijk), 5 augustus 1540 - Leiden, 21 januari 1609
Aanvankelijk studeerde Scaliger onder zijn vaders leiding. In 1562 ging hij over tot het calvinisme.
Hij maakte reizen naar Italië en Polen (in het gevolg van de tot koning van Polen gekozen Hendrik
III). Na de Bartholomeusnacht (1572) vertrok hij naar Genève, maar verbleef vanaf 1574 weer in
Frankrijk, in de Touraine. In 1593 werd hij aan de Leidse universiteit benoemd. Scaligers belangstelling
ging uit naar alle facetten van de toenmalige wetenschap. Hij verzorgde vele uitgaven van klassieken
en vervulde een pioniersrol op het gebied van de chronologie.
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a Opus novum de emendatione temporum in octo libros tributum. Lutetiae 1583 [432 pp.; fo];
Francofurti 1593; Lugduni Batavorum 1598 (verm.); Coloniae Allobrogum 1629 (verm.).
b Thesaurus temporum. Eusebii Pamphili Caesareae Palaestinae episcopi chronicorum canonum
omnimodae historiae libri duo, interprete Hieronymo, ex fide vetustissimorum codicum castigati.
Item auctores omnes derelicta ab Eusebio, et Hieronymo continuantes ... Opera ac studio Iosephi Iusti
Scaligeri ... Eiusdem Iosephi Scaligeri Isagogicorum chronologiae canonum libri tres, ad Eusebii
chronica, et doctrinam de temporibus admodum necessarii. Lugduni Batavorum 1606 [292 + 342 pp.;
fo]; Amstelodami 1658 (verm.).

Literatuur
Van der Aa, XVII, 161-177; NNBW, V, 660-667; W.E. van Wijk, Het eerste leerboek der technische
tijdrekenkunde (Scaliger's Isagogici chronologiae, 1606) ('s-Gravenhage, 1954); C.M. Bruehl, ‘Josef
Justus Scaliger. Ein Beitrag zur geistesgeschichtlichen Bedeutung der Altertumwissenschaft’, Zeitschrift
für Religions- und Geistesgeschichte, XII (1960) 201-218, XIII (1961) 45-65; W. den Boer, Scaliger
en Perizonius. Hun betekenis voor de wetenschap ('s-Gravenhage, 1964); A.T. Grafton, ‘Joseph
Scaliger and historical chronology: the rise and fall of a discipline’, History and theory, XIV (1975)
156-185; H.J. de Jonge, ‘Josephus Scaliger in Leiden’, Leids jaarboekje, LXXI (1979) 71-94; A.T.
Grafton, Joseph Scaliger: a study in the history of classical scholarship, I (Oxford, 1983).
A.T. Grafton, H.J. de Jonge, Joseph Scaliger, a bibliography 1852-1982 ('s-Gravenhage, 1982).

Scharlensis, Ocko (Ocko van Scharl), zie: Cornelius, Andreas

424 Scharp, Jan
's-Gravenhage, 16 augustus 1756 - Rotterdam, 2 maart 1828
Jan Scharp werd in 1773 in Leiden ingeschreven als student in de theologie. Als Nederlands hervormd
predikant stond hij achtereenvolgens in St. Annaland (1778), Axel (1780), Noordwijk (1788) en
Rotterdam (1789-1826). Hij was overtuigd orangist, wat hem van 1796 tot 1800 zijn betrekking kostte.
Die jaren bracht hij door in ballingschap, tijdens welke hij een Oostfriese gemeente bediende. Hij
was zeer mild tegenover andere gezindten en heeft een overvloed aan (gelegenheids-)geschriften
nagelaten.
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a Geschiedenis en costumen van Axel. Behelzende eene plegtige kerkelyke reedenvoering,
uitgesprooken op het tweehonderdjaarig eeuw-feest ter vryheid van gemelde stad, staatelyk gevierd
op den zeeventienden van Hooimaand des jaars MDCCLXXXVI. Waar in de kerkelyke en wereldlyke
geschiedenissen, van de vroegste tot op onze tyden toe, getrouw worden opgegeeven, alles opgespoord
uit de onpartydigste schryvers en eene meenigte nooit uitgegeevene stukken. 3 dln. Middelburg
1787-1788 [160 + 319 + 321 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 270.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 221-228; NNBW, IV, 1203-1205; H.J. Jaanus, ‘Ter nagedachtenis van Ds Jan
Scharp, overleden te Rotterdam 2 maart 1828’, Rotterdams jaarboekje (1980) 156-175; C. Huisman,
Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneelgereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht,
1983).

425 Schelling, Pieter van der
Rotterdam, 23 juli 1691 - Rotterdam, (begr.) 4 mei 1750
Na het Remonstrants Seminarium te Amsterdam bezocht te hebben werd Van der Schelling in 1713
predikant te Gorinchem en daarna in Gouda. In 1725 nam hij ontslag. Al sinds 1721 studeerde hij
namelijk in Leiden rechten. Hij huwde een dochter van C. van Alkemade*, die hij sindsdien hielp bij
het verzamelen van gegevens en het samenstellen van diverse werken.
a Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de graafelykheid,
en de heerelykheden van Holland, en Westvriesland: waar in ook het begin, de oorsprong, en voortgang
van het tiendregt der heidenen, joden en kristenen in 't algemeen, als ook dat der Vereenigde, en
Oostenrykse Nederlanden in 't byzonder, en teffens vele oudheden, den staat, volks gesteltenisse,
regerings wyze, en geschiedenissen van oud Batavie, den oorsprong des graafschaps, en der heerelyk,
van Holland en Westvriesland, en 's lands domeinen en leenregt betreffende, worden nagespeurd, en
opgehelderd ... 2 dln. Rotterdam 1727 [611 + 386 pp.; 8o].
b Beschryving van de stad Briele, en den lande van Voorn, behelzende, I. De beschryving zelf, van
de stad Briele, en den lande van Voorn, enz. II. De historie, genealogie en successie van de heeren,
en vrouwen van Voorn, burggraven, en burggravinnen van Zeeland. III. De politike regering ... IV.
De privilegien, octroyen, ... Rotterdam 1729 [376 + 306 pp.; fo] - Nijhoff/Van Hattum, 2.
In samenwerking met C. van Alkemade (zie: 9, f).
c Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis, in het houden van
maaltyden, en het drinken der gezondheden, onder de oude Batavieren, en vorsten, graaven, edelen,
en andere ingezetenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk,
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nevens de oorsprongk dezer gewoontens, en der zelver overeenkomst met die van andere volken. 3
dln. Rotterdam 1732-1735 [562 + 555 + 612 pp.; 8o].
In samenwerking met C. van Alkemade (zie: 9, g).
d De oorsprong, 't begin, de voortgang, en 't einde van het geregtelyk kampen, mitsgaders van de
duëllen, in: C. van Alkemade, Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vorderinge
voor den Hove van Holland, onder de eerste graaven. De derde druk, meer dan de helft vermeerderd
... Rotterdam 1740, 399-490 [8o] (zie: 9, b).
e Histori van het notarisschap. Behelzende den oorsprong, 't begin, en den voortgang van het
notarisschap, kancellierschap, sekretarisschap, griffierschap, klerkschap, enz. byzonder in de
Nederlanden, enz. Mitsgaders de Engelsche praktyk ... Rotterdam 1745 [745 pp.; 8o].
f Katwyksche, Rynsburgsche, en andere Nederlandsche oudheden, uit egte en meest al ongedrukte
bescheiden te zamen gesteld en beschreeven..., in: A. Pars, Catti aborigines Batavorum. Dat is: de
Katten de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken, aan See en aan den Rijn ...
Leiden/Amsterdam 1745, 405-604 [8o] - Nijhoff/Van Hattum, 241 (zie: 375, b).
g De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die van laater tyden.
Vertoonende I. De Batavieren, als een vry volk, onder hunne eige overheden, en wetten. II. Hollands
krygshoofden, en graaven, aangesteld door 's lands Staaten, en niet door koningen der Franken. III.
Holland geen wettig leen van het Fransche, nog Duitsche ryk geweest zynde, nog van het bisdom van
Utrecht. IV. Hollands Staaten, vertogen, plakaaten, historischryvers, Dousa*, de Groot*, Merula*,
Vossius*, Scriverius*, V. Leeuwen*, Matthaeus*, Van Alkemade*, enz. nevens het algemeen gevoelen,
verdeedigd tegen de beschuldigingen van mr. G. van Loon*. V. De Histori van Kolyn, als eerste
ontdekt, en verklaard door K. van Alkemade, dog sedert zeer gebrekkelyk uitgegeeven. VI. Mitsgaders
Hollands tiendregt, enz. Rotterdam 1746 [679 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 257-260; NNBW, V, 682-683; G.D.J. Schotel, Leven, gedrukte werken en
handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling (Breda, 1833); M.J. van Lieburg,
‘Reinier de Graaf (1647-1717) en de Rijmkroniek van Klaas Kolijn’, Documentatieblad werkgroep
achttiende eeuw, no. XXXVII (1977) 4-24; E.O.G. Haitsma Mulier, ‘“Hoofsche papegaaien” of
“redelyke schepsels”: Geschiedschrijvers en politiek in de Republiek in de eerste helft van de achttiende
eeuw’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CII (1987) 450-475.
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426 Schellingwou, Antonius
Amsterdam, (ged.) 4 mei 1604 - Amsterdam, 25 augustus 1651
Schellingwou was de zoon van een protestantse vader en een katholieke moeder. Hij studeerde vanaf
1624 medicijnen in Leiden. Onder invloed van een tante, die ‘klopje’ in Haarlem was, werd hij buiten
medeweten van zijn vader priester. Van 1643 tot 1645 was Schellingwou missionaris te Ilpendam.
Daarna woonde hij in Amsterdam en werd hij tenslotte pastoor van de statie aan de Brouwersgracht.
Naast het onderstaande historische werk schreef hij ook religieuze werken.
a Op-comste der Neder-lantsche beroerten. Munster en Luik 1642 [228 pp.; 12o]; Luik 1646; Keulen
1649 (verm.), 1666, 1673.
Anoniem verschenen. Voor de toeschrijving aan Schelling wou in plaats van de traditionele
aan Augustinus van Teylingen, zie: Vermaseren, Katholieke Nederlandse
geschiedschrijving, l.

Literatuur
NNBW, IX, 975; H.J. Allard, ‘Augustinus van Teylingen's ‘Opcomste der Nederlantsche beroerten’,
Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm, LIII (1904) 65-101; A. de Wilts, ‘Is Augustinus van
Teylingen de schrijver van de “Opcomste der Nederlantsche beroerten”?’, Het boek, XXVI (1942)
281-298; B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw
over de opstand (2e druk; Leeuwarden, 1981).

Schets van het leeven, den aart en het gedrag van den heere mr. Hermannus
Noordkerk, zie: Wagenaar, Jan

427 Schoockius, Martinus
(Utrecht?), 1 april 1614 - Frankfort aan de Oder (Duitsland), 1669
Schoockius studeerde rechten in Franeker, en letteren, filosofie en theologie in zowel Leiden als
Utrecht. In Utrecht was hij sinds 1635 enkele jaren privaat-docent en in 1638 buitengewoon hoogleraar,
daarna twee jaar gewoon hoogleraar in de retorica in Deventer en vanaf 1640 vijfentwintig jaar lang
hoogleraar in de fysica en logica in Groningen. De laatste jaren van zijn leven doceerde hij nog
geschiedenis in Frankfort aan de Oder (sinds 1666) en was hij hofhistoriograaf van de keurvorst van
Brandenburg. Hij geraakte in conflict met Descartes omdat hij op instigatie van G. Voetius* tegen
deze geschreven had (zoals hij zich al eerder met medeweten van Voetius tegen de remonstranten
had gericht); daar Voetius zelf in het manuscript van Schoockius veranderingen had laten aanbrengen,
vloeiden hier voor Schoockius allerlei onaangenaamheden uit voort.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

369

a Liber de bonis vulgo ecclesiasticis dictis: item de canonicis: atque speciatim de canonicis Ultrajectinis;
horumque occasione, de officio ministrorum ecclesiae erga magistratus ... Groningae 1651 [758 pp.;
4o].
b Respublicae Achaeorum et Veientium juxta sua fata in usum praesentis seculi deliniatae. Trajecti
ad Rhenum 1664 [224 pp.; 12o]; in: J. Gronovius, ed., Thesaurus Graecarum antiquitatum. 12 tom.
Lugduni Batavorum 1697-1702, V, 2141-2208 (zie: 190, d).

Literatuur
Van der Aa, XVII, 396-403; ADB, XXXII, 324-325; BLGNP, II, 394-395; NNBW, X, 889-891; E.H.
Kossmann, Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland (Verhandelingen der Koninklijke
Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks LXVII, no. 2; Amsterdam, 1960);
D. Nauta, ‘De reformatie in Nederland in de historiografie’, Serta historica, II (1970) 41-71, ook in:
P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed., Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie
van de Nieuwe Tijd (2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) II, 206-227.

428 Schoon, Kornelis
Alkmaar, (ged.) 17 december 1645 - (?), (?)
Van Schoon weten we niet meer dan Bruinvis meedeelde, namelijk dat hij in 1662 binnenkwam op
het Statencollege in Leiden en er een half jaar later een dispuut verdedigde. Of hij het tot predikant
heeft gebracht is onbekend.
a Alkmaars bitter en zoet, ofte een beknopt vertoog van de bange belegeringe, en heugelikke
uytreddinge der stede Alkmaar, voorgevallen in den iare 1573. En nu uyt de schriften der ouden
kortelik vertoont. Alkmaar 1673 [36 pp.; 8o], 1714, 1734, 1748, 1770.
De eerste druk verscheen met de naam van Schoon, de latere drukken zijn anoniem
verschenen.

Literatuur
NNBW, II, 1296; C.W. Bruinvis, Over Alkmaarsche geschiedboeken en geschiedschrijvers (Alkmaar,
1892).

Schooreler kronyk, zie: Burgher van Schoorel, Dirck
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429 Schotanus, Christianus
Schingen (bij Franeker), 16 augustus 1603 - Franeker, 12 november 1671
In Leeuwarden bezocht Schotanus het gymnasium en daarna studeerde hij letteren en theologie in
Franeker. Hij stond als predikant in zijn geboortedorp en Cornjum. In 1639 werd hij hoogleraar in
Franeker in de Griekse taal, in 1644 in de kerkgeschiedenis. In hetzelfde jaar werd hij tevens benoemd
tot historieschrijver van Friesland, als opvolger van P. Winsemius*. Daarnaast was hij jarenlang
predikant in Franeker. Naast zijn historische werk heeft hij talrijke theologische publikaties op zijn
naam staan.
a Beschryvinge end chronijck van de heerlickheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers.
Vertonende de veranderingen van den bodem, vruchtbaerheyt, zeden end staet, so politijck als
kerckelijck, met een cort en volkomen verhael aller geschiedenissen van voor de tyden Christi tot op
de Sassensche heerschappy ... Franeker 1655 [363 pp.; 4o].
b De geschiedenissen kerckelyck ende wereldtlyck van Friesland oost ende west; beginnende van
d'eerste geheuchenis ende vol-trocken tot op het jaar na Christi geboorte MDLXXXIII. Franeker 1658
[929 + 148 pp.; fo]; Amsterdam 1660.
Beide identieke uitgaven hebben een tweede titelpagina: De geschiedenissen van Frieslandt
oost ende west, van d'eerste geheuchenis af, tot op het jaer 1584 [dus niet 1583].
c Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe
caerten van t landschap in 't algemeen soo oud als nieuw ... S.l. [1664] [280 pp.; fo],
Amsterdam/Leeuwarden 1978 (facs.); [Leeuwarden] 1718.
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 435-438; BLGNP, I, 325-326; NNBW, V, 700-701; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; idem, ‘Christianus Schotanus, geschiedschrijver’, Gens Schotana. Uitgave van
de Schotanus-Stichting, 1, no. 2 (1963) 84-104; J.J. Kalma, Toelichting in de facsimile-editie
(Leeuwarden, 1978).
F. Postma, ‘Bibliografie II’, Gens Schotana. Uitgave van de Schotanus-Stichting, 1, no. 8a (1980)
365-376.

430 Schouwen, Johannes Franciscus
Heerenveen, (?) - Amsterdam, (begr.) 18 juni 1749
Over het leven van Schouwen is niet meer bekend dan dat hij in Heerenveen is geboren en later in
Amsterdam woonde, zoals hij zelf in de opdracht van zijn werk meedeelt.
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a Korte beschryvinge van 't beroemde vlek Heerenveen, gelegen in de grietenyen van Schoterland en
Angwirden, in Frieslands derde kwartier de Sevenwouden genaamt. Amsterdam 1727 [31 pp.; 8o] Nijhoff/Van Hattum, 271.
Anoniem verschenen.

431 Schrassert, Johan
Arnhem, 14 juli 1687 - Harderwijk, 1 februari 1756
Schrassert studeerde vanaf 1702 rechten te Harderwijk. Hij promoveerde er en vestigde zich er later
als advocaat. In 1709 werd hij secretaris van de stad, een ambt dat ook zijn vader had bekleed.
Bovendien was hij raad en schout. Behalve zijn historisch werk schreef hij ook juridische boeken.
a Hardervicum antiquum. Ofte beschryvinge der stadt Harderwyck begrypende de oude ende
uytterlijcke gedaante der stadt en schependom. Als mede haere regeering, gildens ende burgerie:
mitsgaders der selver rechten, vryheden ende voorbaeten binnen en buyten. Harderwijk 1730 [206
pp.; 4o], 1732 - Nijhoff/Van Hattum, 272-273.
b Tweede deel. Begrypende de gedenckwaerdigste saecken van tyd tot tyd aldaer voorgevallen sedert
haere stigtinge tot desen huydigen dag toe. Uyt originele stucken, successive stadts-boecken en oude
aenteeckeningen vergadert en t'samen gestelt. Harderwijk 1732 [184 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum,
274.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 488; NNBW, I, 1460-1461.

432 Schrevelius, Theodorus
Haarlem, 1572 - Leiden, 2 december 1649
Schrevelius kreeg zijn eerste onderwijs op de Latijnse school in Haarlem bij C. Schonaeus, die hij na
zijn studie in Leiden als rector opvolgde. Bovendien nam hij zitting in de Haarlemse vroedschap
(1607), maar hier werd hij bij de wetsverzetting van 1618 uit verwijderd. In 1624 werd hem ook,
vanwege de hem toegedachte remonstrantse sympathieën, het rectoraat ontnomen. Weldra echter
bekleedde hij dezelfde functie aan de Latijnse school van Leiden (1625-1642). Naast zijn historisch
werk schreef hij Latijnse en Nederlandse gedichten.
a Harlemum, sive urbis Harlemensis incunabula, incrementa, fortuna varia, in pace, in bello.
Hamorum et Asellorum factio. Obsidiones. Reformationis cruda initia. Consilia politica. Schismata
ecclesiastica. Tempora Lycestriana. Statuta antiqua.
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Comitum privilegia gratiosa. Regimen politicum, ecclesiasticum, oeconomicum, militare et
scholasticum. Tum studia incolarum in quavis facultate et arte, et plura id genus. Lugduni Batavorum
1647 [315 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 275.
Harlemias, ofte om beter te seggen, de eerste stichtinghe der stadt Haerlem, het toe-nemen en
vergrootinge der selfden; hare seltsame fortuyn en avontuer in vrede, in oorlogh, belegeringe, harde
beginselen van d'eerste Reformatie, politique raedtslagen, scheuringhe in de kercke, de tijden van
Lycester, oude keuren, gunstige privilegien van graven, regeeringe in de politie soo hooghe als leeghe,
in 't kerckelijcke, militaire, scholastijcke, de oeffeninghe van de ingheseten, in alle wetenschap, kunst
ende gheleertheydt, neeringhe en hanteringe, en wat dies meer is. Haarlem 1648, 1754 (‘vermeerdert
met historiesche aantekeningen tot den jaare 1750’); Amsterdam 1765 - Nijhoff/Van Hattum, 276-278.
Een door Schrevelius zelf vervaardigde vertaling.

Literatuur
De Wind, 487-488, 593; Van der Aa, XVII, 496-498; NNBW, V, 703-704; Kampinga, Opvattingen.

433 Schuer, Jan Lodewijk
Hamburg, 1698 - (?), voor september 1740
Veel is niet bekend over Schuers leven. In 1724 was hij reeds met zijn vader in Amsterdam gevestigd,
en huwde hij een Amsterdamse. Bij zijn inschrijving als poorter op 11 januari 1725 gaf hij als beroep
op: ‘translateur’. In 1727 vertaalde hij het Lexicon genealogicum van J. Hübner, een familielid van
moederszijde.
a Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, behelzende
zo het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Morery, Bayle*, Buddeus, enz. als de
gehele kerkelyke en wereldlyke geschiedenis; of een kort begrip van de levens en merkwaardigste
bedryven van de patriarchen, rechters, joodsche koningen, propheten, apostelen, vaders der eerste
kerke, pauzen, ...; Voorts de levensbedryven der keizeren, koningen ...; als mede een historisch verhaal
en zedekundige uitlegging van de oude heidensche verdichtselen en fabelen, der zelven gewaande
goden en godinnen ...; verder eene geographische, staatkundige en historische beschryving van de
keizerryken, koninkryken, vorstendommen ...; eindelyk eene zeer naauwkeurige genealogische
beschryving van de doorluchtige afkomsten der aloude en hedendaagsche gekroonde hoofden en
aanzienlyke geslachten des gehelen aardbodems, der zelver verdeeling in stamhuizen en liniën, en
van alle de voornaamste familiën, byzonderlyk de Zeventien Nederlandsche Provincien betreffende
... 10 dln. Amsterdam 1725-1733 [A 738, B 458, C 432, D 230, E 216, F 226, G 302, H 320, I 216,
K 144, L 325, M 374, N 110, O 110, P 402, Q 16, R 176, S 178 + 172, T 156, U 40, V 140, W 132,
X 12, Y 24 en Z 120 pp.; fo], 1733, 1735.
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De eerste twee delen van de eerste druk, Amsterdam 1725, verschenen onder het toezicht
van D. van Hoogstraten* en M. Brouërius* van Nidek. De delen drie tot en met negen,
Amsterdam 1727-1732, verschenen zonder namen. Deel tien van de eerste druk,
Amsterdam 1733, verscheen onder het toezicht van D. van Hoogstraten en J.L. Schuer.
Met dit laatste opschrift verscheen in hetzelfde jaar een herdruk van de gehele serie, twee
jaar later gevolgd door een derde druk.
b Beknopte beschryving van de stadt Dantzig, behelzende der zelver oorspronk, benaming, gelegenheit
en tegenwoordigen toestandt, openbare geestelyke en wereldlyke gebouwen, regeringsform, gebiedt
van buiten, geleerde en vermaarde mannen, merkwaardigste geschiedenissen, belegeringen, enz. enz.;
nevens een verhaal van het kasteel van Weisselmunde. Amsterdam 1735 [298 pp.; 8o], 1764.
c Algemeene Nederlandsche geschiedenissen, zedert het Twaalfjarige bestandt van het jaar 1621 tot
de Uitrechtse Vreede in 't jaar 1713 gesloten. 3 dln. Amsterdam 1742 [87 + 229 + 235 pp.; 8o].
d Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen sedert byna twee eeuwen. Vervattende een
aaneengeschakeld verhaal der wisselvalligheden, zo in voor- als tegenspoed, ons vaderland
overgekomen; beginnende met den overdragt der Nederlanden door den keizer Karel den V. aan zynen
zoon Philips den II. van Spanje, in den jare 1555. En eindigende met de dood van Willem den IV.
van Oranje, in den jare 1751. 3 dln. Amsterdam 1752 [424 + 422 + 538 pp.; 8o]; Utrecht 1767.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 520; NNBW, V, 705-706.

434 Schwartzenberg en hohenlansberg, Georg Frederik baron thoe
's-Gravenhage, 23 september 1733 - 's-Gravenhage, 6 augustus 1783
Schwartzenberg studeerde van 1750-1754 rechten aan de hogeschool van Franeker, waarvan hij later
curator werd. Hij had sinds 1756 zitting in de Staten van Friesland en werd in 1766 grietman van
Menaldumadeel, een ambt dat ook zijn vader had bekleed. Als afgevaardigde ter Staten-Generaal en
als lid van verschillende bezendingen naar 's-Gravenhage kwam hij op voor de Friese belangen. Het
bekendst is hij gebleven door de uitgave van zijn plakkaatboeken, die jarenlange arbeid vergden. Hij
werd daarbij bijgestaan door de jurist Nicolaas Tholen, klerk ter secretarie van Friesland, en door
Johann Herbell, gouverneur van de zoon van Schwartzenberg en later secretaris van Franeker en
Sneek. Na de dood van Schwartzenberg kreeg Herbell de opdracht de uitgave te voltooien.
a Groot placaat en charterboek van Vriesland. 6 dln. Leeuwarden 1768-1793 [1795] [796 + 875 +
1227 + 1287 + 1261 + 424 pp.; fo].
Deel 1: loopt tot 1499; deel 2: bevat het Annael ofte land-boek van K. van Martena (zie:
324, a) en gaat tot 1542; deel 3: 1543-1578; deel 4: 1579-1604; deel 5: 1605-1686; deel
6: 1687-1705.
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Van deel zes was in 1795 een gedeelte gedrukt - zonder jaar van uitgave - toen de
gebeurtenissen van dat jaar een volledige uitgave verhinderden.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 570; NNBW, III, 1157-1158; J. van Leeuwen, Alphabetisch register of algemeen
repertorium op het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland (Workum, 1857); G. Colmjon,
Register van oorkonden, die in het charterboek van Friesland ontbreken tot het jaar 1400 (Leeuwarden,
1884).

435 Schijn, Hermannus
(Amsterdam?), 3 augustus 1662 - Amsterdam, 25 november 1727
Volgens Van der Aa en het NNBW werd Schijn in Amsterdam geboren, maar blijkens zijn inschrijving
aan de universiteiten van Leiden (1679) en Utrecht (1681) was hij afkomstig uit Rotterdam. Schijn
studeerde geneeskunde en promoveerde in 1682. Hij vestigde zich als geneesheer te Rotterdam.
Daarnaast studeerde hij theologie en in 1686 werd hij leraar bij de doopsgezinden. In die functie trok
hij in 1690 naar Amsterdam.
a Korte historie der protestante christenen, die men Mennoniten of doopsgezinden noemt, waar in
niet alleen hunne oorsprong en voortgang, maar ook (na eenig onderzoek op de herkomst van het
woort wederdoopers) inzonderheit hun duidelyk onderscheit van de Munstersche wederdoopers, en
alle andere oproermakers, in Duitslant en elders, klaar en overtuigelyk wort aangewezen. Amsterdam
1711 [77 pp.; 8o].
b Historia christianorum, qui in Belgio Foederato inter protestantes Mennonitae appellantur; in qua,
praeter eorum originem, progressum, statum hodiernum, et fidei confessionem, simul ostenditur
ingens inter hos, et anabaptistas Germanos et Monasterienses, discrimen; adjecta accurata disquisitione,
de antiquitate baptismi proselytorum inter Judaeos. Amstelodami 1723 [328 pp.; 8o].
Dit werk is een door Schijn zelf vertaalde en sterk vermeerderde uitgave van a.
Geschiedenis der protestantsche christenen in 't Vereenigd Nederland genoemd Mennoniten ... Zynde
daar by gevoegd een naauwkeurig onderzoek wegens de oudheid van den doop der joodengenooten
onder de jooden. Amsterdam/Utrecht 1727.
Deze vertaling door Matthys van Maurik werd op de markt gebracht omdat de uitgave
van 1711 (zie: a) uitverkocht was.
c Historiae Mennonitarum plenior deductio, in qua de origine, nominibus, differentiis, dogmatibus
propriis et peculiaribus, confessionibus, auctoribus, itemque de hodierno in Belgio Foederato statu
eorum christianorum, qui, a Mennone Simonis Mennonitae appellantur, fusius agitur. Amstelaedami
1729 [365 pp.; 8o].
Postuum verschenen, misschien door de zorg van M. van Maurik.
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Uitvoeriger verhandeling of vervolg van de geschiedenis der Mennoniten, in welke van de oorsprong,
namen, verschillen, eyge en byzondere leerstukken, belydenissen, en schryvers, midsgaders van den
tegenwoordigen staat der christenen, die van Menno Simons Mennoniten genoemt worden, breeder
gehandeld word. Amsterdam 1738.
Geschiedenis dier christenen welke in de Vereenigde Nederlanden onder de protestanten Mennoniten
genaamd worden ... Zynde deeze tweede druk op nieuws uit het Latyn vertaald, en vermeerderd met
eenige aantekeningen, en een voorbericht, dienende tot nader ophelderinge, en betooginge van
verscheidene zaaken, in dit werk voorkomende door Gerardus Maatschoen. 3 dln. Amsterdam
1743-1745.
Deel 1 en 2 waren door G. Maatschoen bezorgde vertalingen van de Latijnse uitgaven
van b en c. Het derde deel was van hem zelf: Aanhangzel, dienende tot een vervolg, of
derde deel van de geschiedenisse der Mennoniten ... In het welke noch negentien leeraars
der Mennoniten, op nieuws in het koper gebragt, kortelyk beschreeven, en hunne
nagelaatene schriften aangeweezen worden. Dit werk verscheen ook afzonderlijk en
anoniem onder de titel: Levensbeschryving van eenige voornaame mannen, in hun leven
leeraaren, by de doopsgezinden. Amsterdam 1750.
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Van der Aa, XVII, 577-578; BLGNP, III, 258-259 (G. Maatschoen), 327-328 (H. Schijn); NNBW,
VII, 1129; H.S. Bender, e.a., ed., The Mennonite Encyclopedia (4 dln.; Hillsboro, 1955-1959) IV
454-456; J. Lindeboom, ‘Doopsgezinde twisten en buitenlandsche inmenging’, Nederlandsch archief
voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie, XXXII (1940) 73-86; C. Krahn, ‘The historiography of the
Mennonites in the Netherlands’, Mennonite quarterly review, XVIII (1944) 195-224; H.W. Meihuizen,
‘De beoefening van de doperse geschiedenis in Nederland’, Doopsgezinde bijdragen, nieuwe reeks,
I (1975) 9-29.

436 Scriverius, Petrus
Haarlem, 12 januari 1576 - Oudewater, 30 april 1660
Scriverius groeide op in Haarlem en kreeg zijn eerste onderwijs aan de Latijnse school onder de
leiding van C. Schonaeus. In 1593 ging hij als student naar Leiden, waar hij ook na zijn huwelijk in
1599 bleef wonen. Hier leerde hij onder anderen J. Dousa Sr.*, D. Heinsius*, J. Meursius*, P. Merula*
en J.I. Pontanus* kennen. Aangezien hij het zich financieel kon permitteren ambteloos door het leven
te gaan bekleedde hij, juist om zijn onafhankelijk oordeel te kunnen handhaven, geen enkele bestuurlijke
of universitaire functie. Hij wijdde zich geheel aan de studie, gaf klassieke schrijvers uit, bevorderde
de Nederlandstalige poëzie en schreef ook zelf Latijnse en Nederlandse gedichten. Groot waren zijn
activiteiten in het verzamelen van gegevens, die hij ook aan anderen ter beschikking stelde. Hierdoor
had Scriverius een centrale plaats in het literaire en wetenschappelijke leven van zijn tijd, ook al
publiceerde hij weinig eigen werk. Nadat hij in 1650 zijn gezichtsvermogen had verloren, trok hij in
1656 bij een van zijn zonen in Oudewater in.
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a Oudt-Batavien nu ghenaemt Holland. Hoe, ende in wat manieren, ende van wien Hollandt, Zeelandt,
ende Vrieslandt eerst bewoont is gheweest. Auctore Saxo Grammatico. Leiden 1606 [329 pp.; 8o],
1612 (zie ook: c).
Een deel van de oplage verscheen ook met ander adres en twee geringe wijzigingen op
de titelpagina: Verclaringhe van oudt Batavien ... Gheduckt tot Leyden, by Henrick
Lodowicxs. van Haestens. Het werk bevat:
7-48

P. Scriverius, Naerder verclaringe van out
Batavien.

50-189

J. Duym, Historie der graven van Holland,
Zeeland ende Vriesland (zie: 153, a).

189-329

J. Duym, Historie der gouverneurs ... (zie: 153,
a).

b Batavia illustrata, seu de Batavorum insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, territorio Traiectensi et
Gelria, scriptores varii notae melioris, nunc primum collecti, simulque editi. Lugduni Batavorum
1609 [232 + 184 + 56 + 40 pp.; 4o], 1611.
De laatste druk verscheen onder de titel: Inferioris Germaniae provinciarum unitarum
antiquitates, en werd voorafgegaan door Ph. Cluverius, Commentarius de tribus Rheni
alveis, et ostiis (zie: 114, a).
De inhoud is in vier pagineringen verdeeld:
1-8

Gerardus Noviomagus, Lucubratiuncula de
Batavorum insula (zie: 179, b).

9-73

Idem, Historia Batavica (zie: 179, d, f).

75-126

Cornelis Aurelius, Batavia, sive de antiquo
veroque ejus insulae quam Rhenus in Hollandia
facit situ et laudibus, adversus Gerardum
Noviomagum, libri duo (zie: 20, a).

127-135

Epistola Chrysostomi Neapolitani de situ et
moribus Hollandiae.

135-136

Epitheta Batavorum a Martino Dorpio collecta.

136-138

Desiderius Erasmus, De Batavis sive Hollandis,
in adagio auris Batava.

138-141

Epistola Gerardi Noviomagi de Zelandiae situ
(zie: 179, a).

141-144

Hadrianus Barlandus, Hollandiae et Zelandiae
compendiosa descriptio (dit is een herdruk van
zijn Opusculum uit de Dialogi) (zie: 27, c).

145-167

Levinus Lemnius, De Zelandiae insulis ....

170-232

Petrus Scriverius, Antiquitatum Batavicarum
tabularium ... (een bewerking van zijn Naerder
verclaringe van out Batavien (zie: a)).

1-156

Petrus Scriverius, Illustrissimorum Hollandiae
Zelandiaeque comitum ac dominorum Frisiae
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icones et historia (een bewerking van Duyms
Historie der graven van Holland, Zeeland ende
Vrieslandt (zie: a); als zelfstandige uitgave: zie
hieronder).
157-184

Petrus Scriverius, Hollandiae Zelandiaeque
historia. Ex Meiero* et Barlando* aliisque, suis
locis addenda.

1-38

Vetustissimorum Ultraiectensium pontificum
indigitamenta, et res gestae maxime memoratu
dignae. Auctoribus Hadriano Barlando* et
Gerardo Noviomago*.

39-51

Lamberti Hortensii, De urbis Ultraiecti situ,
origine, populi moribus, religionis initiis,
episcopis, etc. dissertatio (zie: 241, a).

52-56

Aeneas Silvius Picolomini, De Frisia Germaniae
provincia, ex Commentario de iis quae sub
Friderico III imperatore in Europa gesta sunt,
usque ad annum MCCCCLVIII.
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1-40

Henricus Aquilius, Chronici Gelriae compendium
(met noten van P. Scriverius) (zie: 18, a).

Bovengenoemde Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque comitum ac dominorum Frisiae icones
et historia werd herdrukt onder de titel: Principes Hollandiae Selandiaeque, in: Respublica Hollandiae
et urbes. Lugduni Batavorum 1630, 357-434. Vermeerderd verscheen het gedeelte zelfstandig:
Principes Hollandiae et Westfrisiae ab anno Christi DCCCLXIII ... descripti auspiciis Petri Scriverii.
Harlemi 1650.
Histoire des contes d'Hollande et estat et gouvernement des Provinces Unies du Pays Bas. La Haye
1664.
Beschryvinge van alle de graven van Holland, Zeeland ende Vriesland, van den eersten Diederick af,
tot den laetsten Philips, koningh van Spanjen, toe. 2 dln. 's-Gravenhage 1665-1669 (resp. deel 2 en
1), 1678.
Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland: midsgaders de opkomste, geslachte,
regeeringe en daden der selver graven, van Diederick den I. tot Philips den III .... Nu eerst uyt het
Latijn in onse Nederlantsche tale gebracht. Als mede een vervolgh van de voornaemste geschiedenissen,
beginnende met de regeeringe van prins Willem den I, en eyndigende met het sluyten van den eeuwigen
vrede, besloten tot Munster. t'Samengesteld door J.v.O. 's-Gravenhage 1667, [1678].
De vertaling en het vervolg waren van J. van Oudenhoven (zie: 366, f). De laatste druk
verscheen onder de titel: Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck, ofte een
gedenckwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang, der selver
landen. Soo onder de regeeringe en successie der graven, wegens hare geslachte en
verrichtinge, van Diederick den I, tot Philips den III .... Als mede 't vervolgh van de
verder voorvallen, onder het beleyt der doorluchtige princen van Orangien, beginnende
met Willem den I tot den jare 1677.
c D'af-komst ende historie der graven van Holland, Zeeland, ende Vrieslandt, in: Beschrijvinghe van
out Batavien ... mitsgaders d'afkomst ende historie der edelen hooghgeboren graven van Holland ...
by een nieuwe vader-landslievende schrijver uytgegeven. Arnhem 1612, 65-608 [8o], 1614; Amsterdam
1636, 1646.
Deze vermeerderde herdruk van a bevatte nieuw werk van Scriverius, dat Duyms gedeelte
Historie der graven van Holland verving. Bijgebonden was Duyms tweede stuk als: Corte
historische beschryvinghe der Nederlandscher oorlogen ... (telkens verm.).
d Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht ... op nieus oversien
en verbetert. Als mede met een byvoegsel en toet-steen vermeerdert. Amsterdam 1663 [280 pp.; 4o].
Deze na de dood van Scriverius verschenen, nog door hem bezorgde, uitgave bevatte van zijn hand:
155-196

By-voegsel tot vol-treckinge van de voorgaende
chronijcke tot de leste grave toe ...

199-280

Toets-steen: waer aen beproeft worden ontallijcke
plaetsen uyt de voorscreve Oude chronijke van
Hollandt.
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De auteur van de kroniek is onbekend, vroeger werd hij toegeschreven aan Jan van
Naaldwijk. Carasso-Kok, 152.
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De Wind, 424-428, 587-588; Van der Aa, XVII, 583-591; P. Tuynman, ‘Petrus Scriverius 12 January
1576-30 April 1660’, Quaerendo, VII (1977) 5-45; C.S.M. Rademaker, ‘Scriverius and Grotius’,
ibidem, VII, 46-57; F.W.N. Hugenholtz, ‘Zeventiende-eeuwse historische kritiek, bekeken door de
ogen van een mediëvist’, in: H.B. Teunis, L. van Tongerloo, ed., Middeleeuwen tussen Erasmus en
heden. Bundel aangeboden aan Prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam/Dieren, 1986) 51-62.

Seker ende waerachtich verhael ... der stadt Breevoort..., Een, zie: Baudartius,
Willem

437 Servilius (Knaap), Joannes (Jan)
Weert, (?) - Antwerpen, (?)
Servilius werd in de eerste helft van de zestiende eeuw geboren in Weert, maar bracht het grootste
deel van zijn leven in Antwerpen door. Hij onderhield goede contacten met het Antwerpse stadsbestuur
en vestigde de aandacht op zich door zijn grote eruditie. Beurtelings noemde hij zich Knapius, Servilius
of Servilius Knapius. Zijn werken zijn merendeels voor de jeugd van de Latijnse scholen bedoeld.
Zo stelde hij bijvoorbeeld een Latijns-Nederlands en een Grieks-Nederlands woordenboek samen.
a Pace belloque rerum olim magnifice gestarum, ad inclytum et spectabilem D. Lancelotum Ursulum,
equitem auratum, consulem Antverpiens. Libri tres. Antverpiae 1541 [144 pp.; 8o], 1569; Lubecae
1600.
De herdrukken verschenen onder de titel: De mirandis antiquorum operibus, opibus et
veteris aevi rebus, pace, belloque, magnifice gestis. Lib III.
b Geldrogallica coniuratio in totius Belgicae clarissimam civitatem Antverpiam, duce Martino
Rosheymio. Antverpiae 1542 [95 pp.; 8o]; Augustae Vindelicorum 1544; in: M. Freherus, ed.,
Germanicarum rerum scriptores. 3 tom. Hanoviae 1600-1611, III, 263-295; in: B.C. Struvius, ed.,
Rerum Germanicarum scriptores. 3 tom. Argentorati 1717, III, 315-343.
La congiuratione de Gheldresi contra la citta danversa. Venezia 1543.
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De Wind, 143, 538; Van der Aa, X, 257-258 (Knaap), XVII, 630 (Servilius); ADB, XXXIV, 41; BN,
X, 786-788; NNBW, VIII, 980.

438 Severinus, Adrianus
Leiden, (ged.) 1 september 1649 - Leiden, (begr.) 6 augustus 1678
Severinus komt sedert 1670 als boekverkoper in Leiden voor. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van
Leidens ontzet schreef hij een geschiedenis van het beleg.
a Het geluckig herdenken aen de vermaerde belegering der stad Leiden, kort en klaer voorgestelt uit
den gront der eerste, en gebragt tot de laetste beroerten en oorlogen van Nederland, voorgevallen in
de vijftiende en sestiende eeuw. Leiden 1674 [101 pp.; 8o], 1737, 1738 (‘tweede druk’), 1757 (‘vierde
druk’), s.a. (‘vijfde druk’).
De herdruk van 1737 verscheen als: Gedenkschrift wegens de vermaarde belegering en
het ontzet der stad Leiden, kortelyk en duidelyk voorgestelt ... De wettige en verbeterde
uitgaave, en werd door de drukker Isaak Severinus, een broer of zoon van Adrianus,
uitgegeven. Hij reageerde daarmee op het feit dat een andere schrijver dit werk als het
zijne had uitgegeven.
De drukken vanaf 1738 verschenen onder de titel: Oorspronckelyke beschryving van de
vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden ...
De ‘vijfde druk’ vermeldt tevens: ‘met nieuwe aentekeningen opgehelderd, en met kopere
platen versierd, als ook vermeerderd met eene na-reden, ten nuttigen gebruike deezer
gebeurtenis; en met de treffelijke oratie van den heere mr. Karel Crucius, in zijn e. leven
raed en naderhand burgemeester derzelve stad uitgesproken op het 100ste verjaergetyde
van Leidens ontzet, 1674’. Van deze vijfde druk zijn twee edities. Wat het geschiedverhaal
betreft zijn ze identiek, alleen bevat een van beide edities nog 15 pp. ‘byvoegselen’.
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Van der Aa, XVII, 634; NNBW, V, 726-727.

439 Sewel, Willem
Amsterdam, 19 april 1653 - Amsterdam, (begr.) 9 maart 1720
Sewels vader was afkomstig uit Engeland en op vijftienjarige leeftijd ging Willem voor enige tijd
daar naar toe. De Quaker Sewel was autodidact en leerde vele talen. Met lesgeven en vertalen, onder
andere werk van Burnet, Temple, Leti* en Arnold, verdiende hij zijn brood. Tevens werkte hij mee
aan de Amsterdamsche Courant en aan P. Rabus'* Boekzaal. Hij vervaardigde bovendien een
Engels-Nederlands woordenboek en een grammatica, die beide vaak herdrukt werden.
a Histori van de opkomste, aanwas, en voortgang der Christenen, bekend by den naam van Quakers.
Ondermengd met de voornaamste staatsgeschiedenissen van dien tyd, in
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Engeland voorgevallen. En met authentike stukken voorzien. Amsterdam 1717 [784 + 56 pp.; fo].
The history of the rise, increase, and progress of the Christian people called Quakers ... London 1722,
1725; Philadelphia 1738; Burlington 1774; London 1799-1800, 1811; Philadelphia 1823, 1832;
Lindfield 1833-1834; London 1834; New York 1844; Philadelphia [1856]; Burlington 1874;
Philadelphia 1876.
De eerste vertaling was van de hand van Sewel zelf.
Die Geschichte von dem Ursprung, Zunehmen, und Fortgang des Christlichen Volcks, so Quäcker
genennt werden ... [Leipzig 1742].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 635-636; BLGNP, III, 330; NNBW, IX, 1017-1021; W.I. Hull, William Sewel of
Amsterdam 1653-1720. The first Quaker historian of Quakerism (Swarthmore, 1933); J.Z. Kannegieter,
Geschiedenis van de vroegere quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot het begin negentiende
eeuw (Amsterdam/Haarlem, 1971).

Seylmaker, Dirck Volckertszoon, zie: Velius, Theodorus

440 Siccama, Sibrandus
Bolsward, (1570?) - Bolsward, 31 mei 1622
Sibrandus Siccama was de zoon van de stadssecretaris van Bolsward, Tjeerd Siccama. Hij bezocht
in zijn vaderstad de Latijnse school en studeerde rechten in Franeker. In 1598 moet hij werkzaam zijn
geweest als advocaat. Gedurende enige jaren was hij pensionaris van Hasselt, in welke periode hij
twee boeken over de Romeinse kalender schreef. In 1597 had hij een ontmoeting met J.J. Scaliger*,
met wie hij over archeologie en chronologie sprak. In 1602 werd hij tot opvolger van zijn vader
benoemd en in zijn nieuwe functie wist hij een einde te maken aan slepende geschillen tussen stadsen kerkbestuur.
a In fastos kalendares Romanos praecidanea. Campis 1600 [91 pp.; 4o].
b Fastorum kalendarium lib. II. Ex veterum monimentis, marmoribus numismatibus aliisque
antiquitatum fragmentis aucti et emendati. Amstelreodami 1600 [89 pp.; 4o].
c Lex Frisionum sive antiquae Frisiorum leges, a reliquis veterum Germanorum
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legibus separatim aeditae et notis illustratae. Franekerae 1617 [151 pp.; 4o]; Lipsiae 1730 (verm. met
de Statuta Opstalbomica, 12 pp.).
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Van der Aa, XVII, 645-646; NNBW, VI, 1239.

441 Sieben, Cornelis
Krefeld (Duitsland), 23 oktober 1699 - Amsterdam, 14 september 1743
Drie jaar studeerde Sieben in Duisburg en zes jaar in Leiden rechten. In november 1722 werd hij te
Harderwijk benoemd tot gewoon hoogleraar in de geschiedenis, welsprekendheid en het Grieks. In
1730 werd hij hoogleraar in de rechten in Amsterdam.
a Oratio. De studii historici utilitate in jurisprudentia. Harderovici 1724 [34 pp.; 4o].
b Sermo academicus pro Troja capta. Lugduni Batavorum 1727 [28 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 657-659.

442 Sitter, Albert Johan de
Groningen, 1 september 1748 - Veendam, 17 juni 1814
Na een rechtenstudie in Groningen en Leiden werd De Sitter rentmeester der stadsvenen in Groningen
en tevens raadsheer en drost der beide Oldambten. In 1787 werd hij vanwege zijn patriotse gezindheid
ontslagen en bleef hij ambteloos tot 1795. Toen keerde hij terug in het bestuur van de stad Groningen
en van het gewest. Vervolgens werd hij lid van de Nationale Vergadering en zat als federalist gevangen
van 22 januari tot juli 1798. Pas in 1803 bekleedde hij als drost weer een openbaar ambt. Hij was in
zijn laatste jaren werkzaam als rechter in Veendam.
a Voorloopig register van charters, privilegien, placaaten, ordonnantien enz. Stad en Lande betreffende,
en kunnende dienen tot het opmaaken van derzelver groot placaat en charter-boek loopende tot aan
de reductie, of het jaar 1594. Groningen 1798 [319 pp.; 8o].
b Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; twintigste deel; vervattende eenen aanvang der
beschryving van Stad en Lande; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van
Stad en Lande. Hedendaagsche historie ... delen
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XXXI-XXXII. 2 dln. Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen 1793-1794 [538 + 446 pp.; 8o],
Zaltbommel [1965?] (facs.).
Anoniem verschenen. In samenwerking met T. Modderman en L. van Bolhuis.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 701-702; NNBW, V, 746-747; W.J. Formsma, ‘De schrijver(s) van de
Tegenwoordige staat van Stad en Lande’, Groningse volksalmanak, (1947) 190-195.

443 Sjoerds, Foeke
Ee (Oostdongeradeel, prov. Friesland), 2 juni 1713 - Ooster-Nijkerk, 18 december 1770
Door degelijk lager onderwijs en zelfstudie wist de schoenmakerszoon Foeke Sjoerds een grote kennis
te vergaren op het gebied van de bijbelse, kerkelijke, algemene en Friese geschiedenis. Hij werd
schoolmeester en later dorp- of vrederechter, ontvanger van de imposten en acten- of
instrumentschrijver. In 1748 maakte hij deel uit van een drie-koppige bezending naar stadhouder
Willem IV in 's-Gravenhage om de gewestelijke bezwaren tegen dreigende hervormingen uiteen te
zetten. Voorts schreef hij gedichten, die hij echter zelden publiceerde. Volgens Van der Aa waren er
plannen om Sjoerds, had hij langer geleefd, tot historieschrijver van Friesland te benoemen.
a Kort vertoog van den staat en de geschiedenissen der kerke des Nieuwen Testaments, zo in opzigte
van hare grondlegging, uitbreiding en verderen opbouw; als in derzelver voornaamste byzonderheden:
in eene eeuwtydige aan-een-schakeling met de voornaamste geschiedenissen van alle de Roomsche
en oostersche keizeren, en van andere ryken en staten, en met die van het joodsche volk. Van Christus
geboorte tot de helfte der agtiende eeuwe. Leeuwarden 1759 [882 pp.; 4o], 1771 (verm. en verb., maar
in werkelijkheid identiek aan de eerste druk).
Beknopt levensberigt van den godvreezenden, apostolischen leeraar J. de Labadie en de apostolische
kerk der zestiende eeuw. Gorinchem 1860.
Dit is een afzonderlijke uitgave van het gedeelte over Jean de Labadie (571-592).
b Kort vertoog van den staat en de geschiedenissen der kerke, van de scheppinge tot op Christus,
vertonende derzelver grondlegging in 't paradys, voortzetting onder de H. aartsvaderen, en verderen
opbou onder Mozes, door eene menigte van kerkplegtige wetten bepaalt, en in den gantschen omtrek
van den schaduagtigen godsdienst aangetoont. Alles op den juisten rang van zynen tyd geplaatst, en
in eene naaukeurige aan-een-schakeling met de geschiedenissen der meest bekende oude volkeren.
3 dln. Leeuwarden 1761-1765 [740 + 771 + 871 pp.; 4o].
c Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland, vertonende deszelfs gelegen-
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heid, staatkundige en natuurlyke verdeeling, vrugtbaarheid, voortbrengzelen, aard- en waterwerken,
dyken, zylen; mitsgaders der Friesen oorspronk, eerste bevolking dezer landen, talen, zeden, wetten,
regten en gewoonten, van de oudste geheuchenissen af, tot op den tegenwoordigen tyd. Als mede een
breedvoerig verhaal van deszelfs vroege en latere godsdiensten; invoering van 't Christendom; deszelfs
toestand in de middeleeuwen, gelyk mede na de kerkhervorminge hier te lande. Eindelyk eene nieuwe
geographische beschryvinge dezes lands, deszelfs hoofd- en onderdeelen, steeden en dorpen, enz.
Zullende dienen voor eene inleidinge tot eene volledige historie van Friesland. 2 dln. Leeuwarden
1765-1768 [909 + 899 pp.; 8o].
d Historische jaarboeken van oud en nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den
tegenwoordigen tyd. 5 dln. Leeuwarden 1768-1771 [482 + 560 + 488 + 528 + 276 pp.; 8o].
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Van der Aa, XVII, 712-713; NNBW, IV, 1248-1251.

444 Slichtenhorst, Arend van
Nijkerk, (ged.) 5 december 1616 - Nijkerk, 8 april 1657
Van Slichtenhorst bezocht het gymnasium te Harderwijk. Hier heeft hij het beleg door Montecucoli
en de keizerlijke en Spaanse troepen meegemaakt. In 1636 schreef hij zich in te Franeker als student
in de letteren en de rechten. Al snel werd het duidelijk dat de geschiedenis zijn belangstelling had.
Mogelijkerwijs heeft hij zijn leermeester J.I. Pontanus geholpen bij het werk aan diens Historia
Gelrica (387, i). Van Slichtenhorst zou voor zijn studie ook nog twee of drie jaar in Leiden gewoond
hebben, al heeft hij zich er niet aan de universiteit laten inschrijven. Waarschijnlijk verbleef hij er bij
D. Heinsius*. In 1639 hield hij in Leiden een Oratio de navigationibus ac commerciis Foederatorum
Belgarum. Daarna volgde een reis naar Frankrijk. In 1642 keerde hij naar Franeker terug om er te
promoveren. Sedertdien werkte hij aan zijn geschiedwerk.
a XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen, van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh
des konincx van Spanien; waer van 't eerste deel verhandeld de land-beschrijvingh. Getrocken
meerendeels uyt de Latynsse werken van den heer Ioh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd,
verbeterd, ende met meer dan drie honderd nieuwe hoofd-stucken, en andere noodelyke byvoeghsels,
allesins vergroot. Arnhem 1653 [596 pp.; fo], 1967 (facs.), 1654 (zie: 387, i) - Nijhoff/Van Hattum,
281.

Literatuur
De Wind, 439-441; Van der Aa, XVII, 722; NNBW, V, 747; G. Beernink, De geschiedschrijver en
rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant
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van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New-York (Arnhem, 1916); P.J. Meij,
Arend van Slichtenhorst en de Gelderse geschiedschrijving (Arnhem, 1967).

445 Smallegange, Mattheus
Goes, (ged.) 19 december 1624 - Goes, 5 januari 1710
Smallegange studeerde rechten in Utrecht, maakte vervolgens een reis door Frankrijk, waar hij
manuscripten bestudeerde, zijn Frans vervolmaakte en Italiaans leerde. Na teruggekeerd te zijn
bekleedde hij van 1653-1655 het ambt van commissaris van het landrecht. Hij trok waarschijnlijk in
1661 naar Amsterdam, waar hij als broodschrijver leefde. Hij vertaalde onder andere Tasso, Boccaccio
en Saavedra en publiceerde veel genealogisch-heraldisch en historisch werk. De eerste versie van
zijn Nieuwe cronyk van Zeeland werd in 1690 door de Staten van Zeeland niet geaccepteerd. Sinds
1686 ontving hij van de Zeeuwse Staten een pensioen.
a Nederlands verquikking, of d'ontwaekte leeuw, waer Mercurius tyding brengt, van alle het gene in
de Vereenigde Nederlanden is voorgevallen, op de ses eerste maanden des jaers 1673. Amsterdam
1673 [144 pp.; 4o].
Anoniem verschenen.
b Tweede deel der ontwaekte leeuw, behelsende de geschiedenissen in en ontrent de Vereenigde
Nederlanden voorgevallen, in de ses laetste maenden des jaers 1673. Amsterdam 1674 [144 pp.; 4o].
Niederlands Erquickung oder der erwachte Löw. 2 Bde. [Nürnberg] 1674-1675.
c Geslacht-rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau en Oraenjen, waer in den oorspronk,
aenwas, en voortgank der selver, met het gene sy verricht hebben sedert den jare 682, tot het jaer
1675. Kortelijk t' saem-gestelt door M.S. Amsterdam 1675 [67 pp.; 8o], 1690 (verm.).
d Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven cronyken van de
heeren, Jacobus Eyndius*, en Johan Reygersberg*, veel vermeerdert ontrent deses landschaps oudheden
en herkomsten, wateren en stroomen, eilanden, steden en heerlykheden. Middelburg 1696 [774 pp.;
fo], 1966 (facs.), Schiedam 1976 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 282.
Ondanks het jaar 1696 op de titelpagina werkte Smallegange nog tot 1700 aan de
voltooiing van de kroniek. In het werk is opgenomen: Beschryving van den Zeelandschen
adel (zonder afbeelding der wapenen).

Literatuur
Van der Aa, XVII, 746-748; NNBW, V, 755-756; P.J. Meertens, ‘Mattheus Smallegange’, in de
facsimile-uitgave (Middelburg, 1966); P.J. Verkruijsse, Mattheus
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Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland (Schiedam, 1977); idem, Mattheus Smallegange
(1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie (Nieuwkoop,
1983); idem, ‘Een oordeel over bronnen en de bronnen van een veroordeling. De bronnen voor
Smalleganges Cronyk van Zeeland geïnventariseerd’, in: E.K. Grootes, ed., Geschiedenis, godsdienst,
letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van
de Universiteit van Amsterdam (Roden, 1989) 167-177.

Smet, Andries de, zie: Excellente cronike van Vlaenderen, Die

446 Smetius Sr. (Smith), Johannes, en Smetius Jr., Johannes
Aken, 10 oktober 1590 - Nijmegen, 30 mei 1651; Nijmegen, 1 mei 1636 - Nijmegen, 15
mei 1704
Smetius Sr. studeerde in Harderwijk en Heidelberg theologie. Na vanaf 1613 in Sittard gestaan te
hebben werd hij twee jaar later predikant en hoogleraar in Sedan. Deze episode duurde echter maar
kort want in 1618 kwam hij naar Nijmegen. Daar speelde hij een verzoenende rol in de strijd tussen
remonstranten en contraremonstranten. Zijn grote collectie oudheden, die betrekking had op de
Nijmeegse geschiedenis, genoot internationale faam.
Zijn zoon Johannes Smetius Jr. werd na een studie in de theologie te Leiden predikant in Ubbergen,
Weurt en Nijmegen. In de laatste plaats stond hij vanaf 1679 tot zijn dood. Hij gaf het werk van zijn
vader uit (zie: b en c).
a Oppidum Batavorum, seu Noviomagum. Liber singularis. Quo ostenditur, Batavorum oppidum
Corn. Tacito lib. Hist. V, CXIX, memoratum, esse Noviomagum; eademque opera plurima traduntur
quae Batavorum originibus, historiae, reique publicae et antiquariae illustrandae faciunt. Amstelodami
1645 [166 pp.; 4o] - Nijhoff/Van Hattum, 283.
Ook het jaar van uitgave 1644 komt voor.
b Antiquitates Neomagenses sive notitia rarissimarum rerum antiquarum, quas in veteri Batavorum
oppido studiose comparavit, Johannes Smetius, pater et filius. In qua annuli, gemmae, amuleta, claves,
styli, tintinnabula, fibulae, lampades, arae, marmora, mensurae, pondera, statuae, sigilla, lagenae,
vasa, atque alia antiquorum monumenta explicantur: et varia Romanorum numismata hactenus non
visa illustrantur. Noviomagi Batavorum 1678 [283 pp.; 4o].
Uitgegeven door Johannes Smetius Jr.
c Chronyck van de oude stadt der Batavieren: waer in (nevens de beschryvinge van
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Nymegen) de eerste oorspronck van deze landen, de achbaere oudtheydt van dese stadt, de
voortreflickheyt van haere privilegien, en de voornaemste geschiedenissen van de voorige eeuwen
kortelick vertoont worden. Nijmegen [1678 of later] [177 pp.; 12o] (lopend tot 1590), [1785], [1818]
- Nijhoff/Van Hattum, 284-286.
Uitgegeven door Johannes Smetius Jr. De uitgave [1785] werd vervolgd door J. in de
Betouw en namens deze door G.C. in de Betouw ondertekend. De eerste bracht het werk
in [1818] uit met een nieuw vervolg (zie: 56, h).

Literatuur
Van der Aa, XVII, 753-756 (Smetius Sr.), 756-757 (Smetius Jr.); ADB, XXXIV, 481-482 (Smetius
Sr.); BLGNP, III, 335-336 (Smetius Sr.), 336-337 (Smetius Jr.); NNBW, V, 756-757 (Smetius Sr.),
757 (Smetius Jr.); H.D.J. van Schevichaven, ‘Onze Romeinsche oudheden en verzamelingen daarvan’,
in: idem, Penschetsen uit Nijmegens verleden (3 dln.; Nijmegen, 1898-1904) II, 268-279; A.V.M.
Hubrecht, ‘Die Sammlung Johannes Smetius, Vater und Sohn, in Nijmegen 1618-1704’, in: Festoen,
opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardag. (Scripta archeologica
Groningana 6; Groningen, 1976) 335-342.

447 Smids, Ludolf
Groningen, 13 juli 1649 - Amsterdam, 7 mei 1720
Ludolf Smids was al vroeg wees. Hij werd door verwanten rooms-katholiek opgevoed, maar ging
over tot de protestantse kerk. Hij liet zich op 24 november 1668 te Groningen als student in de
medicijnen inschrijven. Volgens Van der Aa studeerde hij ook nog te Leiden. Op de titelpagina's van
zijn werken voerde hij de titel doctor medicus. Smids voerde een dokterspraktijk in Amsterdam, maar
hield zich tevens bezig met geschiedenis en penningkunde. Bovendien schreef hij gedichten en
toneelstukken.
a Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen,
kasteelen, sloten en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh,
oudheden, gewoontens en lands wysen. Amsterdam 1711 [402 pp.; 8o]; Haarlem 1737 (verm. door
Pieter Langendyk); Amsterdam 1774 (opnieuw verm.).
Het werk was zo succesvol dat er een vervolg op kwam: Th. van Brussel, Aanhangsel
tot Ludolf Smids, M.D., Schatkamer der Nederlandsche oudheden. Amsterdam 1778 [414
pp.; 8o].
b Oorlogend Europa, of een korte chronyk van het voorgevallene in staat en oorlog; beginnende met
het jaar MDCL; en eindigende in MDCCXIV ... Amsterdam 1715 [180 pp.; 8o].
c Korte leevensschets en afbeeldingen der graaven van Holland, van Dirk de eerste, tot koning Filip
de twede, zynde de laatste, zo als dezelve voor 't grootste gedeelte op
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het raadhuis der stad Haarlem vertoont worden. Haarlem 1744 [200 pp.; 4o].
Postuum verschenen.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 758-760.

448 Snoy, Reinier
Gouda, (1477?) - Gouda, 1 augustus 1537
Snoy studeerde medicijnen in Bologna en promoveerde er. Teruggekeerd in de Nederlanden stond
hij in aanzien bij Adolf van Bourgondië, wiens lijfarts hij was. Door deze bij Karel V aanbevolen
vervulde hij gezantschappen naar Schotland en Denemarken. Na korte tijd in Engeland een
dokterspraktijk uitgeoefend te hebben, keerde hij naar Gouda terug. Snoy was er in 1510, 1512 en
1518 schepen, maar gaf uiteindelijk toch de voorkeur aan theologische en filosofische studie.
a De rebus Batavicis libri XIII, nunquam antehac luce donati, emendati nunc demum et recogniti
opera ac studio Iacobi Brassicae Roterodami. Francofurti 1620 [197 pp.; fo] (zie: 83, c).
De uitgave vormt een gedeelte van F. Sweertius, Rerum Belgicarum annales, maar heeft
een afzonderlijke titelpagina en er bestaan ook zelfstandige uitgaven.

Literatuur
De Wind, 115-119; Van der Aa, XVII, 814-816; Muller, 20; Kampinga, Opvattingen; C.P.H.M.
Tilmans, ‘Cornelius Aurelius en het ontstaan van de Bataafse mythe in de Hollandse geschiedschrijving
(tot 1517)’, in: B. Ebels-Hoving, e.a., ed., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse
geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987) 191-213; B. Ebels-Hoving, ‘Nederlandse
geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering’, in: ibidem, 219-242; S. de Hemptinne,
‘Uitgave, vertaling en studie van Reynerus Snoy Goudanus (ca. 1477-1537) De rebus Batavicis Libri
XIII, boek II’ (Ongepubliceerde dissertatie; Leuven, 1988); C.P.H.M. Tilmans, Aurelius en de
Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in de tijd van Erasmus (Hilversum, 1988).
M.E. de Graaf, Doctor Raynerus Snoyus Goudanus. A bibliography (Nieuwkoop, 1968).

449 Soeteboom (Soet, Zoet), Hendrik Jacobszoon
Oostzaandam, 1614 - (?), na 1678
Soetebooms vader was naar zijn zoon meedeelde rooms-katholiek. Hendrik zelf behoorde
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echter tot de officiële kerk, waarvan hij enkele malen diaken was. Soeteboom vertelde eveneens dat
hij in de scheepstimmerbouw werkzaam is geweest. Zijn huwelijk heeft hem in de lakenhandel
gebracht, waarnaast hij nog boeken uitgaf en verkocht. De financiële problemen groeiden hem als
boekhandelaar echter boven het hoofd en in 1654 ging hij failliet. Behalve een mededeling uit 1676,
waaruit blijkt dat hij in dat jaar koopman te Zaandam was, is over zijn leven verder niets bekend.
a Beschryvinghe van Out Zaanden mitsgaders haere oude heerlyckheyt, addelycke geslachten
ondergangh met de moort van grave Florens de 5 etc. Alsmede de opcomste van Oostzaanden,
Westzaanden en Zaandendam etc. Eerste deel vervatende het eerste tweede en derde boeck alles
vergadert en tsamenghestelt door H.I. Soet Sanerdammer. Alkmaar 1640 [112 pp.; 8o] - Nijhoff/Van
Hattum, 288; in: H. Soeteboom, Oud-heden ... 2 dln. Amsterdam 1702, I, 110 pp. aparte paginering
(zie: k).
b Op en nedergank van de oude koninklycke en loffelijcke Anzee-stadt Stavoren outs tydts hooft en
moeder stadt der Friesen nevens de voor naamste geschiedenissen van Vrieslandt van 't jaar voor
Christus geboorte 313 tot na 1575. By Hendrick Soet. Haarlem 1647 [328 pp.; 12o]; Amsterdam 1648
- Nijhoff/Van Hattum, 289-290; in: H. Soeteboom, Oud-heden ... 2 dln. Amsterdam 1702, II, 199 pp.
aparte paginering (zie: k).
De tweede druk is vermeerderd: ‘... en eyndight 1580 jaren nae de geboorte Christi. Alles
in ses boecken verdeeldt, en in desen tweeden druck, met jaer-tallen, en een bladt-wijser
verrijckt door H. Soet’.
c De Zaanlants Arkadia. In welke verhandelt wort van der Batavieren, (nu Hollanders) en Caninefaten
(nu Kermers) oorspronk, bewooninge en mannelijke daden, dorpen en heeren wooningen: daar
benevens, van de Zaan, een spruchtel des Rijns, zijn voorleden en tegenwoordige wezen, en uitgang,
met de beschryving der dorpen die van outs aan de Zaan gelegen hebben, en die 'er nu noch aan
gevonden worden. In vijf boeken te zamen gebracht. Door H. Zoeteboom. Amsterdam 1658 [678 pp.;
12o] - Nijhoff/Van Hattum, 293; in: H. Soeteboom, Oud-heden ... 2 dln. Amsterdam 1702, I, 563 pp.
aparte paginering (zie: k).
d De Nederlandsche beroerten en oorlogen, ontrent het Ye en aen de Zaen beschreven door H:
Soete-boom. Amsterdam 1658, 1695 [93 pp.; 8o], 1750.
De door Honig, ‘Soeteboom’, vermelde uitgave van Zaandam 1658 bleef onvindbaar en
de beschrijving is geschied naar de tweede druk, die bij de ondertekening van het
voorwoord inderdaad aangeeft ‘In Sanerdam’ 16 augustus 1658. De Zaanlants Arkadia
(zie: c) wordt als reeds verschenen genoemd.
e De historie van Waterland: behelsende de oude, besondere en ghedenckwaerdige geschiedenisse
van Waterlandt en de Waterlanders: mitsgaders de steden van Edam, Munckendam, en alle de dorpen
van Waterlandt. Als mede een breede en generale beschrijvinge van 't begin, opgangh en voortgangh
der stadt en heerlijckheyt van Purmer-endt. Amsterdam 1660 [222 pp.; 12o] - Nijhoff/Van Hattum,
292; in: H.
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Soeteboom, Oud-heden ... 2 dln. Amsterdam 1702, II, 176 pp. aparte paginering (zie: k).
Als afzonderlijk werk is in de eerste uitgave opgenomen: De soet-stemmende zwaane
van Waterland. Alkmaar 1658.
Korte kronyck van Purmerende, Neck, Purmerlandt en Ilpendam, etc. Alsmede der selve vryheden
en heerlijckheden daar onder sorteerende: mitsgaders van 't zeewijf in de Purmer-Ye. Purmerend s.a.
Dit is een afzonderlijke uitgave van de hoofdstukken 5, 27-34, 36-43 en 23 (in deze
volgorde).
f Vroonens begin, midden en eynde. Met het opkomen der steden van West-Vrieslant. Waer in nevens
andere dingen, te vinden is, de alder-oudtste en voornaemste geschiedenissen van West-Vrieslant, tot
aen de val van hare oude hooftstadt Vroonen. Met het opkomen der steden Hoorn, Enckhuysen,
Alckmaer en Medenblick. En de bloedige oorlogen, tusschen de Hollanders en Kleyne Vriesen, tot
het jaer 1303. Alles in 4 boecken ... Amsterdam 1661 [250 pp.; 12o] - Nijhoff/Van Hattum, 291; in:
H. Soeteboom, Oud-heden ... 2 dln. Amsterdam 1702, II, 254 pp. aparte paginering (zie: k).
Anoniem verschenen.
g Besondere privilegien ende handvesten, verleent aen d'inwoonders van Westzaanden en Crommenie.
Waer in zijn begrepen d'ingesetenen van Zaardam aen de westzijde van de Zaan, Koogh, Zaandijk,
Wormeerveer, 't West-end van Knollendam, Westzaanden aen de Regel, Crommenie en
Crommeniedijck ... Zaandam 1661 [546 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
h Het Nederlants schoutoneel, waer in kortelijk vertoont wordt 't begin en voortgangh des oorlogs,
die de koningen van Vrankrijk en Engelant, mitsgaders de bisschoppen van Munster en Keulen, tegens
de Vereenigde Nederlanden, nevens hare bontgenoten, hebben gevoert. Beginnende met het jaer 1672
en eyndigende met het gesantschap van Hare Ho: Mo: de heeren Staten, door de heer van Beverningh,
aen de koningh van Vrankrijk gedaen den 1 juny 1678. Alles met staetkundige aenmerkingen en
historische vergelijkingen versien. Door H.J.S. Amsterdam 1678 [753 pp.; 8o].
i Noord-Hollands ontrusting, ofte historisch verhael van het begin, en voortgang der oproeren, die
tot Oost- en West-Zardam, Wormer, Crommenye, etc. voorgevallen zijn in den jaare 1678. En door
het hoogwijs beleyd der heeren Staten beslecht zijn. Alles volgens de waare geschapenheyt der zaaken,
door een lief-hebber van het gemeene best by een gestelt. Amsterdam 1678 [245 pp.; 8o].
j De voorlooper van de vrede, ofte bedenckinge over de verkondinge van de dingen, die gemenelijks
de handelinge der vrede voorgaen, daer de ware saken van veele bemint en van andere te gemoet
gesien wort: dienstelijk in dese landt en lieden
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bederffelijken oorlog. Waerin ook te gemoet gevoert worden verscheyden voorbeelden van de voorige
eeuwe: daer in men siet de sekere schade van den oorlog, en de onsekere voordeelen van de vrede,
volgens den gemeenen loop des werelts, en 't ondervinden der vrye Nederlanders. In bedenkinge
genomen door H.J. Soeteboom. Amsterdam 1678 [54 pp.; 4o].
k Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland; behelzende haar oorsprongen,
volkplantingen, loop der rivieren, bedykinge, regeeringen onder keyzers, koningen, prinçen, graven,
potestaten, en burger-vaderen. De wetten, en voorregten, haar door deze vergund; de oorlogen die
haar gedrukt, ende vrede, koophandel, scheepvaart, visscherye, en leeringen, die veele steden, en
dorpen verheven hebben. Alles uit de oudheden nagespeurd, en met autentique stukken bewaarheid.
Door Hendrik Soeteboom. 2 dln. Amsterdam 1702 [110 + 563; 199 + 254 + 176 pp.; 8o] - Nijhoff/Van
Hattum, 294.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 823-826; NNBW, V, 756-757; J. Honig Jz. Jr., ‘Hendrik Jacobsz. Soeteboom’, in:
idem, Historische, oudheid- en letterkundige studiën (2 dln.; Zaandijk, 1866-1867) I, 249-294; S.
Lootsma, ‘Nieuwe gegevens over Soeteboom’, in: idem, Studiën over de Zaanstreek (Koog aan de
Zaan, 1950) 228-232; W. Eikelboom, ‘Een locaal geschiedschrijver: Hendrik Jacobsz. Soeteboom’,
Holland, regionaal-historisch tijdschrift, XVII (1985) 231-240.

450 Someren, Johannes van
Dordrecht, 3 juli 1622 - Dordrecht, 22 december 1676
Van Someren studeerde rechten in Leiden, waar hij in 1643 promoveerde. Als advocaat was hij
werkzaam in 's-Gravenhage en in zijn geboortestad. Tevens werd hij schepen en veertigraad van
Dordrecht. In 1655 werd hij pensionaris van Nijmegen en sedert 1666 was hij secretaris van de
Chambre Mi-partie.
a Herstelde oudtheyt, ofte beschrijvinge van Batavia, wesende een gedeelte van 't hertoghdom Gelre
ende graafschap Hollandt. Nijmegen 1657 [399 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 843-845; NNBW, II, 1344-1345; Kampinga, Opvattingen.
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451 Souterius, Daniel
Londen, 27 augustus 1571 - Haarlem, (begr.) 6 januari 1635
Souterius was predikant, achtereenvolgens in Kampen (1609) en Haarlem (1615). In 1624 sloeg hij
tweemaal een beroep naar Vlissingen af.
a Seer uytmuntende Nederlandtsche historien: de welcke in dese boecken werden verhandelt,
theologisch, historisch, politisch, ende ethisch. Waer toe, aenleydende oorsaecken ende materien,
heeft ghegheven, insonderheydt, de veroveringhe van twee vermaerde steden, de stadt Wesel, ende
's Hertogenbosch ... Haarlem 1630 [181 + 356 pp.; 4o].
De twee verhandelingen hebben afzonderlijke titelpagina's: ‘Eben-ezer, tot hier toe heeft
ons de Heere gheholpen. Waer voor wy schuldigh zijn, dancksegginge van weghen, de
groote victorie, over de vermaerde stadt Wesel. Welcke God Almachtich (uyt sijne
grondeloose barmherticheydt) dese landen, toeghesonden heeft, op den 19. augusti anno
1629’ en ‘Sene-boher. Brandende-bosch uyt welckers voncken, d'over-groote victorie
vande stercke stadt s'Hertoghen-bosch, door Gods sonderlinghe ghenade, op den 17.
septembris, 1629 (tot onser aller vreughde) ontstaen is. Met een vriendelijcke
onderwijsinge, ende noodinghe aende selve burghers, tot de gemeenschap des waren
gheloofs, met ons’.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 868-870.

452 Spaan, Gerrit van
Rotterdam, 12 februari 1651 - Rotterdam, 28 augustus 1711
Van Spaan was bakker van beroep en bezocht slechts de lagere school: hij kende geen vreemde talen.
In 1670 had hij aangemonsterd op een vloot die een strafexpeditie tegen Algerijnse zeerovers ondernam,
die echter mislukte. Behalve zijn historisch werk publiceerde Van Spaan gidsen over Afrika en Azië
en schreef hij toneelstukken. Hij onderhield contact met P. Rabus*.
a Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III boeken. Het I.
verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen; benevens de heldendaden der
Rotterdammers, en andere Zuid- en Noord-Hollandse steden en nabuerige provincien. Het II. spreekt
van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelijke voorvallen. Het III. behelst
Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging; als mede de voornaamste gebouwen van
kerken, kloosters, kapellen en andere gestigten. Verzien met authentijke stukken, handvesten en
previlegien. Rotterdam 1698 [438 pp.; 8o], Amsterdam/Nieuwkoop 1969 (facs.); Rotterdam 1713,
1738 - Nijhoff/Van Hattum, 295-297.
Beschrijvinge van Rotterdam. H.C. Hazewinkel, ed. Antwerpen, 1942-1943.
Hazewinkel heeft het eerste boek weggelaten.
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b Gedenkwaardige geschiedenissen, volgens den rang der jaren, van het begin des werelds, tot het
einde van 't jaar zeventien-honderd: behelzende, duure tyden, hongersnooden, verscheide oorlogszaken,
en pestilentien; gevolgd van aardbevingen, donder, blixem, hagel, zneeuw, wind, regen, harde, en
zachte winters: voorts rotten, muizen, en rupsen, met meer andere hemel-plagen. Nevens goe-koop
koorn en wyn. Rotterdam 1701 [382 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 872; NNBW, V, 781; H.C. Hazewinkel, ‘Een woord vooraf’, in: Beschrijvinge van
Rotterdam (Antwerpen, 1942-1943); P.A. de Boer, ‘Een bakker en zijn nieuwsblad, Gerrit van Spaans
Boere Kourier’, Rotterdams jaarboekje, (1988) 193-215.

453 Spanheim Jr., Frederik
Genève, 1 mei 1632 - Leiden, 18 mei 1701
Spanheim kwam met zijn ouders in 1642 naar Leiden, waar hij het gymnasium en de universiteit
bezocht. Hij studeerde filosofie en theologie, in welke vakken hij in respectievelijk 1651 en 1655
promoveerde. Direct daarna vertrok hij naar Heidelberg, waar hij tot hoogleraar in de theologie werd
benoemd. Leiden haalde hem in 1670 terug. Twee jaar nadien werd hij ook bibliothecaris en werd
zijn leeropdracht uitgebreid met kerkgeschiedenis en antiquiteiten. Een nieuw beroep uit Heidelberg
kon door de Leidse universiteit worden afgeweerd door Spanheim vrij te stellen van college geven.
Zijn leerstellige positie was orthodox en sterk anti-cartesiaans. Door Fr. F. (Friderici Filius) of alleen
F. achter zijn naam te zetten onderscheidde Spanheim zich van zijn gelijknamige vader.
a Historia Iobi. Praefixa est tabula chorographica, et index capitum. Genevae 1670 [226 pp.; 4o];
Lugduni Batavorum 1672, 1694, 1710; in: F. Spanheim, Opera. 3 tom. Lugduni Batavorum 1701-1703,
II, kol. 2-146 (zie: h).
b Introductio ad historiam et antiquitates sacras. Cum appendice chorographica et critica. Majoris
operis epitome, in usus academicae juventutis. Lugduni Batavorum 1675 [744 pp.; 12o]; Edinburgi
1728, 1739; Lugduni Batavorum 1767.
Van der Aa meldt dat dit een college is dat door een leerling van Spanheim tot
ontevredenheid van de leermeester is uitgegeven. Zelf bewerkte Spanheim de stof tot c.
c Introductio ad chronologiam, et historiam sacram, ac praecipue christianam, ad tempora proxima
Reformationi. Cum necessariis castigationibus Caesar. Baronii. 2 tom. Lugduni Batavorum 1683-1687
[95 + 1034 pp.; 4o]; Amstelaedami 1694; in: F. Spanheim, Opera. 3 tom. Lugduni Batavorum
1701-1703, I, kol. 257-1508, met een vervolg van de elfde tot de zestiende eeuw kol. 1509-1920 (zie:
h).
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Hierin is opgenomen de Brevis introductio ad historiam ... Veteris Testamenti et Novi Testamenti.
Het tweede deel van de eerste druk verscheen onder de titel: Introductio ad historiam et
antiquitates sacras. Cum perpetuis castigationibus Annalium Caesaris Baroni ac
recentiorum in Gallia pontificia scriptorum.
Brevis introductio ad historiam sacram utriusque Testamenti, ac praecipue christianam ad a. MDXVIII
inchoata jam reformat. ... Lugduni Batavorum 1694; Trajecti ad Rhenum 1698; Francofurti en Lipsiae
1698; Hallae 1770.
Dit werk is samengesteld uit het tweede deel van de eerste druk van de Introductio.
Ecclesiastical annals from the commencement of Scripture history to the epoch of the Reformation.
Cambridge 1829; London 1840.
d Historia imaginum restituta, praecipue adversos Gallos scriptores nuperos Lud. Maimburg et Nat.
Alexandrum. Lugduni Batavorum 1686 [635 pp.; 8o]; in: F. Spanheim, Opera. 3 tom. Lugduni
Batavorum 1701-1703, II, kol. 707-870 (zie: h).
e Selectiorum de religione controversiarum, etiam cum Graecis et orientalibus et cum Judaeis,
nuperisque anti-scripturariis, elenchus historico-theologicus, errorum fontes ubique aperiuntur, insertis
dissertationibus quae sunt hujus temporis. Lugduni Batavorum 1687 [695 pp.; 8o]; Amstelaedami
1694 (verm.), 1701; in: F. Spanheim, Opera. 3 tom. Lugduni Batavorum 1701-1703, III, kol. 725-1014
(zie: h); Basileae 1719 (verm.); Lugduni Batavorum 1757.
De tweede druk van dit werk werd aanzienlijk uitgebreid uitgebracht onder de titel:
Controversiarum de religione cum dissidentibus hodie christianis, prolixe et cum Judaeis,
elenchus historico-theologicus. Rationem hujus elenchi praemissa series materiarum
indicabit. Editio quae novum opus videri possit.
Een historisch en godsgeleerd register der uytgelesenste verschillen van den godsdienst, met de
Grieken, oostersen, joden en de nieuwe vyanden der H. Schriftuur ... Amsterdam 1692, 1711.
f Summa historiae ecclesiasticae. A Christo nato ad seculum XVI inchoatum. Praemittitur doctrina
temporum, cum oratione de christianismo degenere. Lugduni Batavorum 1689 [216 + 293 pp.; 12o].
Hierin is de beschrijving van de eerste tot de zesde eeuw van de Introductio ad historiam
Novi Testamenti opgenomen (zie: c).
g De papa foemina inter Leonem IV et Benedictum III disquisitio historica. Qua ut Onuphrii, sic
praecipue Allatii, Labbei, Blondelli*, Lannoji, Mabilloni, adversus Papissam praesidia excutiuntur.
Lugduni Batavorum 1691 [528 pp.; 8o]; in: F. Spanheim, Opera. 3 tom. Lugduni Batavorum 1701-1703,
II, kol. 577-706 (zie: h).
Spanheim bracht in dit werk in zeer uitgebreide vorm zes Disquisitiones over hetzelfde
onderwerp van leerlingen uit 1690 te zamen.
Histoire de la papesse Jeanne fidelement tirée de la dissertation latine ... Cologne 1694 [= Amsterdam,
Huguetan], 1695; 2 tom. La Haye 1720, 1736, 1758.
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Merckwürdige Historie der Päbstin Johanna, aus des Herrn von Spanheim, ... Lateinischen Dissertation
von dem Herrn L'Enfant gezogen, und von demselben nebst verschiedenen Anmerckungen des Herrn
des Vignoles in Frantzösischer Sprache herausgegeben ... Frankfurt/Leipzig 1737.
h Opera, quatenus complectuntur geographiam, chronologiam, et historiam sacram atque ecclesiasticam
utriusque temporis. 3 tom. Lugduni Batavorum 1701-1703 [1920 + 1558 + 1350 kol.; fo].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 886-891; ADB, XXXV, 60-61; BLGNP, II, 411-413; NNBW, X, 955-956; H.J. de
Jonge, De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het
Remonstrants seminarium van 1575 tot 1700 (Verhandelingen der koninklijke Nederlandse Akademie
van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks CVI; Amsterdam/Oxford/New York, 1980).

454 Spel verbeeldende de historie van Holland
Onder deze titel verscheen een uitgebreide vaderlandse historie als uitweiding bij een soort
ganzenbordspel dat de geschiedenis van de Republiek vanaf het begin van de Opstand tot en met de
Vrede van Utrecht tot onderwerp had. Zo bijvoorbeeld nummer 20: ‘Prins Maurits telt dubbelt om
zyne overwinningen, en ontfangt een van ieder tot bescherming van den Staat: maar hy set een op
no. 28 en een op no. 29 om dat hij Barnevelt heeft doen onthoofden, en de Groot in de gevangenis
zetten’. De pot staat op nummer 70: ‘Het Jubeljaar van de Utrechtsche Vreede trekt de Pot, om dat
deeze Vreede, hoewel in zig zelfs nadeelig, door deszelfs langduurigheid zeer voordeelig is geworden
voor den Staat’.
a Spel verbeeldende de historie van Holland. Amsterdam [1751?] [550 pp.; 8o].
Het boek wordt voorafgegaan door een spelverklaring: Verklaringe van het spel,
verbeeldende door gedenk-penningen de geheele historie der Vereenigde Nederlanden.
En in het korte al het geen aanmerkelyk in dezelve is voorgevallen, sedert de overgifte
door keyzer Karel de V van deeze landen Ao 1555 aan zyn zoon Philippus de II tot op
de Vreede van Utrecht 1713. 's-Gravenhage 1751.

455 Spiegel, Laurens Pieter van de
Middelburg, 19 januari 1736 - Lingen (Duitsland), 7 mei 1800
Na zijn letteren- en rechtenstudie en promotie te Leiden werd Van de Spiegel in 1759 secretaris en
in 1768 raad en burgemeester van Goes. In 1780 benoemden de Staten van Zeeland hem tot hun
secretaris, in 1785 tot hun raadpensionaris. Na de Pruisische interventie werd hij raadpensionaris van
Holland en probeerde hij niet zonder succes de nodige hervormingen door te zetten; zo slaagde hij er
in september 1792 in het in het slop geraakte financieel beheer te reorganiseren.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

395

De Franse inval in 1795 betekende het einde van het bestuur van Van de Spiegel. Als een der
voornaamste representanten van het stadhouderlijk bewind werd hij gedurende drie jaar gevangen
gehouden. Na zijn vrijlating vestigde hij zich uit voorzorg te Lingen op uitnodiging van de erfprins
van Oranje, die aldaar toen verblijf hield.
a Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland
en Zeeland. Goes 1769 [138 pp.; 8o].
b Verhandeling over de opkomst, het gezag, en den ondergang der aloude hooge of grafelyke vierschare
in Zeeland, in: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te
Vlissingen, II (1771) 69-126 [8o].
c Historie van de satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven
hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577. Uit veele
oorspronkelyke gedenkstukken saamgesteld. Beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de
historie en regeeringsform van dien tyd. Goes 1777 [406 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
d Ontwerpen van de Unie van Utrecht, benevens een lyst van ongedrukte stukken tot de historie van
dezelve Unie betrekkelyk. Goes 1778 [85 pp.; 8o].
e Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en
regeeringsform, en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht, verzameld en met eenige
aanmerkingen vermeerderd, I. Goes 1780 [336 pp.; 8o].
Deel 2 werd uitgegeven door J. Ermerins (zie: 158, d).
f Gedachten over de dea Nehalennia aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen
voorgesteld door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel (1773). H. Kern, ed., in: Archief Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, IV, 1 (1878) 171-193 [8o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 906-910; NNBW, V, 786-788; R. Fruin, ‘Uit de nagelaten papieren van Van de
Spiegel’, in: idem, Verspreide geschriften (10 dln.; 's-Gravenhage, 1900-1905) V, 215-238; A. de
Fouw Jr., Onbekende raadpensionarissen ('s-Gravenhage, 1946); F. van Dijk, Mr. Laurens Pieter
van de Spiegel. Raad en burgemeester van Goes (Assen, 1963); M.A. Delen, A.E.M. Janssen, A.W.F.M.
van de Sande, C.G. Weyers, ‘Een speurder bespied. De staatsman Laurens Pieter van de Spiegel als
historicus temidden van zijn tijdgenoten’, Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, no.
XLVII-XLVIII (1980) 3-35; C. Offringa, ‘Classicisme en Verlichting: Wagenaar, Stijl en Van de
Spiegel over de Middeleeuwen’, in: H.B. Teunis, L. van Tongerloo, ed., Middeleeuwen tussen Erasmus
en heden. Bundel aangeboden aan Prof. dr. F.W.
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N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam/Dieren,
1986) 63-87.
Brieven en negotiatien, van Mr. L.P. van de Spiegel, als raadpensionaris van Holland. Geduurende
den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique
stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven (3 dln.; Amsterdam, 1803).

Spieghel der Jeught, zie: Baudartius, Willem

Spieghel der Nederlandscher audtheyt, Den, zie: Vaernewijck, Marcus van

Stadthouderlijke regeeringe in Hollandt en West-Vrieslant, De, zie: Uytenhage
de Mist, Johan

456 Stapleton, Thomas
Henfield (bij Brighton, Groot-Brittannië), juli 1535 - Leuven, 12 oktober 1598
Stapleton studeerde letteren in Oxford tot 1556, waarna hij een prebende kreeg van de kerk van
Chichester. Bij het aan de regering komen van Elizabeth week hij uit naar Leuven, waar hij theologie
begon te studeren. Ter voltooiing van die studie ging hij naar Parijs en Rome. Bij zijn laatste bezoek
aan Engeland in 1563 weigerde hij een eed tegen de paus af te leggen. In 1569 werd hij lector in
Dowaai en kort daarop professor. Wegens religieuze onlusten verbleef hij in 1576 en 1577 in Rome.
Zijn applicatie voor de Societas Jesu ging wegens zijn slechte gezondheid niet door. Naast zijn
kanunnikschap onder andere in Hilvarenbeek gaf hij privéonderwijs. In 1590 werd hij hoogleraar in
Leuven. Stapleton gaf een Engelse vertaling van het werk van Beda uit en verdedigde de kerk van
Rome in talrijke strijdschriften.
a Tres Thomae. Seu de S. Thomae apostoli rebus gestis. De S. Thoma archiepiscopo Cantuariensi et
martire. D. Thomae Mori Angliae quondam cancellarij vita. His adiecta est oratio funebris in laudem
R.P. Arnoldi de Ganthois abbatis Marchennensis. Duaci 1588 [168 + 375 pp.; 8o]; Coloniae Agrippinae
1612; in: Th. Stapleton, Opera. 4 tom. Lutetiae Parisiorum 1620, IV, 933-1058 (zie: c).
Vita et obitus Thomae Mori, ex Thomae Stapletoni tribus Thomis. Francofurti ad Moenum 1689 en
[Graecii] 1689.
Een aparte uitgave van het leven van More.
Histoire de Thomas More, grand chancelier d'Angleterre sous Henri VIII. Liège 1849 en Paris 1849.
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Levensschets van Thomas More, groot kanselier van Engeland, onder de regering van Hendrik VIII.
Haarlem 1864.
The life and illustrious martyrdom of Sir Thomas More. London 1928.
b Vere admiranda, seu, de magnitudine Romanae ecclesiae libri duo. Antverpiae 1599 [110 pp.; 4o];
Romae 1600; in: Th. Stapleton, Opera. 4 tom. Lutetiae Parisiorum 1620, II, 679-718 (zie: c); in: J.T.
de Rocaberti, ed., Bibliotheca maxima pontificia. 21 tom. Roma 1698-1699, XX, ...-...; Brugis 1881.
c Opera. 4 tom. Lutetiae Parisiorum 1620 [1293 + 1653 + 993 + 1065 pp.; fo].

Literatuur
BN, XXIII, 615-623; Dictionary of national biography, LIV, 101-104.

457 Sterlincx, Pierre
Antwerpen, (?) - 's-Gravenhage, tussen 19 februari 1636 en 27 maart 1640
Waarschijnlijk was Sterlincx om geloofsredenen naar Londen uitgeweken, vanwaar hij in 1568 in
Antwerpen terugkeerde. Van 1569 tot 1573 was hij daar schoolmeester. Vervolgens vertrok hij naar
het Noorden en was van 1573 tot 1577 Frans schoolmeester in Delft. Kennelijk is hij ooggetuige
geweest van de belegering van Haarlem, waarvan hij onderstaande beschrijving gaf. In Delft was hij
lid van de hervormde kerk en schreef een zestal geuzenliederen. In 1577 werd hij schoolmeester in
Den Briel. Aan dit schoolmeesterschap kwam vanwege zijn rederijkersactiviteiten al na een jaar een
einde. Sterlincx ging naar Mechelen maar moest na de herovering van de stad door Parma in 1585
weer terug naar het Noorden. In 1589 blijkt hij in 's-Gravenhage gevestigd te zijn en heeft hij zich
met zijn zoon toegelegd op de huizenhandel.
a Een corte waerachtighe beschrijvinghe, van alle gheschiedenissen, aenslaghen, stormen,
schermutselingen, ende schieten voor de vrome stadt Haerlem in Hollandt gheschiet. Midtsgaders
hoe, ende met wat conditien de selve den al ghemeynen viant ducque d'Albe overghelevert is, oock
hoe hy met den soldaten, ende burgheren ghehandelt heeft, ende dat tot den xii septembris anno
MDLXXIII. Delft 1574 [47 ongenummerde pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVII, 997; BN, XXIII, 810-814; NBW, VI, 891-897; NNBW, V, 813.
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Stinstra, Johannes, zie: Levensbeschryving van eenige voornaame meest
Nederlandsche mannen en vrouwen

458 Stratius, Jean
Antwerpen, (?) - Lyon, 1586-1587
Stratius week, mogelijk om de troebelen van de Opstand te vermijden, naar Frankrijk uit, waar hij
zich als boekhandelaar in Lyon vestigde.
a Histoire de la guerre civile du pays de Flandres. Contenant l'origine et progres d'icelle: les stratagemes
des guerres: assiegements et expugnations des villes et forteresses: l'estat de la religion, depuis l'an
1559 iusques à la fin de l'an 1582. Divisé en V livres. Lyon 1583 [422 ff.; 8o], 1584 (verb. en verm.).

Literatuur
De Wind, 203-204, 551-553; BN, XXIV, 167-168; P.J. Blok, ‘Theophilus-Henricpetri’, Bijdragen
voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 4e reeks, VII (1908) 195-207.

459 Struchtmeyer, Johannes Christophorus
Struchtrup (bij Bielefeld, Duitsland), 16 januari 1698 - Harderwijk, 15 september 1764
Struchtmeyer zou in 1716 te voet uit zijn geboorteplaats in Harderwijk zijn aangekomen om er
theologie te studeren. In 1724 werd hij na afsluiting van zijn studie conrector van de Latijnse school
in Culemborg. Daarop volgden aanstellingen als conrector in Middelburg en als rector in Harderwijk
en Tiel. In 1730 werd hij hoogleraar in de geschiedenis, welsprekendheid en het Grieks in Harderwijk.
a Theologia mythica, sive de origine Tartari et Elysii libri quinque. Quibus ostenditur, fabulas gentilium
de diis, eorundemque ritus sacros, unice deduci et explicari debere ex religione primi orbis, mysteriisque
sacro-sanctis de Deo uno et trino, Christo, Spiritu Sancto, et regno Dei inter homines. Harderovici
1743 [758 pp.; 8o]; Hagae Comitum 1753.
b Geschiedenis der Joden onder hunne landvorsten, viervorsten en koningen, sedert derzelver
wederkomst uit Babel tot aan de verwoesting van Jerusalem door de
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Romeinen, uit echte bronnen zamengesteld en opgehelderd. Groningen 1808 [422 pp.; 8o].
Uitgegeven door zijn zoon Petrus Lucretius Struchtmeyer.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 1049-1050.

460 Stijl, Simon
Harlingen, 25 februari 1731 - Harlingen, 24 mei 1804
Stijl studeerde in Franeker (1744) en Leiden (1749) medicijnen, en promoveerde in 1754 te Franeker.
Gedurende een halve eeuw was hij als arts werkzaam in Harlingen. Slechts enkele jaren, namelijk na
de Franse omwenteling, was hij politiek actief. Hij schreef en speelde toneelstukken en is ook de
stichter van een schouwburg in Harlingen.
a De opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam/Harlingen 1774
[315 pp.; 8o], 1778; Brussel/Dordrecht 1824; Dordrecht 1837; Schiedam 1854, 1885.
Anoniem verschenen. In de eerste druk was ook een verhandeling, ‘De opkomst en ondergang van
oude en hedendaagsche republieken’, van F.H. Turpin opgenomen. Deze was in latere drukken
weggelaten.
Origine et prosperité des Pays-Bas. Traduit du Hollandais de Simon Stijl ... Bruxelles 1828.
b Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Hertog, ridder, enz. enz. enz. en lt. admiraal generaal
van Holland en Westfriesland. Amsterdam/Harlingen 1776 [455 pp.; 8o]; Haarlem 1796.
Anoniem verschenen.
c Leven van Jan Punt, in: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen
en vrouwen. 10 dln. Amsterdam/Harlingen 1774-1783, IX (1781), 1-103 [8o]; Haarlem 1794-1795
(zie: 299, a); 's-Gravenhage 1851.
Anoniem verschenen. De druk van 1851 verscheen zelfstandig.
d Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIII-XXVIste deel. Behelzende
de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. 4 dln.
Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen 1785-1789 [596 + 741 + 621 + 718 pp.; 8o], [Groningen],
s.a. (facs.).
Anoniem verschenen. In samenwerking met A.J. Conradi en N. Ypey.
Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; dertiende-zestiende
deel; vervattende eenen aanvang der beschryving van Friesland.
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Literatuur
Van der Aa, XVII, 1062-1064; NNBW, V, 837-839; H. Smitskamp, ‘Simon Stijl als verlicht
geschiedschrijver’, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XV (1951-1952) 81-102, ook
in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 86-102; I.L. Leeb, The ideological
origins of the Batavian revolution. History and politics in the Dutch republic 1747-1800 ('s-Gravenhage,
1973); C. Offringa, ‘Classicisme en Verlichting: Wagenaar, Stijl en Van de Spiegel over de
Middeleeuwen’, in: H.B. Teunis, L. van Tongerloo, ed., Middeleeuwen tussen Erasmus en heden.
Bundel aangeboden aan Prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam/Dieren, 1986) 63-87.

461 Suikers, Geerlof
Helmond, 26 mei 1669 - Leiden, 28 maart 1717
In 1684 ging Suikers rechten studeren in Leiden, alwaar hij op 11 mei 1690 promoveerde. Door zijn
vermogen was hij in staat in 's-Gravenhage als ambteloos burger te leven (al wordt hij ook wel als
advocaat genoemd) en zich te wijden aan de geschiedschrijving.
a Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des bekenden aard-kloots, of een verhaal van
al het gene gedenkwaardig in de verscheide ryken en staten dezer wereldt is voorgevallen, van de
schepping der wereldt tot de doodt van Willem den III koning van Engelandt. Mitsgaders de levens
van mannen en vrouwen, die zich gedurende dien tydt door geleerdheit of door eenige andere
aanmerkens-waardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben. 5 dln. Amsterdam 1721-1728 [668 +
367; 232 + 128 + 252 + 318; (doorgen.) 432 + 884; 972; 525 + 493 pp.; fo].
Het manuscript van Suikers eindigt in de derde band, op p. 186, in het gedeelte van 884
pp. I. Verburg nam het daar over (zie: 488, a).

Literatuur
Van der Aa, XVII, 1073; NNBW, III, 1211-1212.

462 Swinnas, Willem
Brielle, (ged.) 13 augustus 1621 - Brielle, 3 april 1670
Vanaf 1640 studeerde Swinnas medicijnen in Leiden. Na zijn studie vestigde hij zich als dokter in
zijn geboorteplaats. In 1665 werd hij geneesheer van de Admiraliteit van de Maas. Naast zijn historische
werk schreef hij verhandelingen op medisch gebied.
a Engelse, Nederlandse en Munstersche krakkeelen. 3 dln. Rotterdam 1666-1668 [81 + 84 + 61 pp.;
8o].
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Van het derde deel luidt de titel: Engelse en Nederlandse krakkeelen. Bij het verschijnen
van het tweede deel (1667) bracht de auteur een vermeerderde druk van het eerste deel
uit, die het volgend jaar nogmaals werd herdrukt (1668). Nog in hetzelfde jaar van
verschijnen van deel 1 verscheen een roofdruk: Vermeerderde, en verbeterde Engelse,
Nederlandse en Munsterse krackeelen. Amsterdam 1666.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 1136; NNBW, V, 867-868.

463 Sylvanus (Gerritsen, Wolthers), Gualterus (Wolter, Wolther)
Doesburg, (1573?) - Doesburg, (begr.) 10 mei 1653
Sylvanus was de zoon van een Doesburgse burgemeester. Hij schreef zich op 3 juli 1590 te Leiden
in als student in de letteren onder de naam Gualterus Gerardi. In 1598 keerde hij als stadssecretaris
in Doesburg terug, maar werd reeds het volgende jaar conrector van de Latijnse school in Harderwijk
(1599-1602). Vervolgens werd hij in 1603 rector van de Latijnse school in Deventer. Sylvanus heeft
zich veel moeite gegeven het onderwijs aan de Latijnse scholen in het algemeen en aan die van
Deventer in het bijzonder te verbeteren. In juni 1619 kreeg hij eervol ontslag. Later werd hij
burgemeester van Doesburg.
a Beschryvinge der stad Deventer, in de tweede druk van: A. Moonen, Korte chronyke der stadt
Deventer. Deventer 1714 [28 pp. aparte paginering; 8o] (zie: 341, a) - Nijhoff/Van Hattum, 204.
Een mogelijke zelfstandige uitgave uit 1616 is door ons niet teruggevonden.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 1140-1141; NNBW, I, 1492-1493.

Sylvius, zie: Bosch, Lambert van den

T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T., zie: Heussen, Hugo Franciscus van

Tableau de l'histoire générale des Provinces-Unies, zie: Cerisier, Antoine-Marie

Tegenberigt op het naberigt van de heer Jan Bent, zie: Wall, Pieter Hendrik
van de

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, zie onder verwijzing:
Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren
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464 Tennulius, Samuel
Deventer, (ged.) 23 juni 1635 - Deventer, (begr.) 20 oktober 1688
Sinds 1653 studeerde Tennulius aan het Athenaeum van Deventer. Daarop schreef hij zich eind 1658
te Leiden in, waarschijnlijk voor zijn promotie. Na een hoogleraarschap in Steinfurt werd hij in 1667
hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid te Nijmegen. Bij de inval van de Fransen in 1672
keerde hij naar Deventer terug. Hij gaf een aantal teksten van klassieken uit.
a Historica de igne dissertatio. Steinfurti 1664 [119 pp.; 4o].
b Oratio inauguralis de Belgarum fortuna et eorum cum Romanis comparatione. Noviomagi 1667
[40 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVIII, 63-64.

Teylingen, Augustinus van, zie: Schellingwou, Antonius

Thabor, Peter Jacobszoon van, zie: Carasso-Kok, 349

Thabor, Worp van, zie: Carasso-Kok, 411

Theophilus, zie: Roy, Gilbert

465 Thysius, Antonius
Harderwijk, (1603?) - Leiden, 25 januari 1665
In Leiden studeerde Thysius klassieke en oosterse talen. In 1637 werd hij er benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in de poëzie, later in de welsprekendheid en rechten. Hij werd na de dood van D. Heinsius*
bibliothecaris van de universiteit. Naast juridisch en filologisch werk besteedde Thysius aandacht aan
de geschiedenis. Bij resolutie van 20 september 1658 werd hij benoemd tot geschiedschrijver van
Holland.
a Compendium historiae Batavicae, a Iulio Caesare usque ad haec tempora. Lugduni Batavorum 1645
[285 pp.; 12o], 1652.
b Memorabilia celebriorum veterum rerumpublicarum. Accessit tractatus juris publici de potestate
principis. Lugduni Batavorum 1646 [704 pp.; 12o].
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c Historia navalis, sive celeberrimorum praeliorum, quae mari ab antiquissimis temporibus usque ad
pacem Hispanicam Batavi, Foederatique Belgae, ut plurimum victores gesserunt, luculenta descriptio.
Lugduni Batavorum 1657 [305 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVIII, 116-119; BN, XXV, 222-226; NNBW, V, 924-925.

Tittelmans, Franciscus, zie: Zierixeensis, Amandus

466 Toict, Dionisius (Davidzoon) du
Leiden, (ged.) 4-6 februari 1639 - Leiden, 29 maart 1692
Dionisius werd gedoopt in de Waalse kerk. Zijn vader was lintreder. Du Toict was een eenvoudig
Oranjegezind burger, die weliswaar geen Latijn kende, maar toch zeer belezen was.
a Hollands heyll' en rampen ofte desselfs gelukk' en ongelukken, tegens malkanderen vertoond, in
twee deelen. Waar van het eerste deel vervat een voor-schouw, tot Hollands heyll' en rampen. De
grond-slag, of 't ware wezen van d'oude Hollandse regering. d'Opkomste van de Holls. steden; en
Holland door factien geslingert. Met desselfs worsteling uit haar dienstbaarheit. Het tweede deel
behelst Hollands heylen, by de staatse regeringe met stadhouders. Haar rampen veroorsaakt door
kerkgeschillen. De fonteyne, van, en Hollands nagevolgde ongelukken. En een na-schouw op desselfs
heyll' en rampen. Amsterdam 1686 [348 + 448 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVIII, 161; NNBW, VIII, 1296; P. Geyl, Het stadhouderschap in de partijliteratuur
onder De Witt (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, Afdeling
Letterkunde, nieuwe reeks X, no. 2; Amsterdam, 1947).

467 Tollius, Cornelius
Rhenen, (1628?) - Gouda, 13 juni 1654
Tollius studeerde in Amsterdam bij G.J. Vossius*, op wie hij later een lijkrede zou houden. Hij bracht
een bezoek aan Stockholm met Vossius' zoon Isaac*, die hem er van beschuldigde verschillende
geschriften te hebben gestolen. Tollius was vermaard om zijn kennis van het Grieks en werd aan de
pas opgerichte Gelderse hogeschool in Harderwijk benoemd tot
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buitengewoon hoogleraar in het Grieks en de geschiedenis. In januari 1654 volgde de benoeming tot
gewoon hoogleraar in de geschiedenis, staatsleer en aardrijkskunde. Hij volgde daarmee G. Hornius*
op, die naar Leiden vertrok.
a Ioannis Cinnami de rebus gestis imperat. Constantinop. Ioannis et Manuelis, Comnenorum historiar.
libri IV. Cornelius Tollius primus edidit, vertit, castigavit. Trajecti ad Rhenum 1652 [356 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XVIII, 175-176; NNBW, V, 949.

468 Tollius, Herman
Breda, (ged.) 18 februari 1742 - Leiden, 29 april 1822
Sedert 1755 studeerde Tollius letteren en rechten te Leiden. In 1763 promoveerde hij in de beide
rechten en vestigde zich als advocaat in 's-Gravenhage. Reeds in 1766 werd hij benoemd tot hoogleraar
in de klassieke letteren in Harderwijk, waar hij onder andere een college gaf over de zuiverheid van
de Nederlandse taal. In 1777 aanvaardde hij te Amsterdam de leerstoel in het Grieks en de geschiedenis,
waarbij hij ook de vaderlandse geschiedenis in zijn programma opnam. Tollius werd als trouw
Oranjegezind man in 1785 benoemd tot gouverneur van de kinderen van de stadhouder. In deze
hoedanigheid maakte hij in 1788 met de jonge erfprins, de latere Willem I, een studiereis van een jaar
door Duitsland. In 1795 week hij via Osnabrück naar Brunswijk uit. Gedurende het langste deel van
zijn ballingschap adviseerde en werkte hij voor het Oranjehuis. Zo hielp hij bij het bestuur van de
Posense, Poolse en Silesische bezittingen. Pas in 1809 keerde Tollius naar Nederland terug om in
Leiden het hoogleraarschap in de statistiek, de diplomatiek en de Nederlandse geschiedenis te
aanvaarden. Nog eenmaal zou hij van leerstoel wisselen en wel naar die in de klassieke talen.
a Oratio pro magnorum virorum gloria, ab historiarum interprete, non temere obscuranda, in: N.
Barkey, ed., Bibliotheca Hagana historico-philologico-theologica. Amstelodami/Lugduni Batavorum
1775, Classis VI, facs. I, 167-184 [8o].
b Staatkundige geschriften, betreffende eenige gewigtige gebeurtenissen in de Vereenigde Nederlanden,
gedurende de jaren MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII, en vervolgens. 3 dln. 's-Gravenhage 1814-1816
[265 + 233 + 361 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XVIII, 177-180; NNBW, V, 949-951.
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469 Tonckens, Johannes
Groningen, 1750 - Groningen, 1790
Van Tonckens leven is zeer weinig bekend. Hij werd op 18 december 1766 als student te Groningen
ingeschreven en promoveerde er op 20 augustus 1777.
a Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de
beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Drenthe.
Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen 1792-1795 [120 + 420 pp.; 8o], Groningen 1975 (facs.).
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden; behelzende de inleiding der beschryving van het landschap Drenthe,
tweeentwintigste deel.
Tonckens schreef de ‘inleiding’ van dit werk, waarna het na zijn overlijden zou zijn
voltooid door J. de Rhoer* en J.H.P. van Lier, zoon van J. van Lier*.

Literatuur
Van der Aa, XVIII, 183; NNBW, VIII, 1296; R.D. Mulder, ‘De oudste medische dissertatie over
Drenthe en haar verband met de “Tegenwoordige Staat”’, Nieuwe Drentsche volksalmanak, LXVIII
(1950) 61-68; A.Th. van Deursen, Jacobus de Rhoer 1722-1813. Een historicus op de drempel van
een nieuwe tijd (Groningen, 1970).

Tragical historie of the troubles and ciuile warres of the Love Countries..., A,
zie: Roy, Gilbert

470 Traudenius, Dirck
Leiden, 1605-1608 - Leiden, (begr.) 19 oktober 1668
Tot driemaal toe liet Traudenius zich aan de Leidse universiteit inschrijven, de tweede keer als student
in de letteren, de laatste keer als student in de rechten. Toen hij in 1629 in Leiden in ondertrouw ging
was hij notaris aldaar. Volgens Honig, ‘Soeteboom’, zou hij daarvoor nog notaris in Zaandam zijn
geweest. Uit de tweede editie van zijn boek - waaraan hij vele gedichten toevoegde - blijkt dat hij de
graaf van Arundel tijdens diens verblijf in de Republiek op zijn huis in Woerden ontving (omstreeks
1646). Traudenius had contacten met vele andere vooraanstaanden in het land en was bevriend met
de Zaanse historieschrijver H.J. Soeteboom*, die zijn werk over tijdrekening en chronologie uitgaf.
a De Nederduytsche tyd-zifter. Dat is: kort tractaet van de onderscheydinge ende
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afdeelinge van den tyd, vertoonende de verscheydenheyd der jaren, maenden, dagen, ende uyren: als
mede de instelling, eygenschap ende ordre, der gulde getallen, sonnecirckels, epacten, Paesch-tyd,
Roomsche indictie, etc. Zaandam 1648 [72 pp.; 4o]; Amsterdam 1662 (verm.), 1700.

Literatuur
J. Honig Jz. Jr., ‘Hendrik Jacobsz. Soeteboom’, in: idem, Historische, oudheid- en letterkundige
studiën (2 dln.; Zaandijk, 1866-1867) I, 249-294.

471 Trigland, Jacobus
Vianen, 22 juli 1583 - Leiden, 5 april 1654
De jonge Trigland werd katholiek opgevoed en zou tot katholiek geestelijke worden opgeleid. Hij
studeerde aan de Latijnse scholen van Vianen en Amsterdam (1597-1598) en - onder de naam
Triballenius of Triblandius - aan de universiteit van Leuven. Maar hier verliet hij de katholieke kerk
en werd al snel rector van de school in Vianen. Onder invloed van de predikant Selcart werd hij zelf
ook predikant in Stolwijk (1607), Amsterdam (1610) en Leiden (1637). In 1634 was hij in Leiden
hoogleraar in de theologie geworden. Hij behoorde tot de contraremonstrantse richting, was zeer
actief als publicist en had grote invloed op de nationale synode in Dordrecht.
a Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde
Nederlanden voor-gevallen, met derselver beslissinge, ende aenmerckingen op de Kerckelycke historie
van Johannes Wtenbogaert*. Uyt autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der
Zuyd en Noort-Hollantsche synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge. Leiden 1650 [1161 pp.;
fo].

Literatuur
De Wind, 474-476, 590; Van der Aa, XVIII, 211-214; BLGNP, III, 355-358; NNBW, VI, 1282-1284;
H.W. ter Haar, Jacobus Trigland ('s-Gravenhage, 1891).

Tweede deel van de spiegel der Spaensche tyrannye geschiet in Nederlant, zie:
Gysius, Joannes
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472 Twisck, Pieter Janszoon
Hoorn, 1565 - Hoorn, 1 oktober 1636
Twisck was vermaner van de doopsgezinden in Hoorn en hield er een lakenwinkel. Hij had enerzijds
een grote afkeer van tirannie en gewetensdwang, maar werkte anderzijds de aaneensluiting der
doopsgezinde gemeenten tegen. Naast historisch werk schreef hij een zeer groot aantal moralistische
verhandelingen.
a Religions vryheyt. Een korte cronijcsche beschryvinghe van die vryheyt der religien, tegen die
dwang der conscientien ghetrocken wt veel verscheyden boecken van Christus tijt af, tot den jare
1609 toe ... in twee delen. 2 dln. [Hoorn] 1609 [231 + 251 pp.; 4o].
b Een corte beschrijvinge van 80 pausen haer leven, doen, daden, successie, ende eenighe insettinge
... Hoorn 1616 [103 pp.; 8o], 1654.
c Chronijck van den onderganc der tijrannen: ofte jaerlycksche geschiedenissen in werltlycke ende
kercklijke saecken, van Christi geboorte af tot desen tyt toe. Wesende een tydtthresoor, wonderboeck
en jaerrekening van de voornaemste geschiedenissen des gantschen aerdbodems. 2 dln. Hoorn
1619-1620 [1853 pp.; 4o in 8en].
d Comeet-boecxken. Zijnde een corte chronijcsche beschrijvinge van alle de grouwelijcke ende
schrickelijcke cometen, die haer aen den hemel vertoont hebben. Mitsgaders eenige teyckenen, die
verschenen zyn tzedert de geboorte onses salighmakers Jesu Christi, met hare werckingen ofte volgende
veranderingen, beroerten, ellende ende plaghen, onder het beleyt Godts. Hoorn 1624 [143 pp.; 8o],
1665.

Literatuur
De Wind, 337-340, 577-578; Van der Aa, XVIII, 251; NNBW, V, 979-980; H.S. Bender, e.a., ed.,
The Mennonite Encyclopedia (4 dln.; Hillsboro, 1955-1959) IV, 757-759.

473 Tydeman, Meinardus
Zwolle, 20 maart 1741 - Leiden, 1 februari 1825
Na een studie in de rechten te Utrecht promoveerde Tydeman aldaar in 1762. Het volgende jaar werd
hij benoemd tot rector van het gymnasium in Leeuwarden. In 1764 volgde de benoeming tot hoogleraar
in de historiën, welsprekendheid en Griekse taal te Harderwijk. Twee jaar later ging hij als hoogleraar
in de rechten naar Utrecht. In 1787 verzocht hij om ontslag vanwege de patriotse woelingen, maar
keerde aan het einde van dat jaar na de restauratie weer terug. Van
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1790 tot 1795 was Tydeman griffier van de Staten van Overijssel en woonde hij in Kampen. In 1801
verhuisde hij naar Leiden, waar hij in 1815 nogmaals op hoge leeftijd tot hoogleraar werd benoemd.
a Oratio aditialis de necessario historiarum, eloquentiae, graecique sermonis in Belgica studio, ad
egregium eius civem formandum. Harderovici 1765 [52 pp.; 4o].
b Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIIste deel, vervolgende de
beschryving van de provincie van Utrecht. Amsterdam 1772 [450 pp.; 8o], 2 dln. Zaltbommel 1965
(facs.).
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden, twaalfde deel, vervolgende de beschryving van de provincie van Utrecht.
In de inleiding wordt vermeld dat J. Wagenaar* was gevorderd met de voorbereidingen
tot p. 321. Ook R. van Noordt zou aan dit deel een bijdrage hebben geleverd.

Literatuur
Van der Aa, XVIII, 253-262; NNBW, II, 1464-1466.

474 Uytenbogaert (Wtenbogaert), Johannes
Utrecht, 11 februari 1557 - 's-Gravenhage, 4 september 1644
Uytenbogaert werd aanvankelijk tot rechtsgeleerde opgeleid, maar stapte over naar de theologie. Hij
studeerde vanaf 1580 in Genève, waar hij college bij Beza volgde en in contact kwam met Arminius.
In 1584 werd hij predikant in Utrecht, in 1590 in 's-Gravenhage. In deze laatste plaats was hij van
1601 tot 1617 hofprediker en stond hij hoog aangeschreven bij Louise de Coligny en Frederik Hendrik,
en aanvankelijk ook bij Maurits. Na de dood van Arminius werd Uytenbogaert geleidelijk het hoofd
van de remonstrantse partij. In 1610 bood hij de Remonstrantie aan de Staten van Holland aan, wetende
dat de tolerantie meer van de kant van de Staten dan van de orthodoxe calvinisten was te verwachten.
Met de val van Oldenbarnevelt week Uytenbogaert uit naar Antwerpen, van waar hij de remonstrantse
zaak behartigde. Na het aflopen van het Bestand verbleef hij in Parijs en Rouaan. In 1626 - na de
dood van Maurits - keerde hij naar 's-Gravenhage terug, waar hij zich in betrekkelijke rust aan zijn
historisch werk wijdde. Daarnaast heeft hij talloze polemische pro-remonstrantse pamfletten geschreven.
a Oorspronck ende voortganck der Nederlantsche kerckelijcke verschillen, tot op het nationale synodus
van Dordrecht. Mitsgaders historisch verhael, van 't ghene sich toegedraeghen heeft binnen Dordrecht
in de jaren 1618 en 1619 tusschen de Nationale Synode der Contra-Remonstranten ende hare
geassocieerde ter eender ende de geciteerde kercken-dienaren Remonstranten ter ander sijden.
Uytghegheven van weghen de kercken-dienaren Remonstranten in 't ghemeyn; ende insonderheyt de
geciteerde op de Dortsche synode. tot verantwoordinge van hare oprechte proceduren. S.l. 1623 [454
pp.; fo]; Amsterdam 1648.
De eerste druk verscheen anoniem, de tweede met naam.
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b De kerckelicke historie, vervatende verscheyden gedenckwaerdige saecken, inde Christenheyt
voorgevallen, van het jaer vierhondert af, tot in het jaer sesthienhondert ende negenthien.
Voornamentlick in dese geunieerde provintien. S.l. 1646 [1214 pp.; fo]; Rotterdam 1647; s.l. 1647.
De eerste druk verscheen anoniem, de tweede met naam en met die van de drukker J.
Naeranus. In de laatste druk was de in herdruk opgenomen levensbeschrijving door
Uytenbogaert zelf vervaardigd.

Literatuur
De Wind, 471-474; Van der Aa, XX, 428-434; BLGNP, II, 464-468; NNBW, II, 1469-1472; H.C.
Rogge, Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (3 dln.; Amsterdam, 1874-1876).
Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. H.C. Rogge, ed. Werken Historisch
Genootschap nieuwe serie, no's 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22 (7 dln.; Utrecht, 1868-1875).

475 Uytenhage de mist, Johan
Meurs (Duitsland), maart-april 1636 - 's-Gravenhage, 5 september 1684
In 1641 legde Uytenhage de Mist op ongeveer vijfjarige leeftijd de eed af als leenman van Johan van
Wassenaar voor Oost-Duyvesteyn in Voorburg. In 1656 ging hij studeren in Leiden en promoveerde
in november 1663 in Utrecht in de rechten. Het volgend jaar liet hij zich als advocaat registreren bij
de Hoge Raad van Holland en Zeeland, maar gezien zijn vermogen is het de vraag of hij een drukke
praktijk nodig had.
a De stadthouderlijke regeeringe in Hollandt en West-Vrieslant. Dat is: een kort en bondig verhael
van de gedenkwaerdigste daden en wercken der Hollantse stadthouders; aenvang nemende met het
stadthouderschap van Prins Willem den I en eyndigende met de doodt van Prins Willem de II ...
Amsterdam 1662 [90 pp.; 12o en 8o].
Anoniem verschenen. De editie in 8o heeft een andere spelling op het titelblad.
b Begin, voortgang ende eind der vrye, ende der gewaande erf-gravelike bedieninge, in Holland ende
West-Vriesland. Amsterdam 1683 [486 pp.; 8o].
Anoniem verschenen.
c Vertoog van de algemeene vryheydt der Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, onder en
gedurende de bedieninge onser graaven. Opgestelt door N.N. Beminner der gemeene vryheyt. S.l.
1684 [32 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XII, 2, 886-887; NNBW, IV, 993-994; G.O. van de Klashorst, e.a., Bibliography of Dutch
seventeenth century political thought. An annotated inventory, 1581-1710 (Amsterdam/Maarssen,
1986); P. Geyl, Het stadhouderschap in de partij-
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literatuur onder De Witt (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen,
Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks X, no. 2; Amsterdam, 1947); H.W. Blom, I.W. Wildenberg, ed.,
Pieter de la Court en zijn tijd (1618-1685). Aspecten van een veelzijdig publicist (Amsterdam/Maarssen,
1986); I.W. Wildenberg, Johan en Pieter de la Court (1622-1660 en 1618-1685). Bibliografie en
receptiegeschiedenis (Amsterdam/Maarssen, 1986).

V.D.B., zie: Bosch, Lambert van den

V.H., zie: Court, Pieter de la

V.T.V., zie: Brandt Jr., Gerard

Vaderlandsch woordenboek, zie: Kok, Jacobus en Fokke, Jan

476 Vaderlandsche chronyk
Blijkens het woord vooraf hebben twee onbekende schrijvers aan de Vaderlandsche chronyk gewerkt.
De eerste overleed midden in zijn werkzaamheden, de voortzetter was bevriend met Daniel van
Alphen, oud raad, schepen en griffier van Leiden.
a Vaderlandsche chronyk; of jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland: van de vroegste tyden af
tot op den dood van hertog Albrecht van Beijeren; den zes-entwintigsten van den jare MCCCCIV.
Waar in ook verscheide zaken, betreffende enige nabuurige landen voorkomen. Leiden/Amsterdam
1784 [911 pp.; 8o].

Vaderlandsche historie ... ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars
Vaderlandsche historie, zie: Loosjes, Petrus

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden, zie: Munniks, Johannes

Vaderlandsche historie ... zints den aanvang der Noord-Americaansche
onlusten..., zie: Loosjes, Petrus
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477 Vaernewijck, Marcus van
Gent, 21 december 1518 - Gent, 20 februari 1569
Van Vaernewijck stamde uit een oud Gents geslacht dat talrijke bekleders van bestuursfuncties had
voortgebracht. Ook Van Vaernewijck vervulde functies in de armenzorg, kerkbouw, burgerwacht en
bij de controle van de graanhandel. In 1564 werd hij schepen van de stad. Daarnaast was hij lid van
de rederijkerskamer. Hoewel hij zich erop liet voorstaan over weinig schoolkennis te beschikken hij kende geen Latijn en Frans -, heeft hij zijn gezichtskring toch verruimd door reizen naar Italië en
door de Nederlanden in de jaren 1550 en 1556. De vroeger aan Van Vaernewijck toegeschreven
Cronijcke van Vlaenderen in tcorte en levensbeschrijving van Karel V worden nu grotendeels als het
werk van de drukker G. van Salenson beschouwd (zie: 415, a en b).
a Den spieghel der Nederlandscher audtheyt. Inhoudende die constructie, oft vergaderinghe van
Belgis. Waerinne men zien mach als in eenen claren spieghel vele wonderlicke gheschiedenissen, die
van alle oude tyden, over alle die weerelt geschiet sijn: maer bysonder in die Nederlanden, als sijn
Vlaendren, Brabant, Hollant, Zeelant, Vrieslant, Ghelre, Gulic, Cleve, Westphalen, Henegauwe,
Artois ende derghelijcke ooc van Inghelant, Schotlandt, Vrancrijcke, Duytschlant ende ander landen
ende nacien, daert te passe commen sal: zeer lustich, vremt ende wonderlic om lesen, om der
onghehoorder autheyt wille, by gheen historiographen, oft chronijckeurs int licht ghebracht, elck lese
met een ionstich, ende wel ghesint verstandt. Gent 1568 [145 pp.; fo], 1574; Antwerpen 1619; Brussel
1619; Ieper 1619; Antwerpen 1665; Gent 1784, 1829.
Anoniem verschenen. De tweede druk kreeg de titel: Die historie van Belgis, diemen
anders namen mach: den spieghel der Nederlantscher audtheyt ...
b Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt 1566-1568. F. van der
Haeghen, ed. Maatschappij der Vlaamsche bibliophielen 4e serie no. 1. 5 dln. Gent 1872-1881 [314
+ 353 + 314 + 293 + 214 pp.; 8o].
Mémoires de Marc Van Vaernewijck sur les troubles religieux dans les Pays-Bas. Gand 1905-1906.

Literatuur
De Wind, 160-165, 541-543; Van der Aa, XIX, 2-5; BN, XXVI, 17-20; NBW, VIII, 795-809; F. van
der Haeghen, M.-Th. Lenger, ed., Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas (7 dln.;
Brussel, 1964-1975) V, 405-415; H. van Nuffel, ‘Marcus van Vaernewijck en de beroerlijcke tijden
in de Nederlanden’, Standen en landen, XL (1966) 113-145.
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478 Valckenaer, Ludovicus Casparus
Leeuwarden, 7 juni 1715 - Leiden, 15 maart 1785
Na een studie in Franeker en Leiden werd Valckenaer in 1740 conrector van de Latijnse school in
Kampen. Het volgend jaar volgde hij Hemsterhuis in Franeker op als hoogleraar in de Griekse taal,
nu uitgebreid met de studie van de Griekse oudheden. In 1766 werd hij naar Leiden gehaald, waar
hij drie jaar later ook de vaderlandse geschiedenis als opdracht kreeg.
a Oratio de prisca et nupera rerum Belgicarum vicissitudine. In annum liberi Belgarum imperii
centesimum, Guilhelmo V natalem, et insignem pace firmata. Franequerae 1749 [70 pp.; fo].
Redevoering, over de oude en onlangs bespeurde wisselvalligheid der Nederlandsche zaaken, ter
gelegenheid van het hondertste jaar onser gestaafde vryheid, 't geboortejaar van den Vden Willem en
aanmerkelyk door het vredeverbond. Leeuwarden 1749.
b Duae orationes. I. De publicis Atheniensium moribus, etc. II. De Philippi Macedonis indole, virtutibus
etc. Lugduni Batavorum 1766 [75 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XIX, 16-18; NNBW, I, 1514-1516; F.W.N. Hugenholtz, ‘Adriaan Kluit en het onderwijs
in de mediaevistiek’, Forum der letteren, VI (1965) 142-160, ook in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen,
ed., Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.;
's-Gravenhage, 1981) I, 143-162.

479 Valcooch, Dirck Adriaenszoon
Omtrent Valcooch valt weinig mee te delen. Hij leefde tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw.
In 1573 schreef hij een geuzenlied waarin de spot werd gedreven met de Spaanse soldaten die vergeefs
in dat jaar Alkmaar belegerden. Valcooch was schoolmeester in Barsingerhorn en daarna notaris in
Schagen. In 1591 verscheen zijn zeer populair geworden onderwijzershandleiding Regel der Duytsche
schoolmeesters.
a Chronijcke van Leeuwenhorn, voortijden ontrent der Sijpen gelegen in Westvrieslandt, over veel
hondert jaeren verdroncken, met noch alle handelingen bedijckingen, ende inundatien, die van anno
1552 tot anno 1598, soo by die eerste bedijckers ende oock ten lesten vande Sijpe gheschiet zijn.
Hoorn 1599 [40 pp.; 8o]; Schagen 1621; Alkmaar [1640?]; Amsterdam 1740 - Nijhoff/Van Hattum,
300-302.
Naar de eerste pagina ziet men het boek vaker als Cronijck vande Sijpe genoemd.
Nijhoff/Van Hattum hebben de Alkmaarse druk niet gezien.
De druk van 1740 is ‘gevolgt naar den druk van 1599, en vermeerdert met een kaart, en
een historie van Vroonen’; dit laatste deel telt slechts acht pagina's: ‘Van 't innemen en
de distructie der stadt Vroonen’.
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Literatuur
De Wind, 564-566; Van der Aa, XIX, 23; NNBW, III, 1268; J. Daan, ‘Dirck Adriaensz Valcooch’,
Westfrieslands oud en nieuw, XXXV (1968) 71-77.

480 Valentijn, François
Dordrecht, 17 april 1666 - 's-Gravenhage, 6 augustus 1727
Na een driejarige theologiestudie in Leiden vertrok Valentijn in 1685 naar Indië, waar hij predikant
op Ambon werd. Hij maakte vele reizen door de archipel en leerde Maleis, waarin hij vervolgens de
bijbel en de psalmen vertaalde. Ook stelde hij een Maleis-Nederlands woordenboek samen. Van
1695-1705 woonde hij in Dordrecht, maar van 1705-1713 verbleef hij weer op verschillende plaatsen
in Indië. Een weigering naar Ternate te gaan deed Valentijn in ongenade vallen.
a Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands
mogentheyd in die gewesten ... 5 dln. Dordrecht/Amsterdam 1724-1726 [316 + 425; 351 + 282 + 48;
586 + 259; 94 + 491 + 311 + 166; 360 + 46 + 462 + 48 + 166 + 160 pp.; fo].
Oud en Nieuw Oost-Indien. S. Keijzer, ed. 3 dln. 's-Gravenhage, 1856-1858; Amsterdam 1862.
Een verkorte uitgave.
General description of Formosa, in: W. Campbell, ed., Formosa under the Dutch described from
contemporary sources. London 1903, 1-9, 25-86; Taipei 1967.
De vertaling van een deel uit boek 4, tweede stuk (166 pp.).
Description of the Cape of Good Hope with matters concerning it. P. Serton, e.a., ed. Van Riebeeck
Society second series no. 2; second series no. 4. 2 vol. Cape Town 1971-1973.
De vertaling van een deel uit boek 5, tweede stuk (160 pp.).
Description of Ceylon. S. Arasaratnam, ed. The Hakluyt Society second series no. 149. London 1978.
De vertaling van een deel uit boek 5, eerste stuk (462 pp.).

Literatuur
Van der Aa, XIX, 24-27; NNBW, V, 989-990; F. de Haan, ‘Rumphius en Valentijn als
geschiedschrijvers van Ambon’, in: Rumphius gedenkboek 1702-1902 (Haarlem, 1902) 17-25; J.F.L.
de Balbian Verster, ‘Gerard Hulft 1621-1656’, Jaarboek Amstelodamum, XXIX (1932) 131-158; H.J.
de Graaf, ‘Aspects of Dutch historical writings on colonial activities in South East Asia with special
reference to the indigenous peoples during the sixteenth and seventeenth centuries’, in: D.G.E. Hall,
ed., Historians of South East Asia (Londen, 1961) 213-224; S. Arasaratnam, ‘Introduction’, in:
Description of Ceylon (Londen, 1978) 1-60; J. Fisch, Hollands Ruhm in
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Asien. François Valentyns Vision des niederländischen Imperiums im 18. Jahrhundert (Stuttgart,
1986).

481 Valerius, Adrianus
Middelburg, (1575?) - Veere, 27 januari 1625
Valerius' familie was van Franse afkomst en om den gelove naar de Nederlanden gekomen. In 1592
werd Adrianus Valerius klerk bij de equipage- en ammunitiemeester Pieter van Reygersbergh, die
ook de functie van burgemeester van Veere bekleedde. Zes jaar later kreeg Valerius het ambt van
controleur van convooien en licenten in Veere en in 1606 dat van ontvanger. Daarnaast was hij ook
als notaris werkzaam. Hij was lid en later overdeken van de Veerse rederijkerskamer.
a Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de
seventhien Neder-landsche Provintien, 't sedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen,
tot den jare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende stichtelijcke rimen ende
liedekens ... Haarlem 1626 [295 pp.; oblong 8o], Amsterdam 1968 (facs.); Apeldoorn [1914]; Utrecht
1931; Amsterdam 1942, 1943, 1947.
Van dit werk bestaan vele uitgaven met de liederen, al dan niet in bloemlezing.

Literatuur
De Wind, 485-486; Van der Aa, XIX, 28-29; BN, XXVI, 91-93; NNBW, V, 990-992; N.B. Tenhaeff,
‘Valerius’ Gedenck-clanck als geschiedverhaal', in: A. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck,
herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626 (Amsterdam, 1942) xxiii-xli, ook in: N.B. Tenhaeff,
Verspreide geschriften (2 dln.; Groningen/Batavia, 1949) I, 347-372.

482 Valkenier, Petrus
Emmerik, 25 februari 1641 - 's-Gravenhage, (begr.) 15 juli 1712
Na een studie in de rechten in Leiden werd Valkenier advocaat in Amsterdam. In 1676 benoemden
de Staten-Generaal hem tot resident in Frankfort. Zeven jaar later volgde zijn overplaatsing als
commissaris en buitengewoon gezant bij de Rijksdag in Regensburg tot 1690. Van 1690 tot 1704 was
Valkenier als buitengewoon gezant geaccrediteerd bij de Zwitserse kantons in Zürich. Bovendien
trad hij in diezelfde hoedanigheid van 1695 tot 1700 op in Frankfort. Valkenier maakte talrijke reizen
in Zuid-Duitsland om hulp te bieden aan Franse refugiés; tevens verdedigde hij de Republiek in
geschrifte tegen aanvallen van Franse zijde.
a 't Verwerd Europa, ofte politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken
van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent
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de Nederlanden zedert den jaare 1664, gecauseert door de gepretendeerde universele monarchie der
Franschen. Verdeelt in dry deelen ... met bygevoegde authentijke stukken. Amsterdam 1675 [910 +
172 pp.; 4o] (twee drukken), 1688, 1742.
De herdruk van 1742 geschiedde naar de ‘tweede druk’ van 1675.
In Amsterdam 1688 verscheen een anoniem vervolg onder de initialen N.N.: Vervolg
van 't verwerd Europa, of politijke en historische beschryving van alle gedenkwaardigste
staats- en krygs-voorvallen zoo binnen, als buyten 't Christen-ryk, voornamentlijk in en
omtrent Hoog- en Neder-Duytsland, en derzelver aangrenzende rijken en staaten zedert
den jaare 1672 tot 1675 door de Fransche wapenen veroorzaakt ... met bygevoegde
authentijke stukken. Dit werk werd in Amsterdam 1742 herdrukt.
Das verwirrte Europa. Oder, politische und historische Beschreibung, der in Europa, fürnehmlich in
dem Vereinigten Niederlande, und in dessen Nachbarschafft, seither dem Jahre 1664 entstandenen,
und durch die gesuchte allgemeine Monarchie der Frantzosen verursachten blutigen Kriege, und
leidigen Empörungen, nebenst deroselben Ursachen und Gründen. Fürgestelt in vier teilen ...
Amsterdam 1677.
De Duitse vertaling van deel 1 werd in Amsterdam 1680 en 1683 met twee delen vervolgd door
Andreas Müller.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 21-22; NNBW, V, 988-989; O. Schutte, Repertorium der Nederlandse
vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976); F. Meinecke,
‘Petrus Valckeniers Lehre von den Interessen der Staaten’, in: Aus Politik und Geschichte.
Gedächtnisschrift für Georg von Below (Berlijn, 1928) 147-155; M. Bokhorst, Nederlands-Zwitserse
betrekkingen voor en na 1700.1 (1685-1697) (Amsterdam, 1930); D.J. Roorda, Partij en factie. De
oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties
(Groningen, 1961).

Vander Linde, zie: Linden, Cornelis van der

483 Veer, Ellert de
Amsterdam, kort na 1540 - Amsterdam, 1599
Ellert de Veer was de zoon van een Amsterdamse lakenkoopman. Hij leerde goed Latijn. Van 1585
dateert zijn werkzaamheid als schrijver en uitgever van pamfletten en geschiedwerken. Sinds 1594
was hij ook als drukker actief. Bovendien ontving hij in 1586 van Leicester zijn benoeming tot notaris.
a Die cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant ... Noch is hier byghevoecht een
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cort verhael vande regeringe ende ghedenckweerdichste gheschiedenissen totten jare 1584. Dordrecht
1585 [284 pp.; fo]; Delft 1585 (identieke uitgave).
De Veers geschiedwerk is een voortzetting van de Divisiekroniek van C. Aurelius (zie:
20, a). Zijn vervolg verscheen al in 1585, maar droeg voor het eerst zijn initialen E.D.V.
in de voortgezette uitgave van 1590 (zie: b).
b Historie ofte wiider verclaringhe van de Nederlantsche gheschiedenissen, oorloghen ende
veranderinghe, inder religie ende regieringhe, eerst opghecomen doort gheweldich aendrijven van
Philippus de tweede van dier name, coninck van Spaingien, totter invoeringhe vande Spaensche
inquisitie, van alles wat sich verloopen heeft vanden jare 1566. totten wtganghe vanden jare 90. Delft
1590 [fo]; Amsterdam 1590 [fo]; Dordrecht 1591 [8o], 1595 [fo], 1597 [8o]; in: W. van Gouthoeven,
D'oude chronijcke ende historien van Holland ... Dordrecht 1620, II, 1-259; 's-Gravenhage 1636 (zie:
187, a).
Alle vervolgen achterin de herdruk van de Divisiekroniek, met bovenstaande aparte
titelpagina. De uitgaven van 1591 en 1597 verschenen onder de titel: Historie: d'eerste
deel van alle de Nederlantsche gheschiedenissen, oorloghen ende veranderinghen inde
religie, ende des lants regieringe, onder Philippo den tweeden van dien name, coninck
van Spaignien, van alles wat hem in dese onse Nederlanden heeft toeghedragen van den
jare 1566. af, tot den wtganghe des jaers 1591 (zie voor de uitgave 1597 ook: d).
c Het tweede deel van de Hollandtsche ende Zeelandtsche cronycke, mitsgaders der Branbandtscher,
Vlaemscher, Gelderscher, Vriescher ende d'ander Nederlandtscher, ende der selver omligghende
provintien gheschiedenissen, ende veranderinghe inder religie, met d'oorloghen daer wt ontstanden,
in Duytslandt, Vranckryck, Enghelandt ende Nederlandt: vanden jaere XVc zestien, totten jaere een
ende tnegentich. Met grooter vlijt by een vergadert, door E.D.V. 's-Gravenhage 1591 [fo]; Dordrecht
1595 [fo]; Amsterdam 1595 [fo].
Ook dit vervolg, dat niet zoals b van 1566 tot 1590 loopt maar vanaf 1516, achterin de
herdrukken van de Divisiekroniek.
d Appendix, andersins genoemt een byvoechsel, waer in verhaelt worden, van de gedenckweerdichste
gheschiedenissen, de oorloghen belangende, als oock van sekere verscheyden dinghen, welcke inde
gravelijckheyt van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant, ende in Vranckrijck, Duytslant, etc. gebeurt
zijn. Ende wort oock aengheroert, vande gedenckweerdichste dingen van datter vanden Turck in
Hongerien geschiet is, vanden jare 1591 af, tot den wtganck des jaers duysent vijf hondert ende
seven-en-tneghentich. Dordrecht 1597 [131 pp.; fo]; Amsterdam 1597.
Deze mogelijk ook door E. de Veer geschreven Appendix verscheen in een herdruk van
de Divisiekroniek met beide vervolgen van De Veer.

Literatuur
De Wind, 113, 268, 350, 562; Van der Aa, XIX, 59-60; NNBW, I, 1516-1517.
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484 Velde, Abraham van de
(Antwerpen?), 1614 - Middelburg, 7 juni 1677
Er werd in 1634 een twintigjarige Abrahamus van den Velden, afkomstig uit Antwerpen, ingeschreven
in Leiden als student in de theologie. Na zijn studie stond hij eerst als predikant in Zevenhoven (1640),
daarna nog in Schoonhoven (1640) en Utrecht (1651-1660). Uit deze stad werd hij verbannen omdat
hij vanaf de kansel het feit hekelde, dat de inkomsten van de voormalige kapittelgoederen aan de
geseculariseerde colleges van kanunniken werden uitbetaald en niet aan de kerk. Hij vertrok naar
Zeeland, waar hij als voetiaans predikant werkzaam was in Arnemuiden (1661) en Middelburg (vanaf
1663). In 1675 werd zijn verbanning door toedoen van Willem III vernietigd.
a De wonderen des alder-hooghsten, ofte aenwijsinge vande oorsaecken, wegen, en middelen, waer
door de Geunieerde Provintien, uyt hare vorige onderdruckinge soo wonderbaerlijck, tegen vermoeden
van de heele wereldt, tot soo grooten macht, rijckdom, eere, en onsaggelijckheydt zijn verheven;
gelijck deselve in verscheyden voorname historie-schrijvers voorkomen, en tot noodigh gebruyck,
en verscheyden nuttigheden, na dese tijdts ghelegentheydt by een vergadert zyn. Middelburg 1668
[...pp.; ...o], 1669; Amsterdam 1677, 1707, 1733, 1740, 1751, 1765; Utrecht 1855, 1897, P. Zandt,
ed. 1949.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 67; BLGNP, I, 392-393; NNBW, V, 996; J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire
historiografie in de 17e en 18e eeuw’, Tijdschrijft voor geschiedenis, XXXVII (1922) 254-273,
372-382, ook in: J.A.L. Lancée, ed., Mythe en werkelijkheid (Utrecht, 1979) 43-67; M.Th. Uit den
Bogaard, De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk (Groningen/Djakarta,
1955).

Velde, Steven Jan van de, zie: Oudheden en gestichten ... van 's Hertogenbosch

485 Velius (Seylmaker), Theodorus (Dirck Volckertszoon)
Hoorn, 21 januari 1572 - Hoorn, 23 april 1630
Velius bezocht de Latijnse school in Hoorn en begon zijn academische studie in Leiden in 1585. Twee
jaar later legde hij zich toe op de studie in de medicijnen. In 1593 reisde hij naar Italië, waar hij in
1594 te Padua promoveerde in de medicijnen. Een maand later keerde hij in Hoorn terug
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en werd er tot stadsdokter benoemd. Later werd hij ook weesmeester. Vanaf 1601 was hij lid van de
vroedschap, waaruit hij in 1618 door Maurits werd verwijderd.
a Chronijck van de stadt van Hoorn, daerin des selven begin, opcomen, en gedenckweerdige
gheschiedenissen tot op den tegenwoordigen iaere van 1604 int corte verhandelt en beschreven werden.
Alles uyt verscheyden schriften by een versamelt, en in drie boexkens verdeelt door D.D.V. Hoorn
1604 [217 pp.; 8o], 1979 (facs.), 1617 (herz. en verm.), 1648, 1740 - Nijhoff/Van Hattum, 304-307.
De totstandkoming van de derde druk gaf veel problemen door de kritische opmerkingen
van Velius over Maurits en de zittende regenten. Velius ondertekende het voorwoord
van wat de derde druk moest worden: 25 februari 1630. Kennelijk had hij toen zijn
handschrift voor de herziene druk gereed. Waarschijnlijk hebben degenen die pas in 1648
die derde druk bezorgden de kritische gedeelten er uit gelaten.
De druk van 1740 verscheen met aantekeningen vermeerderd door S. Centen (zie: 103,
a).

Literatuur
De Wind, 408-410, 586; Van der Aa, XIX, 81; NNBW, I, 1518-1519, IX, 1176-1180; Kampinga,
Opvattingen; W.G. Heeres, ‘Iets over Velius en zijn bronnen’, West-Frieslands oud en nieuw, XXVI
(1959) 119-134.

486 Venema, Hermannus
Wildervank, 1697 - Leeuwarden, 25 mei 1787
Van 1711 tot 1714 studeerde Venema theologie in Groningen en daarna tot 1718 in Franeker. In 1719
werd hij predikant te Dronrijp. Reeds vier jaar later aanvaardde hij het hoogleraarschap in de theologie
in Franeker, waar hij in 1729 ook academisch predikant werd. Zes jaar later kreeg hij nog de
leeropdracht kerkgeschiedenis erbij.
a Institutiones historiae ecclesiae Veteris Testamenti seu patriarchalis et israeliticae. 7 tom. Lugduni
Batavorum/Leovardiae 1777-1783 [603 + 611 + 786 + 764 + 725 + 687 + 534 (met indices 856) pp.;
4o].

Literatuur
Van der Aa, XIX, 114-116; BLGNP, III, 368-371; NNBW, II, 1485-1487; J.C. de Bruïne, Herman
Venema, een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting (Franeker, 1973).

487 Veno, Joannes de
Leeuwarden, 1576 - Franeker, 15 februari 1662
Joannes de Veno was de zoon van een secretaris van de stad Leeuwarden. Op 3 mei 1595 liet
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hij zich als student in Franeker inschrijven. Na zijn studie was hij schepen en schoolopziener in
Leeuwarden en vanaf 1601 advocaat voor het Hof van Friesland.
a Historiale meditatien, so geestelijcke als politijcke over 't leven ende regeringhe der patriarchen,
rechteren, coninghen, in Israel ende Juda, als over den op-gangh ende onder-gangh van de vier
monarchien van Assirien, Persen, Griecken ende Romeynen versamelt wt Godes Heylige woordt als
olde lofwaerdighe historien. Leeuwarden 1658 [626 pp.; 4o].

Literatuur
NNBW, X, 1089-1090; Waterbolk, Friese geschiedschrijving.

488 Verburg, Isaac
Leiden, (ged.) 13 januari 1684 - Amsterdam, (begr.) 14 november 1745
Verburg studeerde in Leiden letteren, waarna hij in 1706 praeceptor der laagste klassen van de Latijnse
school in Amsterdam werd. In 1722 werd hij benoemd tot rector.
a Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen des bekenden aard-kloots, of een verhaal van
al het gene gedenkwaardig in de verscheide ryken en staten dezer wereldt is voorgevallen, van de
schepping der wereldt tot de doodt van Willem den III koning van Engelandt. Mitsgaders de levens
van mannen en vrouwen, die zich gedurende dien tydt door geleerdheit of door eenige andere
aanmerkens-waardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben. 5 dln. Amsterdam 1721-1728 [668 +
367; 232 + 128 + 252 + 318; (doorgen.) 432 + 884; 972; 525 + 493 pp.; fo].
Dit werk van G. Suikers werd door Verburg voltooid en uitgegeven. Het manuscript van
Suikers eindigt in de derde band, op p. 186, in het deel van 884 pp.; Verburg nam het
daar over (zie: 461, a).

Literatuur
Van der Aa, XIX, 130; NNBW, III, 1283.

Verhaal over het beleg van Oldenzaal, zie: Carasso-Kok, 379

Verhael van de Nederlantsche vreede-handeling, zie: Aitzema, Lieuwe van

Verhaer, zie: Haraeus, Franciscus
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489 Verhoeven, Theodorus
Amersfoort, (1611?) - (Grave?), voor 1693
In Amersfoort bezocht Verhoeven de Latijnse school. Op 9 maart 1627 schreef hij zich in aan de
Leidse universiteit. Hij raakte daar bevriend met D. Vossius. Verhoeven voltooide zijn geschiedwerk
in Tiel in 1648, waar hij toen rector van de Latijnse school was. Sedert 1652 of 1653 was hij rector
te Grave.
a Brevis rerum Amorfortiarum et succincta descriptio, in: Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti.
Alter auctor incertus. Alter, cui nomen, Theodorus Verhoeven. Utrumque primus edidit, observationes,
et quae hactenus nondum visa, vetera aliquot monumenta, diplomata, et instrumenta, et ex ineditis
duobus chronicis Amorfortii olim scriptis adjunxit supplementa Antonius Matthaeus. Lugduni
Batavorum 1693, 1-148 [4o] (zie: 328, d)- Nijhoff/Van Hattum, 266.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 171; NNBW, V, 1003.

Verklaringe van het spel, verbeeldende door gedenk-penningen de geheele
historie der Vereenigde Nederlanden, zie: Spel verbeeldende de historie van
Holland

Vertaaling en korte uitlegging van de opschriften op altaaren en gedenksteenen
der Romeinen..., zie: Betouw, Johannes in de

Vertoog van de algemeene vryheydt der Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt..., zie: Uytenhage de mist, Johan

Vervolg der handvesten van Nijmegen..., zie: Betouw, Johannes in de

Vervolg der kronijk van Nijmegen..., zie: Betouw, Johannes in de

Vervolg van 't verwerd Europa..., zie: Valkenier, Petrus

490 Verwer, Pieter Adriaen
Amsterdam, 11 september 1696 - Amsterdam, (begr.) 4 februari 1757
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Van 1734 tot 1740 was Verwer doopsgezind diaken. Verder hield hij zich voornamelijk bezig
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met vertaalwerk van religieuze en literaire werken uit het Engels. Hij was een van de voornaamste
medewerkers aan Van Effens Hollandsche Spectator.
a Het leven van mr. Justus van Effen, lid der Koninklyke Maetschappye der Wetenschappen te Londen,
in: Hollandsche Spectator, door mr. Justus van Effen, lid van de Koninklyke Maatschappye der
Wetenschappen te Londen. Tweede druk. Vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw
breedvoerig register over het geheele werk. 12 dln. Amsterdam 1756, I [160 pp. aparte paginering;
8o].

Literatuur
Van der Aa, XIX, 206-207; J.G. Frederiks, F.J. van den Branden, Biografisch woordenboek der
Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde (Amsterdam, s.a.) 825; W. Zuydam, Justus van Effen.
Een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden (Gouda, 1922); J.L. Schorr, Justus
van Effen and the Enlightenment (Austin, 1978); P.J. Buijnsters, ‘Lezersbrieven aan De Hollandsche
Spectator’, in: W.J. van den Berg, J. Stouten, ed., Het woord aan de lezer. Zeven literatuurhistorische
verkenningen (Groningen, 1987) 127-141.

Verwey, Jacobus, zie: Montanus, Arnoldus

Vie du cardinal de Richelieu, La, zie: Clerc, Jean le

491 Viglius ab aytta, Zuichemus
Wirdum (prov. Friesland), 19 oktober 1507 - Brussel, 8 mei 1577
Na in Utrecht de tonsuur ontvangen te hebben ging Viglius in Leuven letteren en rechten studeren.
Daarna studeerde hij tot 1529 te Dôle en Bourges (bij de jurist Alciatus). Na zijn promotie doceerde
hij in Padua. Van 1537 tot 1541 was Viglius hoogleraar te Ingolstadt. Daarna begon zijn carrière in
de centrale bestuurscolleges van de Nederlanden. In 1541 werd Viglius lid van de Geheime Raad,
waarvan hij van 1549 tot 1569 voorzitter was, in 1543 lid van de Grote Raad van Mechelen en in
1555 lid van de Raad van State. Na het vertrek van Philips II naar Spanje was hij een van de drie
voornaamste adviseurs van de landvoogdes Margaretha van Parma. Hij was gezagsgetrouw, zowel
aan de koning als aan de katholieke kerk. Eenmaal onder de Spaanse landvoogdij stond Viglius een
gematigd beleid voor. Na het vertrek van Alva nam hij een middenpositie in.
a Discours sur le règne de Philippe II, en La source et commencement des troubles suscitez aux
Pays-Bas soubs le gouvernement de la duchesse de Parme (et du duc
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d'Albe) par ceux qu'avoient prins le nom de gueux 1563-1573, in: Mémoires de Viglius et d'Hopperus*
sur le commencement des troubles des Pays-Bas. A. Wauters, ed. Société de l'histoire de Belgique,
2. Bruxelles 1858, 7-156, 168-219 [8o].
Het auteurschap van Viglius wordt niet algemeen aanvaard.
Grondig berigt van 't Neederlands oproer, soo onder de hertogin van Parma, als den hertog van Alba,
in: Historie der gravelike regering in Holland beschreven door V.H. ... S.l.s.a.; Amsterdam 1662,
179-209 (zie: 126, a).
Deze vertaling van La source et commencement des troubles is van P. de la Court*.

Literatuur
De Wind, 188-191, 548; Van der Aa, I, 464-471; BN, I, 590-594; NBW, VIII, 837-855; NNBW, II,
46-52; B.H.D. Hermesdorf, Wigle van Aytta van Zwichem, hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver
(Leiden, 1949); A.E. Cohen, ‘Viglius van Aytta als Erasmiaan’, in: Historie en metahistorie. ‘Robert
Fruin’ lustrumbundel 1952 (Leiden, 1952) 5-18; R. Schulze, ‘Der niederländische Rechtsgelehrte
Viglius van Zuichem’, Westfälische Zeitschrift, CI-CII (1953) 183-230; E.H. Waterbolk, Rond Viglius
van Aytta. Enige brieven van zijn hand en enige opstellen (Ljouwert/Leeuwarden, 1980); F. Postma,
Viglius van Aytta als humanist en diplomaat (1507-1549) (Zutphen, 1983); idem, ‘Viglius van Aytta
en Joachim Hopperus tegenover de Nederlandse opstand’, Bijdragen en mededelingen betreffende
de geschiedenis der Nederlanden, CII (1987) 29-43.
E.H. Waterbolk, Th.S.H. Bos, ed., Vigliana. Bronnen, brieven en rekeningen betreffende Viglius
van Aytta (Grins/Groningen, 1975).

492 Vitringa, Campegius
Leeuwarden, 16 mei 1659 - Franeker, 31 maart 1722
Na een studie in Franeker en Leiden werd Vitringa in de eerstgenoemde stad hoogleraar in de oosterse
talen (1680). In 1693 kreeg hij ook de leeropdracht kerkgeschiedenis erbij.
a Hypotyposis historiae et chronologiae sacrae, a MC usque ad finem saec. I ae. v. Accedit typus
doctrinae propheticae. Franequerae 1708 [320 pp.; 4o]; Leovardiae 1716; Jenae 1722 en Lipsiae 1722;
Haunae 1774.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 261-265; BLGNP, III, 379-382.
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Vlaardingen, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen..., zie: Nievelt, Martinus
Albertuszoon (van)

493 Vlaming, Pieter
Amsterdam, 29 maart 1686 - Haarlem, 2 februari 1734
Vlaming was afkomstig uit een doopsgezind milieu. Hij ging rechten studeren in Leiden, maar maakte
de studie niet af. Na zijn huwelijk dreef hij aanvankelijk een victualiënwinkel in Amsterdam. In 1719
werd hij boekhouder der equipage van de Verenigde Oostindische Compagnie. Naast het schrijven
van vele gedichten hield Vlaming zich bezig met het ontwerpen van een plan voor een geschiedenis
van Amsterdam. Daarover had hij met vele tijdgenoten contact, onder anderen met C. van Alkemade.
Na Vlamings dood hield B. Huydecoper* het onvoltooide en thans verdwenen manuscript met vele
bescheiden geruime tijd onder zich.
a Leeven H.L. Spieghel, in: H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene
nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Amsterdam
1723 [18 ongen. pp.; 8o].
b Korte geschiedenis van den huize van Arragon, dat Napels beheerscht heeft, en Leven van Sannazaer,
in: Arcadia van Sannazarius ... Amsterdam 1730, 197-224, 227-297 [8o].
c Het leven van den dichter Jan Baptista Wellekens, in: Zedelyke en ernstige gedichten van Jan
Baptista Wellekens. Met het leven van den dichter in 't kort beschreven. Utrecht 1737 [4 ongen. pp.;
4o].

Literatuur
Van der Aa, XIX, 281; NNBW, III, 1317-1380; M.S.J. Cox-Andrau, De dichter Pieter Vlaming
(1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving (Bussum, 1976); J. van der Zande,
‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar’, Holland, regionaal-historisch tijdschrift,
XVII (1985) 218-230.

494 Vliet, Jeremias van
Schiedam, (1602?) - Schiedam, (begr.) 22 februari 1663
Nadat hij in mei 1623 assistent bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam was geworden, vertrok
Van Vliet later naar Indië en vandaar voor drie jaar naar Japan. In maart 1633 kreeg hij
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als onderkoopman de resten van het verwoeste comptoir Judja (Thailand) overgedragen. In 1641
keerde hij terug naar Batavia en werd het volgende jaar provisioneel gouverneur van Malakka, daarna
vice-gouverneur en in 1645 raad-extraordinair van Indië. Op beschuldiging van fraude gevangengezet
keerde hij, eenmaal vrijgelaten, als commandant van de retourvloot eind 1646 terug. Hij was vervolgens
schepen van Schiedam (1651-1659) en lid van de vroedschap aldaar (1652-1663).
a Les revolutions arrivées au royaume de Siam l'an mil six cens quarante-sept, in: Relation du voyage
de Perse et des Indes Orientales. Traduite de l'Anglois de Thomas Herbert ... Paris 1663, 569-632
[4o].
Deze gedeeltelijke vertaling is van A. de Wicquefort* en is gebaseerd op het manuscript.
Historical account of Siam in the seventeenth century. Bangkok 1904; in: Journal of the Siam Society,
XXX (1933) 95-154.
Een vertaling van hetzelfde gedeelte.
Historiael verhael der sieckte ende doot van Pra Interra Tsia 22 en coninck in Siam en den regherende
Pra Onghsry 1640. The Tokyo Bunko Publications series C no. 14, series D no. 5. 2 vol. Tokyo
1956-1958.
Een facsimile-uitgave van het hele handschrift en een transcriptie met Franse vertaling.
The short history of the kings of Siam. D.K. Wyatt, ed. Bangkok 1975.
b Beschryving van het koningryk Siam. Mitsgaders het verhaal van den oorsprong, onderscheyd,
politijke regering, d'ecclesiastique, en costuymelijke huyshoudinge van d'edelen en borgerlijke lieden:
Als mede den loop der negotie, en andere remarquable saaken des koningrijks Siam ... Als mede het
verhaal der staats-omkeeringen in Siam, voorgevallen in 't jaar 1688 uyt het handschrift van den
oppergesaghebber aldaar. En het leven en daden van d'heer Constantyn Faulcon, eerste geheyme raad
van gemelte koningrijk Siam. Leiden 1692 [103 pp.; 4o].
Description of the kingdom of Siam, in: Journal of the Siam Society, VII (1910) 1-105.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 288; F.H. Giles, ‘A critical analysis of Van Vliet's Historical account of Siam in
the 17th century’, Journal of the Siam Society, XXX (1933) 155-240, 271-277; Seiichi Iwao,
‘Introduction’, in: Historiael verhael (Tokio, 1958) vxxxiii; G.V. Smith, The Dutch in
seventeenth-century Thailand (Dekalb, 1977); Dhiravat Na Pombejra, ‘De Hollanders in Siam na
1630’, De Gids, CXLV (1982) 39-46.

Vlitarp, Johannes, zie: Cornelius, Andreas
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495 Vlitius, Janus
Middelburg, 11 april 1620 - Breda, 18 maart 1666
Na een rechtenstudie in Leiden werd Vlitius in 1643 advocaat bij het Hof van Holland. Zijn
levenswandel noodzaakte hem echter 's-Gravenhage te verlaten. Hij ging naar Breda, waar hij in 1650
tot schepen werd benoemd. In 1653 bracht hij het tot griffier. Vlitius schreef vele gedichten en een
commentaar over verhandelingen betreffende de jacht in de oudheid.
a Bredaesche chroniick, in: Bredaesche almanac, en chronijck. Frieske spreeckwoorden. [Breda
1664], 13-27 [4o].
Anoniem verschenen.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 288-290; NNBW, III, 1321-1322.

496 Voet, Paulus
Heusden, 7 juni 1619 - Utrecht, 1 augustus 1667
Paulus Voet was een zoon van de bekende Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius*. Hij studeerde
filosofie en rechten in Utrecht, waar hij al snel tot buitengewoon hoogleraar in de metafysica werd
benoemd (1641). In 1654 werd hij gewoon hoogleraar in het recht, dat hij al eerder, evenals het Grieks
en de logica, had gedoceerd. Sindsdien hield hij zich nog in hoofdzaak met zijn juridische studies
bezig. Bij uitzondering werd het hem toegestaan daarnaast raadsheer in het hof van Vianen te blijven.
a Oorspronck, voortganck en daeden der doorluchtiger heeren van Brederode. Utrecht 1556 [=1656]
[175 pp.; 4o].
Origine, progres, et gestes memorables, des illustres seigneurs de Brederode. Amsterdam 1663.
Volgens de titelpagina zou de Franse vertaling een vermeerderde druk zijn, maar daarvan
is niets gebleken.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 304-305; NNBW, III, 1329-1330; Kampinga, Opvattingen.

497 Voet van Oudheusden, Aernout Walraed Karel
Helmond, (ged.) 23 juni 1686 - Ankeveen, 28 december 1753
De gegevens over Voet van Oudheusden zijn erg summier. Hij groeide op in Culemborg, studeerde
theologie in Utrecht en stond sinds 1709 onafgebroken als predikant in Ankeveen.
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a Historische beschryvinge van Culemborg; behelzende een naemlyst der heeren van Bosichem,
beneevens der heeren en graeven van Culemborg, gesproten uit de aloude graeven van Teijsterband;
derzelver huwelyken, nakoomelingen, en het merkwaerdige 't welk onder haere regeeringe is
voorgevallen. Mitsgaders een beschryvinge van de stad Culemborg, derzelver regeeringswyze,
gebouwen, zoo wereldlyke als geestelyke; aloude handvesten, privilegien en voorrechten, enz. Alles
by een gebragt uit bekende en beroemde historieschryvers, oude handschriften, brieven en egte stukken.
Utrecht 1753 [720 pp.; 8o], Culemborg 1963 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 309-310.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 295; NNBW, III, 1326-1327; O. de Jong, ‘Levensschets’, in de facsimile-uitgave
(Culemborg, 1963).

498 Voetius, Gisbertus
Heusden, 3 maart 1589 - Utrecht, I november 1676
Altijdens zijn theologiestudie in Leiden (1604-1611) stond Voetius bekend als zeer rechtzinnig. In
1611 werd hij dominee in Vlijmen en in 1617 in Heusden. Hij weerde zich op synodes tegen de
remonstranten. Als veldprediker maakte hij het beleg van 's-Hertogenbosch (1629) mee. In 1634 werd
hij hoogleraar in de theologie, oosterse talen en het Hebreeuws in Utrecht. Hij was de vader van
Paulus Voet*.
a Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae. Rheno Trajecti 1644 [702 pp.; 12o], 1651; Francofurti
1685; Lipsiae 1687.
Hierin zijn historiografisch van belang:
149-185

Liber I, cap. XV: De collegiis
historico-theologicis, tum sacris, ecclesiasticis.

342-360

Liber II, sect. I, cap. IX: De apparatu historico.

635-681

Liber II, sect. II, cap. IX: De apparatu theologiae
historicae, seu antiquitatum et novitatum
ecclesiasticarum.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 296-303; BLGNP, II, 443-449; NNBW, VII, 1279-1282; A.C. Duker, Gisbertus
Voetius (3 dln.; Leiden, 1897-1915); A. Klempt, Die Säkularisierung der universalhistorischen
Auffassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhundert (Göttingen, 1960); L.
Janse, Gisbertus Voetius (1589-1676) (Utrecht, 1971).
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499 Vomelius, Sibrandus Gerritszoon
Wommels (prov. Friesland), (?) - Franeker, na 1614
Sibrandus Gerritszoon, naar zijn geboorteplaats Vomelius genaamd, was een Fries predikant uit het
laatste kwart van de zestiende eeuw. Hij stond eerst in de Noordhollandse plaatsen Hem (1573) en
Oosthuizen (1578), en daarna in Friesland: Pietersbierum (1580) - van waaruit hij in 1585 ook
Wijnaldum bediende-, Oosterbierum (1592) en Franeker (1614). Hij was onder andere lid van de
nationale synode in 's-Gravenhage in 1586, van de synode van Leeuwarden en in 1595 scriba van de
synode in Franeker.
a Een corte beschrijvinghe der loffelicke stadt Franeker. Franeker 1613 [12 pp.; 8o].
Het werk wordt voor of achter Vomelius' vertaling van de werken van Sallustius gebonden
aangetroffen.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 327; NNBW, IX, 1227; Waterbolk, Friese geschiedschrijving.

500 Vossius, Gerardus Joannes
Heidelberg, maart-april 1577 - Amsterdam, 17 maart 1649
De vader van Vossius, een predikant, verhuisde kort na de geboorte van zijn zoon naar de Nederlanden.
Al op jeugdige leeftijd verloor Vossius zijn beide ouders. Hij bezocht de Latijnse school in Dordrecht
en studeerde daarna als bursaal van het Statencollege in Leiden. Vervolgens was hij gedurende vijftien
jaar rector van de Dordtse Latijnse school. Vanaf 1613 had hij regelmatig contact met H. Grotius*,
wiens geestverwant hij was en voor wie hij tijdens diens ballingschap zaakwaarnemer was. In 1615
werd Vossius benoemd tot regent van het Statencollege, uit welke functie hij in 1619 wegens
remonstrantse sympathieën werd ontslagen. Door zijn gematigde opvattingen en doordat hij zich niet
in het eigenlijke theologische geschil had gemengd kon Vossius in 1622 benoemd worden tot hoogleraar
in de geschiedenis en welsprekendheid in Leiden. In 1631 aanvaardde hij een benoeming tot hoogleraar
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, dat door hem in 1632 samen met C. Barlaeus* werd
geopend. Vossius publiceerde naast historisch werk ook verhandelingen op het gebied der klassieke
talen (onder andere voor het onderwijs), van de poëzie, de theologie en de filosofie. Hij was de vader
van Isaac* en Matthaeus* Vossius.
Voor een volledig overzicht van Vossius' werk zie: Rademaker, Life and work of Gerardus Joannes
Vossius.
a Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt, libri septem. Lugduni Batavorum
1618 [790 pp.; 4o]; Amstelodami 1655; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701, VI,
553-830 (onder de deeltitel: Tractatus theologici) (zie: l).
b Ars historica, sive de historiae et historicis natura historiaeque scribendae praeceptis
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commentatio, ad illustrissimum virum Ioannem Berckium. Lugduni Batavorum 1623 [153 pp.; 4o],
1633, 1653; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701, IV, 1-48 eerste paginering (zie:
l).
c De historicis Graecis libri quatuor. Lugduni Batavorum 1623 [467 pp.; 4o], 1624, 1650 (verm.),
1651, 1655; Francofurti ad Moenum 1677; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701,
IV, 55-225 eerste paginering (zie: l); Amstelodami 1697; Lipsiae 1838.
De druk Francofurti ad Moenum 1677 verscheen zowel zelfstandig als met d onder de
titel: Duo tractatus aurei, unus de historicis Latinis, alter de historicis Graecis.
d De historicis Latinis libri tres. Lugduni Batavorum 1627 [840 pp.; 4o], 1651, 1653; Francofurti ad
Moenum 1677; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701, IV, 1-263 tweede paginering
(zie: l); Amstelodami 1697.
De druk van 1677 verscheen met c.
e Commentarius de rebus pace belloque gestis Dom. Fabiani senioris burggravii a Dhona, domini in
Karwinden. Eiusdem Fabiani a Dohna precationes et suspiria. Editore Gerardo Johanne Vossio.
Lugduni Batavorum 1628 [200 pp.; 4o]; in: G. Batesius, Vitae selectorum aliquot virorum qui doctrina,
dignitate, aut pietate inclaruere. Londini 1681, 446-492; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami
1695-1701, IV, 7-36 vierde paginering (onder de deeltitel: Opuscula. Amstelodami 1698) (zie: l).
Deutsche Uebersetzung Gerhardi Johan. Vossii ehemals in lateinischer Sprache geschriebenen
Commentarii, von denen zu Friedes- und Kriegeszeiten geführten Thaten herren Fabiani des Aelteren.
Elbing 1738.
f De historiae utilitate oratio. Amstelodami 1632 [19 pp.; fo]; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom.
Amstelodami 1695-1701, IV, 94-99 vierde paginering (onder de deeltitel: Opuscula. Amstelodami
1698) (zie: l).
g De theologia gentili, et physiologia christiana, sive de origine ac progressu idololatriae, ad veterum
gesta, ac rerum naturam, reductae deque naturae mirandis, quibus homo adducitur ad Deum, libri
quator. Amsterdami 1641 [1653 pp.; 4o], New York 1976 (facs.); Amsterdam 1642 (Boek 1-2);
Amsterdami 1668 (...libri IX. Editio nova, quorum IV libri priores ab auctore plurimum aucti,
addendaque in calce eorum suis locis inserta. Posteriores V libri ex auctoris autographo nunc primum
prodeunt); Francofurti 1668 (...libri I, II, III et IV. (maar afgedrukt alleen de eerste twee boeken));
Amstelodami 1669 (met omgekeerde titel: De physiologia christiana et theologia gentili, libri V, VI,
VII, VIII et IX); Francofurti 1675 (opnieuw alleen de eerste twee boeken); Amsterdami 1675 (Boek
3-4); in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701, V, 1-830 (zie: l).
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h Dissertationes tres de tribus symbolis, Apostolico, Athanasiano, et Constantinopolitano. Amsterdami
1642 [93 pp.; 4o], 1662; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701, VI, 503-537 (zie:
l).
i De philosophorum sectis liber. Hagae Comitis 1657 [117 pp.; 4o], 1658; Lipsiae 1690; in: G.J.
Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701, III, 281-315 derde paginering (zie: l); Lipsiae/Ienae
1705.
De druk van 1658 verscheen onder de titel: De philosophia et philosophorum sectis libri
duo.
j Chronologiae sacrae isagoge sive de ultimis mundi antiquitatibus, ac imprimis de temporibus rerum
Hebraearum, dissertationes VIII. Hagae Comitis 1659 [132 pp.; 4o]; in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom.
Amstelodami 1695-1701, VI, 1-40 (onder de deeltitel: Tractatus theologici) (zie: l).
k Historiae universalis epitome antehac numquam edita, in: G.J. Vossius, Opera. 6 tom. Amstelodami
1695-1701, IV, 1-110 derde paginering (zie: l).
l Opera. 6 tom. Amstelodami 1695-1701 [693; 468 + 420; 352 + 258 + 315; 225 + 263 + 110 + 152
+ 398; 830 + 68; 912 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, XIX, 408-416; BLGNP, I, 414-416; BWN, II, 597-598; P.L.M. Grootens, ‘De betekenis
van Vossius’ ‘Ars historica’, Historisch tijdschrift, XX (1941) 237-274; J.M. Romein, ‘In Vossius'
voetspoor’, in: Jaarboek Universiteit van Amsterdam 1948-1949 (Amsterdam, 1949) 60-73, ook in:
idem, Carillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch terrein (Amsterdam, 1953)
180-200; C.W. Roldanus, ‘Gerard Johannes Vossius’, De Gids, CXII (1949) 43-59; H.J. Erasmus,
The origins of Rome in historiography from Petrarch to Perizonius (Assen, 1962); C.S.M. Rademaker,
Gerardus Joannes Vossius 1577-1649 (Zwolle, 1967); A. van den Berg, ‘Gerardus Johannes Vossius,
1577-1649’, Spiegel historiael, III (1968) 95-103; A.T. Grafton, ‘Joseph Scaliger and historical
chronology: the rise and fall of a discipline’, History and theory, XIV (1975) 156-185; C.S.M.
Rademaker, Life and work of Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (Assen, 1981).

501 Vossius, Isaac
Leiden, (28 januari?) 1618 - Londen, 21 februari 1689
Isaac Vossius studeerde thuis bij zijn vader Gerardus Joannes Vossius* klassieke letteren. Daarna
studeerde hij in Leiden oosterse talen en maakte hij uitgebreide reizen door Europa. Zijn belangstelling
ging vooral uit naar manuscripten. In 1644 behaalde hij een juridische graad in Orléans. In 1646 werd
hij als opvolger van zijn broer Matthaeus* geschiedschrijver van Holland (Resolutiën van 2 mei en
3 oktober). Van 1648 tot 1652 verbleef Vossius in Zweden. In 1670
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vestigde hij zich in Londen, waarop de Staten van Holland besloten hem wegens het niet opleveren
van enig werk te ontheffen van zijn taak als historieschrijver en geen betalingen meer te verrichten
(Resolutiën 2 mei 1663, 22 april 1671). Naast zijn historische belangstelling was het vooral filologisch
werk, dat het grootste deel van zijn tijd vergde.
a Annalium Hollandiae, Zelandiaeque, liber vigesimus; sive historia eorum, quae temporibus Iacobae
Bavarae, ab anno MCCCCXXVI, usque ad translationem comitatus ad Burgundos, in Hollandia,
Zelandiaque, gesta sunt, in: M. Vossius, Annalium Hollandiae Zelandiaeque, pars quarta. Amsterodami
1646, 93-125 [4o] (zie: 502, d).
Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland ... Gorinchem 1677, 667-700. Boek 20.
b Dissertatio de vera aetate mundi, qua ostenditur natale mundi tempus annis minimum 1440 vulgarem
aeram anticipare. Hagae-Comitis 1659 [55 pp.; 4o].
Discours van den rechten ouderdom der wereldt. Waer in getoondt wordt, dat de werelt ten minste
1440 jaren ouder is, dan men gemeenlijck reeckent. Amsterdam 1660.
c Castigationes ad scriptum Georgii Hornii de aetate mundi. Hagae Comitis 1659 [48 pp.; 4o] (zie:
239, h).
d Auctarium castigationum ad scriptum de aetate mundi. Hagae-Comitis 1659 [47 pp.; 4o].
e De antiquae Romae et aliarum quarumdam urbium magnitudine, en De artibus et scientiis Sinarum,
en De triremium en liburnicarum constructione, in: I. Vossius, Variarum observationum liber. Londini
1685, 1-68, 69-85, 95-139 [4o].

Literatuur
Van der Aa, XIX, 416-418; NNBW, I, 1519-1525; Y.H. Rogge, ‘De reis van Isaac Vossius
(1641-1645)’, Oud Holland, XVIII (1900) 3-20; D.J.H. ter Horst, Isaac Vossius en Salmasius. Een
episode uit de 17e-eeuwsche geleerdengeschiedenis ('s-Gravenhage, 1938); A. Klempt, Die
Säkularisierung der universalhistorischen Auffassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16.
und 17. Jahrhundert (Göttingen, 1960); E.J. van Kley, ‘Europe's “discovery” of China and the writing
of world history’, American historical review, LXXVI (1971) 358-385.

502 Vossius, Matthaeus
Dordrecht, 22 januari 1611 - Amsterdam, 20 maart 1646
Matthaeus Vossius studeerde sinds 1628 bij zijn vader Gerardus Joannes Vossius* in Leiden.
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Gebruik makend van zijn vaders bibliotheek publiceerde Matthaeus Vossius het eerste deel van zijn
geschiedwerk en ontving daarvoor van de Staten van Holland een beloning. Na de verschijning van
het tweede vijftal boeken (1641) overwogen zij hem de titel van historieschrijver te verlenen. Dit
kreeg echter pas in 1642 zijn beslag (Resolutiën 25 november 1641, 4 april, 18 en 29 juli 1642),
waarna de Staten van Zeeland volgden. Door Matthaeus' overlijden werd het laatste deel uitgegeven
door zijn broer Isaac Vossius*.
a Annalium Hollandiae Zelandiaeque libri quinque. Amsterdami 1635 [210 pp.; 4o].
De eerste beginselen van Hollandt eertijdts genaemt Batavia; na 't gevoelen van M. Vossius, Hollandts
historyschrijver, in: A. Montanus, Beschrijvinge der eerste inwoonders van Aemstellandt ... Amsterdam
1664, 15-23 tweede paginering (zie: 340, g).
Dit is de vertaling van boek 1, 1-7.
b Annalium Hollandiae, Zelandiaeque, pars altera: quae est de gestis comitum ex domo Hannonia.
Amstelodami 1641 [130 pp.; 4o].
Boek 6-10.
c Annalium Hollandiae, Westfrisiaeque pars tertia: quae est de gestis comitum e domo Bavarica, ad
Iacobam usque. Amstelodami 1644 [141 pp.; 4o].
Boek 11-15.
d Annalium Hollandiae Zelandiaeque, pars quarta: continens historiam eorum, quae sub Iacoba Bavara
gesta sunt. Accessit liber unus auctore Is. Vossio. Amsterodami 1646 [125 pp.; 4o].
Boek 16-20. Het laatste boek is van de hand van I. Vossius (zie: 501, a).
De vier delen (a-d) werden herdrukt onder de titel: Annales Hollandiae Zelandiaeque ...
Altera hac editione ex ipsius Vossii autographo multis locis auctiores, et summariis ornati
prodeunt, cura Antonii Borremansii. Amstelaedami 1680.
Historische jaer-boecken van Holland, en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der graven, van
Diderick den eersten af, tot het einde van Vrouw Jacoba toe. Gorinchem 1677; Amsterdam s.a.

Literatuur
De Wind, 421-424; Van der Aa, XIX, 419-420; NNBW, VII, 1288-1289; Kampinga, Opvattingen.

503 Vries, Simon de
(Lexmond?), 1624 - Utrecht, (begr.) 30 april 1708
Simon de Vries begon zijn carrière als boekverkoper en uitgever in Utrecht. In 1672 staakte hij deze
activiteiten, mogelijk ten gevolge van de Franse bezetting. Omdat hij niet onbemiddeld was
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wijdde hij zich nu volledig aan het schrijven, het vertalen en aan redactionele werkzaamheden, waarbij
zijn contraremonstrantse gezindheid duidelijk tot uitdrukking kwam. Pas in een latere periode van
zijn leven schreef hij historische werken. Eerder had hij vooral naam gemaakt met boeken vol populaire
wetenswaardigheden op allerlei - ook historisch-anecdotisch - gebied.
a Historisch verhael van 't leven en oorlogs-bedryf van de heer Christoph Bernhard van Galen, bisschop
van Munster ... Vervattende sijne geboorte, opkoomst, regeeringh en doodt, nevens veele
aenmerckenswaerdige saecken omtrent deselve. Uyt de voornaemste soo buyten als binnenlandsche
schrijvers, en eenige berighten van aensienlijcke persoonen kortlijk by een gebraght door S.d.V.
Amsterdam 1679 [312 pp.; 12o].
Lebens- und Kriegs-Beschreibung, Hern Christoph Bernhard von Galen ... S.l. 1679.
La vie, et les actions de Monsieur Christofle Bernhard de Gale, evêque de Munster ... Leide 1679;
Cologne 1679, 1680.
The life and actions of the late renowned prelate and soldier Christopher Bernard van Gale, bishop
of Munster. London 1680.
La vita del fu vescovo di Munster Christofano Bernardo di Gala ... Colonia 1681.
b Historie van Barbaryen, en des zelfs zee-roovers. Tweede deel. Handelingen en geschiedenissen,
voorgevallen tusschen den staet der Vereenighde Nederlanden en dien van de zee-roovers in Barbaryen;
als der rijcken en steeden van Algiers, Tunis, Salee, en Tripoli; van 't jaer Christi 1590 tot op 't jaer
1684. Met ondermengingh van verscheydene aenmercklijckheden: nevens de namen en prijsen der
honderd en aghten-tseventigh slaven, uyt orde der Staten van Holland en West-Friesland gelost in 't
jaer 1682. Amsterdam 1684 [178 pp.; 4o].
Met een eigen titelpagina achter de Nederlandse vertaling van: P. Dan, Histoire de Barbarie
et de ses corsaires. Paris 1637.
c Franckrycks kercklijcke en weereldlijcke staet, onder al des selven koningen, van 't jaer Christi 420
tot op 't jaer 1684. In een bequaeme orde voorgesteld, door een historisch verhael der voornaemste
aenmercklijcke saecken: insonderheyd bevattende de geduerigh op een volgende vervolgingen der
papisten tegens de gereformeerde, van de dagen der Waldensen, en voorts van de tiid der reformatie
af, tot heden toe ... Amsterdam 1684 [531 pp.; 8o].
d De geheele weereld, in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een
historische kronijck der kronijcken; of 't margh aller voornaemste oude en nieuwe jaer- en
-geschied-boecken: bevattende d'aenmercklijckste weereldlijcke en kercklijcke geschiedenissen;
insonderheyd oock de seldsaemste wonderen aen al
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't geschaepene; van ontrent vijftigh jaeren voor des Heeren Christi geboorte af, tot heden toe. 5 dln.
Amsterdam 1686-1694 [736 + 742 + 750 + 742 + 792 pp.; 4o].
e Omstandigh vervolgh op Joh. Lodew. Gottfrieds Historische Kronyck: of algemeene historische
gedenk-boeken der voornaemste uytgeleesenste weereldlycke en kercklycke geschiedenissen des
geheelen aerdbodems, insonderheyd van Europa, tsederd den aenvangh der regeeringh van keyser
Rudolph de II in 't jaer 1576 tot op den uytgangh der seventhiende eeuw, of 't sluyten der algemeene
Europische vreede te Ryswijck anno 1697. Voorgesteld in een geregelde ordre van saecken,
voorgevallen onder de regeeringh van yeder keyser, koningh, vorst, republicq etc. 3 dln. Leiden
1698-1700 [2011 + 1483 + 1639 pp.; fo]; 4 dln. 1702.
Het vervolg van S. de Vries beslaat de laatste twee delen van de eerste uitgave.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 448-451; G.S. van Krieken, ‘Nederlanders in Marokko (1638-1651)’, Spiegel
historiael, XVII (1982) 203-211.

Vroonens begin, midden en eynde..., zie: Soeteboom, Hendrik Jacobszoon

504 Vrij, Frederik de
Amsterdam, 1579 - Amsterdam, 10 januari 1646
De Vrij stamde uit een aanzienlijke Amsterdamse familie. In 1612 werd hij schepen en in 1620
burgemeester. Van 1617 tot 1619 was hij gedeputeerde ter Rekenkamer van Holland en van 1623 tot
1625 Gecommitteerde Raad. Hij was een fervent contraremonstrant, en trad geregeld op als ouderling.
a Historia sive brevis et vera narratio. Initii et progressus turbarum ecclesiasticarum in Hollandia. Ex
bibliotheca Frederici de Vry, consulis Amstelodamensis. Amstelodami 1621 [97 pp.; 4o].
Historie ofte kort ende waerachtich verhael van den oorspronck ende voort-ganck der kerckelijcke
beroerten in Hollandt. VVtghegheven door Frederick de Vry, burgermeester der stadt Amstelredam.
Amsterdam 1621, 1773.
De laatste druk vermeldt: ‘En nu op nieuw in 't licht gebracht, met een voorbericht, door
E.V.P.’ Deze letters staan voor: Een Vlissingsch Predikant, namelijk J.J. Brahé; er zouden
ten behoeve van deze dominee slechts twaalf exemplaren zijn gedrukt.
Histoire ou brief et vray narré, du commencement et progres des troubles ecclesiastics d'Hollande.
Amsterdam 1621.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

434

Literatuur
De Wind, 351; Van der Aa, XIX, 478-480.

505 Vryer, Abraham de
(?), (?) - Amsterdam, (begr.) 25 juli 1748
Over het leven van De Vryer is alleen bekend dat hij het voorwoord van zijn eerste werk tekent in
Delft en het tweede werk in Amsterdam, waar hij bij zijn overlijden ‘makelaar’ heette te zijn. Volgens
Van der Aa zou Abraham de Vryer leraar der doopsgezinden in Barsingerhorn en Kolhorn zijn geweest.
a Histori van François Eugenius, prins van Savoije-Soissons. 3 dln. Amsterdam 1737 [453 + 462 +
376 pp.; 8o].
b Histori van Joan Churchil, hertog van Marlborough en prins van Mindelheim. 4 dln. Amsterdam
1738-1740 [419 (met bijlagen 503) + 464 (met bijlagen 557) + 466 + 108 + 441 (met bijlagen 506)
pp.; 8o], 1747.

Literatuur
Van der Aa, XIX, 482.

W.B., zie: Baudartius, Willem

Wachendorff, C.A. van, zie: Nieuw Utrechtsch Jaarboek, 't

Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, ... van wijlen heer J. van
Olden-barnevelt..., zie: Historie van het leven en sterven van heer Johan van
Oldenbarnevelt ...

506 Waerschut, Jan Gerritszoon van
(?), (?) - Rotterdam, (begr.) 30 oktober 1623
Wij weten vrijwel niets over het leven van Jan Gerritszoon van Waerschut. Hij was bakker en misschien
is hij identiek aan degene die met die naam en dat beroep in 1577 in het huwelijk trad in Rotterdam
en die op 30 oktober 1623 te Rotterdam begraven werd.
a Kronijk, inhoudende den opgang en voortgang van de scheepryke, wijdvermaarde koopstad
Rotterdam, in: J.H.W. Unger, W. Bezemer, ed., De oudste kronieken en
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beschrijvingen van Rotterdam en Schieland. Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam II. Rotterdam
1895, 237-381 [fo].
Het werk werd na zijn dood vervolgd door P.T. Picolet.

Literatuur
Zie het voorwoord bij de bronnenuitgave.

507 Wagenaar, Jan
Amsterdam, 28 oktober 1709 - Amsterdam, 1 maart 1773
Wagenaar werd opgeleid voor de handel. Hij leerde vele talen: Latijn, Grieks, Hebreeuws, Frans,
Engels en tevens Middelnederlands. In 1730 was hij door de doop toegetreden tot de collegianten.
Vanaf 1740 dreef hij een houthandel terwijl hij daarnaast begon met zijn historische werk. In december
1756 kreeg Wagenaar het toezicht op de Nederduitsche stadscourant, waarna hij in 1757 zijn
commerciële activiteiten opgaf. Weer een jaar later verwierf hij de opdracht van het Amsterdamse
stadsbestuur een geschiedenis van de stad te schrijven, waarvoor hem toegang tot de archieven werd
verleend.
a Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; ... Xde deel. Behelzende eene
beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
Amsterdam 1738 [548 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat
der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
b Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, XI deel, vervattende eenen aanvang
der beschryving van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam 1738 [638
pp.; 8o], 1739.
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden; eerste deel.
Der wahre Zustand und Staats-Verfassung der Vereinigten Niederlande. Leipzig 1751.
c Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; XIIde deel; vervolgende de
beschryving der Vereenigde Nederlanden, en vervattende byzonderlyk die der Generaliteitslanden ...
Amsterdam 1740 [580 pp.; 8o], 1751.
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden; tweede deel. Vervattende een beschryving der Generaliteitslanden ...
d Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren: XIIIde deel. Vervolgende de
beschryving der Vereenigde Nederlanden, en vervattende byzonderlyk die der provincie Gelderland.
Amsterdam 1741 [524 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden. Derde deel. Vervattende de beschryving der provincie Gelderland.
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e Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XIVe-XVIIIe deel. Vervolgende
de beschryvinge der Vereenigde Nederlanden. En behelzende de beschryvinge van Holland. 5 dln.
Amsterdam 1742-1750 [598 + 532 + 601 + 575 + 635 pp.; 8o].
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden; vierdeagtste deel. Behelzende de beschryvinge van Holland.
Korte en beknopte beschryving van 's Graavenhaage. Waar in desselfs opkomst, aanwas, gelegenheid,
prachtige gebouwen, handel, nering, gildens, schuttery, regering, ambachten en heerlykheden
beschreven word. Amsterdam 1767 - Nijhoff/Van Hattum, 25.
Herdruk van een gedeelte uit het derde deel van de Beschryvinge van Holland.
f Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid
die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken
samengesteld. 21 dln. Amsterdam 1749-1759 [elk deel ca. 500 pp.; 8o], 1770, 1782, 1790-1796.
Vanaf 1752 begon al een herdruk van de eerste delen te verschijnen. Gelijktijdig met de
laatste druk van 1790-1796 verscheen:
Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste ... -twintigste deel der Vaderlandsche historie van Jan
Wagenaar. 21 dln. Amsterdam 1790-1798.
Verzaameling van aanteekeningen op het eerste en tweede deel der Vaderlandsche historie van den
heere Jan Wagenaar door C. Cleyn. 2 dln. Rotterdam 1790-1791 (zie: 112 bis, a).
Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van
Jan Wagenaar. 2 dln. Amsterdam 1797-1801.
Dit verscheen toen de herdruk van de hele reeks was afgerond. De belangrijkste auteurs
hiervan waren J.W. te Water* en H. van Wijn, samen met een groep andere schrijvers.
Allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande, von den ältesten bis auf gegenwärtigen Zeiten
... 8 Bde. Leipzig 1756-1767.
Histoire générale des Provinces Unies. 8 tom. Paris 1757-1770.
Van het werk van Wagenaar bestaan voortzettingen door J. Munniks (zie: 344, a) en P. Loosjes (zie:
314). Ook zagen verschillende verkortingen het licht:
Vaderlandsche historie, verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld. Amsterdam 1758, 1759,
1770 (‘tweede druk’); Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen 1782; Amsterdam 1808; Dordrecht
1820 (‘voortgezet tot na de oprigting van het koningrijk der Nederlanden’), 1833 (vermeerderd met
een 61e hoofdstuk).
De laatste drie drukken verschenen onder de titel: Wagenaars verkorte vaderlandsche
historie in vragen en antwoorden, voortgezet tot na den landvrede van Tilsit ...
Abregé de l'histoire de la patrie par demandes et par reponses. Amsterdam 1758, 1759.
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Verkorte vaderlandsche historie. Vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.
Getrokken uit het alom beroemde werk van den vermaarden heer Jan Wagenaar, in leven
historie-schryver der stad Amsterdam. Leeuwarden 1774.
Beknopte historie van 't vaderland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. 4 dln. Harlingen
1774-1775, 1776, 1786.
De vaderlandsche historie van den heere J. Wagenaar, verkort, en met leerzaame aanmerkingen, ten
dienste der Nederlandsche jeugd. J.W. te Water, ed. 4 dln. Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen
1784-1800 (zie: 513, i).
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, door Jan
Wagenaar, verkort. 2 dln. Amsterdam 1792-1800, 1819.
Deel 1 zou van de hand van J. Kok* zijn, deel 2 is een vervolg op Wagenaar door J.
Kantelaar.
g Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van
den graave d'Estrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter,
onlangs in 't licht gegeven. Amsterdam 1757 [106 pp.; 8o]; in: Verzameling van historische en politieke
tractaaten ... 2 dln. Amsterdam 1776-1780, II, 275-354 (hier wordt het de vierde druk genoemd).
h Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XXI deel; vervolgende den
tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden en vervattende in 't byzonder die van Utrecht.
Amsterdam 1758 [447 pp.; 8o], 2 dln. Zaltbommel 1965 (facs.).
Anoniem verschenen. Op het binnenblad: Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden, elfde deel, behelzende eene beschryving van de provincie van Utrecht.
Deel 2 werd voltooid door M. Tydeman (zie: 473, b).
i Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. 3 dln. Amsterdam 1760-1767 [743 + 551 +
501 pp.; fo], Alphen aan den Rijn 1971-1972 (facs.); 13 dln. 1760-1768 [8o] - Nijhoff/Van Hattum,
311-312.
Voortgezet door J. Kok* en J. Fokke (zie: 166, d).
j Schets van het leeven, den aart en het gedrag van den heere mr. Hermannus Noordkerk, advokaat
te Amsterdam. Amsterdam 1771 [28 pp.; 8o]; in: Verzameling van historische en politieke tractaaten
... 2 dln. Amsterdam 1776-1780, II, aparte paginering.
Anoniem verschenen.
k De geschiedenissen der christelyke kerke, in de eerste eeuwe, beschouwd als bewyzende de waarheid
van den christelyken godsdienst. Amsterdam 1773 [614 pp.; 8o].
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l Toets van de egtheid der Rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, uitgegeven is, in: Werken
van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, III (1777) 201-236 [4o].
m Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder
in de Vereenigde Provincien. Amsterdam 1787 [160 pp.; 8o].
Uitgegeven door Wagenaars zwager P. Huisinga Bakker (zie: 250, b).

Literatuur
Van der Aa, XX, 21-27; BLGNP, I, 419-420; NNBW, V, 1085-1090; G.W. Kernkamp, Van Wagenaar
tot Fruin (Haarlem, 1902); R.J. Castendijk, Jan Wagenaar en zijn ‘Vaderlandsche Historie’ (Schiedam,
1927); P. Geyl, De Wittenoorlog, een pennestrijd in 1757 (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks XVI, no. 10; Amsterdam, 1953);
I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian revolution. History and politics in the Dutch Republic
1747-1800 ('s-Gravenhage, 1973); L.H.M. Wessels, ‘Jan Wagenaar (1709-1773). Bijdrage tot een
herwaardering’, in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, ed., Geschiedschrijving in Nederland. Studies
over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln.; 's-Gravenhage, 1981) I, 117-140; idem, ‘Jan
Wagenaar's “Remarques” (1754): a reaction to Elie Luzac as a pamphleteer. An eighteenth-century
confrontation in the Northern Low Countries’, Lias, XI (1984) 19-63; G.J. Schutte, ‘“A subject of
admiration and encomium”: the history of the Dutch Republic as interpreted by non-Dutch authors
in the second half of the eighteenth century’, in: A.C. Duke, C.A. Tamse, ed., Clio's mirror,
historiography in Britain and the Netherlands VIII, papers delivered to the eighth Anglo-Dutch
historical conference (Zutphen, 1985) 109-131; C. Offringa, ‘Classicisme en Verlichting: Wagenaar,
Stijl en Van de Spiegel over de Middeleeuwen’, in: H.B. Teunis, L. van Tongerloo, ed., Middeleeuwen
tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam/Dieren, 1986) 63-87.

508 Wall, Pieter Hendrik van de
Dordrecht, 8 juli 1737 - Dordrecht, 27 mei 1808
Van de Wall studeerde in Utrecht en werd vrijwel onmiddellijk na zijn studie de secretaris van
burgemeesters in Dordrecht (1755-1764). Vervolgens bekleedde hij talrijke malen het schepenambt,
was schout en lid van de gecommitteerde raden. Daarnaast vervulde hij vele andere openbare functies,
waaronder die van burgemeester. Hij was lid van de commissie ‘tot regeling van den invloed des
volks op de regeering des lands’, die in 1787 opgeheven werd. Toch was hij van 1787 tot 1795 weer
lid van een commissie, die de zaken van de Verenigde Oostindische Compagnie moest bekijken.
Tussen 1795 en 1802 bleef hij buiten alle openbare functies.
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a Oratio de historiarum utilitate et praestantia. Dordrechti 1754 [18 pp.; 4o].
b Tegenberigt op het naberigt van de heer Jan Bent, over de jaar-, maand- en dagtekening van de
chartres, brieven en handvesten der graven van Holland, heeren van Westvriesland. Dordrecht 1761
[37 pp.; 4o] (zie: 47, c).
Anoniem verschenen.
c Verhandeling over de handvesten en voorrechtsbrieven der stad Dordrecht, mitsgaders proeve van
geschied- en oudheidkundige aanmerkingen over de oudste derzelven, om te strekken tot een voorloper
eener algemeene uitgave der handvesten en andere graaflyke chartres tot de gemelde stad, betrekking
hebbende; volgens eene bygevoegde lyst der daar toe voorhanden zynde stukken. Dordrecht 1768
[270 pp.; 8o].
d Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen; midsgaders sententien,
verbonden, overéénkomsten, en andere voornaame handelingen der stad Dordrecht. Opgezogt,
overgezien, met de oorsprongkelijke stukken vergeleeken, en met geschied- en oudheidkundige
aanmerkingen opgehelderd. 3 dln. Dordrecht 1770-1783 [2062 pp.; fo], 1790.
e Onderzoek of Quentovicus Wijk te Duurstede, geleegen in het Sticht van Utrecht, geweest is, in:
Werken van de Maetschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, I (1772) 75-92 [4o].
f Aenmerkingen over het wapel of wapendrencken, in: Werken van de Maetschappij der Nederlandsche
Letterkunde, I (1772) 93-100 [4o].

Literatuur
Van der Aa, XX, 38-40; NNBW, IX, 1274-1275; J. Roelevink, ‘“Bewezen met authenticque stukken”.
Juridisch-oudheidkundige drijfveren tot het uitgeven van teksten op het terrein van de vaderlandse
geschiedenis in de achttiende eeuw’, in: K. Kooijmans, e.a., ed., Bron en publikatie. Voordrachten
en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan
van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis ('s-Gravenhage, 1985) 78-99.

509 Walvis, Ignatius
Utrecht, 1653 - Gouda, 6 mei 1714
Ignatius Walvis was de zoon van de kunstschilder Johannes Baptista Walvis en studeerde filosofie
en theologie in Leuven, waar hij waarschijnlijk ook tot priester is gewijd. Vervolgens was hij actief
in Holland als vicaris van missionaris Jan Hooft in 's-Gravenhage en als kapelaan van de keizerlijke
gezant. In 1688 werd hij pastoor in Gouda. Hij was een aanhanger van het jansenisme.
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a Beschryving der stad Gouda, bevattende een verhaal van stads grondlegginge, waterstroomen,
vryheeren, gelegendheid, hooftneringe, rechtsgebied, handvesten, regeeringe, regeerders, overdragten
met andere steden, voornaame gebouwen, godshuysen, schoolen, geleerde-mannen, verwisselde
regeeringe, kerken, kloosteren, kapellen en beruchte vrome mannen. Door J.W. 2 dln. Gouda/Leiden
[1713] [376 + 200 pp.; 4o], Nieuwendijk 1972 (facs.) - Nijhoff/Van Hattum, 317.
Zie ook: Carasso-Kok, 275.

Literatuur
Van der Aa, XX, 49-50; NNBW, V, 1094-1095.

Warachtighe historie van ... Carolus de vijfste..., Die, zie: Salenson, Gerard van

510 Warner, Levinus
Lippe (Duitsland), (1619?) - Constantinopel, 22 juni 1665
Warner begon zijn studie in de theologie te Leiden in 1638. Hij had al spoedig een grote belangstelling
voor de oriëntalistiek. In 1644 vertrok hij naar Constantinopel, waar hij ondanks pogingen vanuit
Leiden hem terug te halen, is gebleven. Tien jaar na zijn aankomst kreeg hij de titel resident.
a Epistola valedictoria in qua inter alia de stylo historiae Timuri. Lugduni Batavorum 1644 [12 pp.;
4o].

Literatuur
Van der Aa, XX, 53; NNBW, X, 1153-1154; G.W.J. Drewes, ‘The legatum Warnerianum of Leiden
University Library’, in: Levinus Warner and his legacy. Three centuries legatum Warnerianum in
the Leiden University Library (Leiden, 1970) 1-31.

511 Wassenaer, Nicolaes Janszoon van
Emden of Enkhuizen, 1571-1572 - Amsterdam, 24 september 1629
Op kosten van de stad Amsterdam zou Wassenaer in Genève theologie hebben gestudeerd, maar in
de ons ter beschikking staande bronnen wordt dat niet bevestigd. Na een periode als predikant te
Weesp werd hij in 1603 verbonden aan de Latijnse school in Haarlem. In 1607 trad hij op als
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conrector van de Latijnse school in Amsterdam. Na 1612 voltrok zich een ommekeer in zijn leven:
hij werd medicus en schreef verschillende populaire werken op het gebied van de medicijnen. Misschien
werkte hij bovendien bij de Admiraliteit. Wassenaer behoorde niet tot de orthodoxen van de
gereformeerde kerk en onderhield contacten met Regnier, I. Beeckman, W. Blaeu, Descartes en
Gassendi. Christiaan IV van Denemarken zou hem de titel historieschrijver hebben verleend.
a Historisch verhael alder ghedenck-weerdichste geschiedenissen, die hier en daer in Europa, als in
Duijtsch-lant, Vranckrijck, Enghelant, Spaengien, Hungarijen, Polen, Seven-berghen, Wallachien,
Moldavien, Turckijen en Neder-lant, ... voorgevallen syn. 17 dln. in 5 bdn. Amsterdam 1622-1630
[77 + 93 + 97 + 148; 154 + 157 + 155; 156 + 155 + 151; 139 + 119 + 110 + 107; 109 + 109 + 126
pp.; 4o].
Elk deel heeft enige varianten in de titel. Het verhaal loopt van januari 1621 tot 1629 en
werd vervolgd met een zesde band door B. Lampe (zie: 285, a).
b Turcksche chronyck. Oft de memorabelste oorloghen, ende ghedenckweerdighste gheschiedenissen,
die in de heftighste velt-slaghen ende belegheringhen der Turcken ende Christen koninghen
voor-ghevallen zijn. Midtsgaders 'tghene in Hongarien, Moldavien, Walachien, Sevenberghen, Polen,
Sweden, Moravien, Bohemen, Oostenrijck, ende in 't Pfaltzgraven lant, tot het teghenwordighe jaer
1623 toe, gheschiedt is. Amsterdam 1623 [595 + 293 pp.; fo].

Literatuur
De Wind, 352; Van der Aa, XX, 56-57; NNBW, VIII, 1307-1308; J.Z. Kannegieter, ‘Dr. Nicolaes
Jansz. van Wassenaer (1571/1572-1629)’, Jaarboek Amstelodamum, LVI (1964) 71-99.

512 Wassenbergh, Everwinus
Lekkum (bij Leeuwarden), 25 september 1742 - Franeker, 3 december 1826
Wassenbergh studeerde letteren in Leiden en Franeker. In 1768 hield hij in Deventer zijn inaugurele
rede als hoogleraar in de geschiedenis, welsprekendheid en klassieke talen. Drie jaar later werd hij
benoemd tot professor in het Grieks te Franeker. Hij doceerde ook over klassieke oudheden en gaf
de eerste twee boeken van de Ilias uit.
a Oratio de urbe Daventria, eruditionis in Belgio matre, et conservatrice celeberrima. Daventriae 1768
[56 pp.; 4o].
b Neerlands heldendaaden ter zee. Van de vroegste dagen af tot op den tegenwoordigen tyd. 2 dln.
Amsterdam/Harlingen 1783 [880 pp.; 4o].
Anoniem verschenen.
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Literatuur
Van der Aa, XX, 73-74; NNBW, IV, 1436-1438; E.G.A. Galama, Everwinus Wassenbergh en de
Friese lexicografie (Leiden, 1965).

513 Water, Jona Willem te
Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen), 28 oktober 1740 - Leiden, 19 oktober 1822
Na een studie in de theologie te Utrecht en het proponenten-examen werd Te Water achtereenvolgens
predikant in Haamstede (1761), Veere (1763) en Vlissingen (1765). In 1780 ging hij wijsbegeerte en
vaderlandse geschiedenis doceren aan de Illustere School te Middelburg. Vervolgens werd hij in 1785
tot hoogleraar in de kerkgeschiedenis en de exegese van het Nieuwe Testament in Leiden benoemd.
Reeds in 1766 had het gewest Zeeland hem tot officieel geschiedschrijver benoemd. Onder koning
Lodewijk en onder Napoleon was Te Water lid van de commissie ter regeling van kerkelijke zaken.
Van 1793-1822 trad hij op als voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Hij
werkte mee aan de Byvoegsels en aanmerkingen op J. Wagenaar (zie: 507, f) en aan het Kerkelyk
plakaat-boek, dat in vijf delen tussen 1722 en 1802 verscheen. Bovendien schreef hij zijn eigen
Levens-berigt (Leiden, [1823]). Hij was een zoon van W. te Water*.
a Kort verhaal der reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen
dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar. Begonnen door Willem te
Water. Voltooid en uitgegeven door Jona Willem te Water. Middelburg 1766 [480 + 117 pp.; 8o] (zie:
514, d).
b Plechtige inhuldiging van zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Vyfden prins van Oranje en
Nassau enz. enz. enz. als erf-heer van Vlissingen op den XXX van bloeimaand MDCCLXVI, met
eene voorafgaande beschryvinge van de voornaamste geschiedenissen der stad Vlissingen sedert haare
eerste beginselen tot op dezen tyd. Uit echte stukken samengesteld, en, met toestemming van de edele
achtbaare regeerders dier stad, uitgegeeven. Middelburg 1767 [92 pp.; fo].
c Tweede eeuw-feest van de vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert
den zesden van grasmaand MDLXXII ... met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken,
betreffende de geschiedenissen van Nederland. Middelburg 1772 [70 + 64 pp.; 8o].
d Verhandeling over een' penning van Ptolemaeus, zoon van Mennaeus, tetrarcha van Chalcidene,
in: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen,
V (1776) 609-629 [8o].
e Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen ter
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verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. 4 dln. Middelburg
1776-1796 [446 + 504 + 558 + 488 pp.; 8o].
Deel 1 werd bij het verschijnen van deel 2 in 1779 herdrukt.
f Oratio de praestantia et dignitate historiae Batavae. Medioburgi [1780] [67 pp.; 4o].
g Rede ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Unie van Utrecht, in: Verhandelingen
uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, IX (1782) xciii-cxxxi
[8o].
h Aanmerkingen over eenige Smyrnasche penningen, in: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, IX (1782) 481-506 [8o].
i De vaderlandsche historie van den heere J. Wagenaar, verkort, en met leerzaame aanmerkingen, ten
dienste der Nederlandsche jeugd, uitgegeven door J.W. te Water. 4 dln.
Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen 1784-1800 [291 + 307 + 344 + 334 pp.; 8o] (zie: 507, f).
j Oratio de studio historiae ecclesiasticae cum disciplina theologiae diligenter coniungendo. Lugduni
Batavorum 1785 [51 pp.; 4o].
k Aanhangsel achter de tweede druk van Willem te Water, Historie der hervormde kerke te Gent ...
Utrecht 1794 [87 pp. aparte paginering; 8o] (zie: 514, a).
l Narratio de rebus academiae Lugduno Batavae, seculo octavo et decimo, prosperis et adversis.
Accedunt B. Vulcanii consilium de studio medicinae. Auctarium legati Papenbroekiani. Series
curatorum et professorum Academiae Lugduno Batavae, seculo XVIII. Lugduni Batavorum 1802 [96
pp.; fo].
m Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz. van der Werff, burgemeester der stad Leijden, ten
tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574; meest uit ongedrukte
stukken verzameld, in: Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, II
(1814) eerste stuk, 3-184 [8o].
n Levensberigt van den heere mr. Johan Meerman*, heer van Dalem en Vuren; voorgelezen in de
jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden,
in 't jaar 1816. S.l.s.a. [72 pp.; 8o].
o Levensbeschrijvinge van den heere mr. Corn. Joh. Kneppelhout. S.l. 1819 [112 pp.; 8o].
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p Levensbeschrijvinge van mr. Herman Tollius*. S.l. [1822] [32 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XX, 78-82; BLGNP, I, 454-456; NNBW, IV, 1438-1440; W.W. Mijnhardt, ‘Het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen 1765-1794’, Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, (1985) 1-94.

514 Water, Willem te
Amsterdam, 25 juni 1698 - Axel, 26 maart 1764
In Amsterdam leerde Willem te Water Latijn, Grieks en Hebreeuws. Vervolgens schreef hij zich in
als student te Leiden, eerst in de letteren, en daarna in de theologie. In 1721 werd hij proponent, in
1725 predikant te Zaamslag, en in 1742 in Axel. Hij was de vader van J.W. te Water*.
a Historie der hervormde kerke te Gent, van haeren aenvang tot derzelver einde; mitsgaders een kort
verhael der gereformeerde doorluchtige schoole te Gent. Zedert den jaere 1578 tot het jaer 1584. Hier
zyn bygevoegt de levens-beschryvingen der naemruchtigste predikanten te Gent, als Nicasius van der
Schuere, Petrus Dathenus, Hermannus Modet, Thomas van Til, en ... Mr. Pieter de Ryke ... Utrecht
1756 [293 pp.; 8o], 1794.
De laatste druk met een aanhangsel door J.W. te Water (zie: 513, k).
b Het hoog adelyk, en adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der ridderschappe, en
edelen van Zeelant, met verklaeringen, en aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de wapenen
der edelen van Zeelant verrykt. Middelburg 1761 [179 pp.; 8o].
c Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der gereformeerde kerken van Nederlant, geviert
in een historisch verhael van derzelver opstellers, goetkeurders, verdedigers, beschermers,
hoogachtinge, gezag, nuttigheit, byvoegzelen, en van derzelver berispers en vyanden. Middelburg
1762 [281 pp.; 8o].
d Kort verhaal der reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen
dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar. Begonnen door Willem te
Water. Voltooid en uitgegeven door Jona Willem te Water. Middelburg 1766 [480 + 117 pp.; 8o] (zie:
513, a).

Literatuur
Van der Aa, XX, 77-78; BLGNP, III, 391-392; NNBW, IV, 1440-1441.
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515 Water, Johan van de
Utrecht, (ged.) 9 december 1688 - Utrecht, 4 maart 1761
In 1709 liet Van de Water zich inschrijven als student in de rechten te Leiden. Een jaar later verruilde
hij deze universiteit voor de Utrechtse, waar hij waarschijnlijk ook is gepromoveerd.
a Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren
Staten 's lands van Utrecht; mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap
der stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande edicten van keyzer Karel en
Philips den tweeden, handvesten, privilegien, octroyen, instructien, reglementen, resolutien, en andere
aanmerkelyke stukken. 3 dln. Utrecht 1729 [764 + 1222 + 1124 pp.; fo].

Literatuur
Van der Aa, XX, 82-83; NNBW, IV, 1441.

516 Wegwyzer door Amsterdam
Dit boek wordt vaak toegeschreven aan de drukker van het werk: Nicolaas ten Hoorn.
a Wegwyzer door Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst,
vergrootingen, en tegenwoordigen staat: met aanwyzing der graften, straaten, markten, geestelyke en
waereldlyke gebouwen; leg- en verblyfplaatzen van veerscheepen, marktschuiten, boodens, posten
enz. ... Amsterdam 1713 [477 pp.; 8o], 1726, 1737, 1751 - Nijhoff/Van Hattum, 320-323.
Le guide, ou nouvelle description d'Amsterdam; enseignant aux voyageurs, et aux negocians, son
origine, ses agrandissemens et son etat actuel; sa splendeur, son commerce, et la description de ses
edifices, ruës, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. ... Amsterdam 1734, 1753, 1772 - Nijhoff/Van Hattum,
119-121.

517 Welsenes, Emanuel van
Rotterdam, 1635 - Rotterdam, (begr.) 16 november 1708
Welsenes was werkzaam op de secretarie van de stad Rotterdam. Terwijl hij in 1706 nog klerk was,
wordt hij in het begraafboek secretaris genoemd, maar dat hoeft nog niet op een promotie te duiden.
a Op-stellinge. Rotterdam 1706 [11 pp.; fo]; Geamplieerde opstelling. Rotterdam

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

446

1706 [16 pp.; fo] (2 drukken); Appendix op de geamplieerde opstelling. Rotterdam 1706 [19 pp.; fo]
(2 drukken); Laatste vervolg' bladeren. Rotterdam 1707 [8 pp.; fo], s.a. - Nijhoff/Van Hattum, 324.
Het boek is eigenlijk een verzameling van vier opstellen over de geschiedenis van
Rotterdam; het heeft geen titel en vangt aan met de woorden: ‘Edele groot achtb: heeren.
In sekere oude chronijk staet: Olde boecken hoor ick gewagen, dat alle de landen beneden
Niemagen, Neder-Saxen hiet’.

Literatuur
NNBW, V, 1103-1104.

518 Wesembeecke, Jacob van
Antwerpen, 1524 - (?), voor 1575
In 1546 werd Van Wesembeecke stadssecretaris, in 1556 raadpensionaris van Antwerpen. In die
functie leidde hij een gezantschap naar Spanje om Antwerpen te vrijwaren van een bisschopszetel.
Tijdens de troebelen in de stad was hij de rechterhand van Oranje en onderhandelde hij met de
lutheranen en calvinisten. Voor de komst van Alva week hij in april 1567 naar de Dillenburg uit. In
1568 werd hij voor de Raad van Beroerten gedaagd en bij verstek veroordeeld tot verbanning en
confiscatie van goederen. Van Wesembeecke stond Oranje bij als publicist en onderhield contacten
met gelijkgezinden, onder andere door tweemaal een reis naar de Nederlanden te ondernemen.
Langzamerhand werd zijn plaats door Marnix ingenomen. In 1572 trok hij met Oranje naar Holland,
maar kort daarna verdwijnt hij uit het zicht.
a De beschriivinge van den gheschiedenissen in der religien saken toeghedragen in den Nederlanden.
S.l. 1559 [=1569] [347 pp.; 8o].
La description de l'estat, succes et occurrences, advenues au Pais bas au faict de la religion. S.l. 1569;
Ch. Rahlenbeck, ed. Bruxelles/La Haye 1859.
De tweede uitgave verscheen gezamenlijk met de uit januari 1569 stammende Défense
ou justification onder de titel: Mémoires de Jacques de Wesembeke.
Beschrijvinghe van den staet ende voortganck der religie in Nederlant ende saecken daer over ontstaen
van den jare 1500 aff ende principalick onder de regeringhe van coninck Philips de tweede inde jaren
1565 ende 1566. Middelburg 1616; Breda 1616.
Isaac Schilders, de drukker van de Bredase uitgave, heeft van de schaarse Franse uitgave
deze vertaling laten maken. De oorspronkelijke Nederlandse uitgave is hem toen kennelijk
door haar zeldzaamheid ontgaan.

Literatuur
De Wind, 177-179, 546-547; Van der Aa, XX, 121-123; BN, XXVII, 206-211; NBW, V, 997-1003;
NNBW, V, 1112-1115; R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Jacob van Wesenbeke, de publicist van den
Nederlandschen Opstand’, in: idem, Studiën en schetsen (5 dln.; Amsterdam, 1863-1913) I, 255-270.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

447

J.F. van Someren, ed., ‘Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesembeecke en andere geheime
agenten in de Nederlanden (1570-1573)’, Oud-Holland, X (1892) 11-96, 147-171, 197-209, XI (1893)
7-29, 105-124, 129-142, 236-254.

519 Wesseling, Petrus
Steinfurt (Duitsland), 7 januari 1692 - Utrecht, 9 november 1764
In zijn geboortestad bezocht Wesseling de Latijnse school en het Athenaeum. Daarna studeerde hij
in Leiden en Franeker letteren en theologie. In 1717 werd hij conrector van de Latijnse school in
Middelburg en spoedig lector in het Grieks en de geschiedenis aan de Illustere School. In 1724 keerde
hij naar Franeker terug als hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid. In 1735 kreeg hij
dezelfde functie in Utrecht, waar hij ook weer het Grieks doceerde. Hoewel vooral klassiek filoloog
kende hij tevens de moderne talen en het oud-Germaans. Ook zijn kennis van de geschiedenis reikte
ver over die van alleen de oudheid heen: middeleeuwse, nieuwe en vaderlandse geschiedenis hadden
zijn aandacht, evenals aanverwante wetenschappen als numismatiek, epigrafie, geografie en
chronologie.
a Oratio inauguralis de origine pontificae dominationis. Franequerae 1724 [59 pp.; fo].
b De rebus Casparis a Robles Billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV. Leovardiae 1731 [272
pp.; 4o], 1750.
Dit werk van J. Carolus werd door Wesseling uitgegeven (zie: 100, a).
c Oratio de origine comitum Hollandiae. Amstelodami 1734 [...pp.;...o].
d Disputatio de Carolino diplomate, quo Hollandiae comitatus Theodorico I perhibetur datus, in: P.
Burmannus*, J.P. d'Orville*, ed., Miscellaneae observationes in auctores veteres et recentiores. 10
dln. Amstelaedami 1732-1739, IV (1734) 265-270.
e Pro historiis oratio. Trajecti ad Rhenum 1735 [37 pp.; 4o].

Literatuur
Van der Aa, XX, 123-126; G.W. Kernkamp, J.P. Fockema Andreae, e.a., De Utrechtsche universiteit
1636-1936 (2 dln.; Utrecht 1936); J. Roelevink, Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene
geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839 (Amsterdam/Maarssen, 1986).
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520 Westerman, Adam
Emden, (?) - (Workum?), (1635?)
Op 10 mei 1597 schreef de uit Emden afkomstige Westerman zich in aan de universiteit van Franeker.
Hij werd predikant en stond in Gaast en Fernwoude (1600), Staveren (1602), Oosterlittens (1616) en
tenslotte in Workum (1619).
a Een corte waerachtige beschryvinge van de oude Anze-stadt Stavoren, in de welcke aenghewesen
wordt haeren ouderdom, op-gangk, voortreffelijckheydt, privilegien, afganc, declinatie, ende
jeghenwoordighen standt in desen jare 1625. Amsterdam 1625 [37 pp. aparte paginering; 8o], 1630
(‘de sevende editie’), 1631, 1635, 1649, 1653, 1660; Middelburg 1673; Dordrecht 1689; Amsterdam
1692, 1715, 1727, 1729, 1743 - Nijhoff/Van Hattum, 328.
Gebonden bij Westermans Groote christelycke zee-vaert uit dat jaar.

Literatuur
Van der Aa, XX, 148; NNBW, VIII, 1308; Waterbolk, Friese geschiedschrijving; S.J. van der Molen,
‘Volkskundig materiaal bij ds. Adam Westerman’, Volkskunde, nieuwe reeks, XXIV (1965) 18-25.

521 Wicquefort, Abraham de
Amsterdam, (ged.) 24 december 1606 - Luneburg-Celle (Duitsland), 23 februari 1682
De Wicquefort werd in 1621 als student in de filosofie in Leiden ingeschreven, in 1627 studeerde hij
af en in 1635 behaalde hij de doctorsgraad in de rechten. Halverwege de jaren twintig vertrok hij naar
Parijs, vanwaar hij nieuwsbrieven aan Frederik Hendrik begon te schrijven. Beschuldigd van oneerlijk
handelen verloor hij een betrekking bij de legeraanvoerder Bernard van Saksen-Weimar. In 1646 of
al eerder benoemde de keurvorst van Brandenburg hem tot zijn resident in Parijs. Daar verkeerde De
Wicquefort in intellectuele kringen en had hij contact met de gebroeders Dupuy. In 1659 werd hij
echter door Mazarin uitgewezen en reisde hij via Engeland naar de Republiek terug. In 1667 kreeg
De Wiquefort van Johan de Witt, in wiens omgeving hij verbleef, de opdracht tot het schrijven van
een geschiedenis van de Republiek (Resolutiën Gecommitteerde Raden van Holland, 6 januari 1667).
In 1675 werd hij wegens verstandhouding met Engeland en Frankrijk gearresteerd. Vier jaar later
wist hij uit de gevangenis te ontsnappen en vestigde hij zich te Celle. Naast zijn historische en
journalistieke werk schreef De Wicquefort het standaardboek over de diplomaat: L'ambassadeur et
ses fonctions.
a Discours historique de l'élection de l'empereur et des electeurs de l'Empire. Paris 1658 [519 pp.;
4o]; Rouen 1711; in: A. de Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions. Cologne 1690, 1715;
Amsterdam 1730.
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b L'histoire des Provinces-Unies, des Pais-Bas. Depuis le parfait etablissement de cet etat, par la paix
de Munster. Où l'on trouve, une description du gouvernement de cette Republique; un précis des
négociations de Munster; la conclusion et publication de ce traité; les troubles et disputes survenues
ensuite entre les Etats de Hollande et leur stadhouder le prince d'Orange; l'emprisonnement de quelques
membres de l'état, par ce prince; son entreprise sur la ville d'Amsterdam; sa mort, et les changemens
arrivées là-dessus; avec plusieurs autres choses importantes. 2 tom. La Haye 1719-1743 [600 + 920
+ 428 pp.; fo]; 3 tom. Londres 1749; L. Ed. Lenting, C.A. Chais van Buren, ed. Historisch Genootschap.
4 tom. Amsterdam 1861-1874.
De laatste was de eerste volledige uitgave.

Literatuur
Van der Aa, XX, 178-181; L. Ed. Lenting, ‘Abraham de Wicquefort’, in: A. de Wicquefort, L'histoire
des Provinces-Unies (4 dln.; Amsterdam, 1861-1874) I, vii-lv; H.S.M. van Wickevoort Crommelin,
‘Abraham de Wicquefort (20 November 1606 - 23 Februari 1682)’, Bijdragen voor vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde, 4e reeks, I (1900) 237-262; Ch.F. Haje, De geheime correspondentie
van Abraham de Wicquefort met den Franschen minister de Lionne ('s-Gravenhage, 1901); idem,
‘Abraham de Wicquefort in zijn betrekkingen tot de regeering van Lodewijk XIV en tot den
Raadpensionaris De Witt’, Tijdschrift voor geschiedenis, XL (1925) 40-57, 226-251; R. Mandrou,
‘Abraham de Wicquefort et le duc August (1646-1653): sur les relations intellectuelles entre France
et Allemagne, un siècle avant les Lumières’, Wolfenbütteler Beiträge, III (1978) 193-233; idem,
‘Introduction’, in: A. de Wicquefort, Chronique discontinue de la Fronde 1648-1652. R. Mandrou,
ed. (Parijs, 1978) 7-41. Lettres de Pierre de Groot ambassadeur des Provinces-Unies à Abraham de
Wicquefort résident des ducs de Brunswick (1668-1674). F.J.L. Krämer, ed. Werken Historisch
Genootschap 3e serie no. 5 ('s-Gravenhage, 1894).

Wilhelm en Maurits van Nassau, princen van Oragnien, haer leven en bedrijf
of 't begin en voortgang der Nederlandsche oorlogen, zie: Montanus, Arnoldus,
Orlers, Jan Janszoon

Wilhelmus en Mauritius van Nassouw, prince van Oranjen. Haer leven en
bedryf, zie: Commelin, Isaac

Willem de I, Maurits,..., zie: Montanus, Arnoldus
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522 Willink, Daniël
Amsterdam, 31 mei 1676 - Beverwijk, 16 oktober 1722
Deze Amsterdamse wijnkoper besteedde zijn vrije tijd aan de dichtkunst en was lid van het
kunstgenootschap Constantia et labore. Zijn in dichtvorm geschreven Amsterdamsche buitensingel
verscheen in 1723 en was voorzien van uitgebreide historische annotatie.
a Amstellandsche arcadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van
Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.
Amsterdam 1737 [400 + 327 pp.; 8o]; Utrecht 1773 - Nijhoff/Van Hattum, 335-336.

Literatuur
Van der Aa, XX, 286-287; NNBW, IV, 1463-1465; H. Groot, ‘Achttiende-eeuwse arcadia's: tussen
literatuur en geschiedenis’, Holland, regionaal-historisch tijdschrift, XVII (1985) 241-252.

523 Winsemius, Pierius
Leeuwarden, 1586 - Franeker, 2 november 1644
Winsemius kreeg zijn eerste onderwijs aan de Latijnse school van Leeuwarden en bezocht de
universiteit van Franeker. Van deze weggestuurd studeerde hij rechten aan de Leidse universiteit,
enkele Duitse universiteiten, en reisde naar Zweden en Frankrijk, om uiteindelijk in Caen in 1611 te
promoveren in de rechten. Na korte tijd als advocaat in Leeuwarden werkzaam te zijn geweest, wijdde
hij zich geheel aan de studie. Op 5 december 1616 werd hij benoemd tot historieschrijver van Friesland,
als opvolger van B.G. Furmerius*, wiens nagelaten geschriften dan ook door Winsemius bezorgd
zijn. In 1636 werd hij voor zijn werkzaamheden beloond met het hoogleraarschap in de
welsprekendheid en de geschiedenis in Franeker.
a Annalium Frisiorum, trias tertia, continens lib. septimum octavum et nonum; in quibus res inter
Frisios et Hollandos controversae hactenus historice determinantur. Leovardiae 1617 [187 pp.; 4o].
Dit werk van B.G. Furmerius werd na zijn dood door Winsemius uitgegeven (zie: 174,
d).
b Ius regum Hispaniae in provincias Belgicas. Franekerae 1621 [31 pp.; 4o].
Verhael van het recht des conincks van Hispanien op de Nederlanden. Franeker 1621.
c Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant beginnende van den jaere nae des werelts
scheppinghe 3635, ende loopende tot den jaere nae de gheboorte Christi 1622 ... Franeker 1622 [913
pp.; fo].
Zie ook: Carasso-Kok, 98, 224.
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d Vita, res gestae, et mors, illustrissimi principis Mauritii ... Franequerae 1625 [88 pp.; 4o].
e Historiarum ab excessu Caroli V caesaris; sive rerum sub Philippo II per Frisiam gestarum liber I
et II. Leovardiae 1629 [342 pp.; 4o]; liber III et IV. Franekerae 1633 [415 pp.; 4o]; libri septem.
Leovardiae 1646 [558 pp.; fo].
Het volledige werk in zeven boeken verscheen pas na de dood van Winsemius.

Literatuur
De Wind, 355-359; Van der Aa, XX, 308-310; NNBW, X, 1224-1225; Waterbolk, Friese
geschiedschrijving; H. Miedema, ‘De yllustraesjes by de apokrife skiedskriuwing’, It beaken, XXII
(1960) 60-72.

Wolthers, Wolter, zie: Sylvanus, Gualtherus

524 Wonderlijcke oorloghen vanden keyser Maximiliaen, Die
Dit anonieme werk werd tussen 1519 en 1531 waarschijnlijk door een Vlaming geschreven, die soms
bij het gebeurde lijkt te zijn geweest.
a Dit syn die wonderlijcke oorloghen vanden doorluchtighen hoochgheboren prince, keyser
Maximiliaen. Hoe hi hier eerst int landt quam. Ende hoe hi vrou Marien trouwede. Antwerpen [1531?]
[z.p.; 4o], 1540, 1577 - Nijhoff/Kronenberg, 1626-1627; W. Jappe Alberts, J.M. van Winter, ed.
Groningen/Djakarta 1957.
Chronique des faits et gestes admirables de Maximilien I. Bruxelles 1839.

Literatuur
D.Th. Enklaar, ‘Inleiding’, in de editie van 1957.

525 Woude, Cornelis van der
Alkmaar, (?) - Alkmaar, 29 november 1645
Cornelis van der Woude was een protestantse schoolmeester in Alkmaar en lid van de rederijkerskamer
De Lauwerier.
a Kronijcke van Alcmaer; met sijn dorpen, waer in op 't kortste verhandelt worden
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vande Kermers, ende West-Vriesse oorlogen. Ende de voornaemste gheschiedenissen des selfs, van
't beginsel der bouwinge der voorsz. stad Alckmaer, tot den jare Christi 1645. Alkmaar 1645 [138
pp.; 8o], 1658 (verm.), 1679 (gedeeltelijke uitgave); Amsterdam/Leiden 1725; Amsterdam 1742;
Amsterdam/Alkmaar 1743 (‘tweede druk’), Alkmaar 1969 (facs.); 's-Gravenhage 1746 - Nijhoff/Van
Hattum, 340-346.
De anoniem verschenen uitgave van 1725 geeft de tekst uit 1645 tot p. 244 en is aangevuld met
privileges onder een afwijkende titel: Kronyk der stad Alkmaer, met desselfs omgeleegene dorpen,
heerlykheeden, en adelyke gebouwen; waar in verhaald worden de voornaamste oorlogen, en onlusten
der Kenmers, en Westvriesen: Beneevens de voornaamste previlegien, handvesten, costumen, en
ordonnantien.
De uitgaven van 1742 en later (met de naam van de auteur) volgen de tekst van 1658.

Literatuur
De Wind, 476-477, 592; Van der Aa, XX, 420; NNBW, III, 1489; C.W. Bruinvis, Over Alkmaarsche
geschiedboeken en geschiedschrijvers (Alkmaar, 1892); W.A. Fasel, ‘Alkmaar en zijn
geschiedschrijvers tot aan het jaar 1800’, Alkmaars jaarboekje, V (1969) 22-38.

Wtenbogaert, zie: Uytenbogaert

526 Wyttenbach, Daniel Albert
Bern, 7 augustus 1746 - Oegstgeest, 17 januari 1820
Wyttenbach studeerde eerst theologie in Marburg, waar zijn vader hoogleraar was, en daarna oude
talen in Göttingen. In 1770 kwam hij nog als student naar Leiden, maar reeds een jaar later werd hij
hoogleraar in de letteren en wijsbegeerte aan het Remonstrants Seminarium in Amsterdam. In 1779
werd hij hoogleraar in de wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre. Zes jaar later nam hij bovendien
Grieks, Latijn, vaderlandse en algemene geschiedenis voor zijn rekening. Tenslotte vertrok hij in
1799 als hoogleraar naar Leiden. Wyttenbach gaf vele klassieke teksten uit.
a Oratio de viet efficacia historiae ad studium virtutis. Amstelodami 1785 [55 pp.; 4o]; in: D.A.
Wyttenbach, Opuscula ... 2 tom. Lugduni Batavorum/Amstelodami 1821, I, 184-215.
b Praefatio, in: εκλογαι ιστορικαι Selecta principum historicorum. Herodoti, Thucydidis, Xenophontis,
Polybii, illustres loci. Plutarchi vitae Demosthenis et Ciceronis. Amstelodami 1794 [38 pp. aparte
paginering; 8o]; Lugduni Batavorum 1808, 1820; in: D.A. Wyttenbach, Opuscula ... 2 tom. Lugduni
Batavorum/Amstelodami 1821, I, 229-265; Lugduni Batavorum 1824.
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c Vita Davidis Ruhnkenii. Lugduni Batavorum/Amstelodami 1799 [295 pp.; 8o]; in: D.A. Wyttenbach,
Opuscula ... 2 tom. Lugduni Batavorum/Amstelodami 1821, I, 517-795; Lipsiae 1822.

Literatuur
Van der Aa, XX, 499-506; NNBW, I, 1591-1595; D.C.J.A. Schouten, Het Grieks aan de Nederlandse
universiteiten in de negentiende eeuw, bijzonder gedurende de periode 1815-1876 (Utrecht, 1964);
J. Roelevink, ‘Historia en Antiquitates. Het geschiedenisonderwijs aan het Athenaeum Illustre van
Amsterdam in de achttiende eeuw tussen Polyhistorie en Verlichting’, Theoretische geschiedenis, X
(1983) 281-301; idem, Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de
universiteit te Utrecht, 1735-1839 (Amsterdam/Maarssen, 1986).

Ypey, A, zie: Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, De

527 Zanten, Laurens van
Amsterdam, (ged.) 20 oktober 1630 - Amsterdam, (begr.) 4 januari 1693
Van het leven van Laurens van Zanten is weinig bekend. Hij was een Amsterdamse schoolmeester
en kalligraaf.
a Spiegel der gedenckweerdighste wonderen en geschiedenissen onses tijds. Meestendeel voor-gevallen
in Europa, en voornaemlijk in de Nederlanden, zedert het jaer 1600 tot den jare 1660. Uyt veel
geloofwaerdige autheuren, memorien en advijsen, met groote moeyte by een vergadert en uytgegeven.
Amsterdam 1661 [432 pp.; 12o].
b Treur-toneel der doorluchtige vrouwen of op en ondergang der vorstinnen en andere beruchte
vrouwelijke personagien: behelzende een kort en bondig verhaal, van ‘t jammerlijk en ellendig eynde
der voornaamste, en treffelijkste vrouwen. Beginnende met de Assyrische monarchie, en vervolgende
tot aan het eynde deser eeuw. Amsterdam 1699 [677 pp.; 4o].
Het boek werd na de dood van Van Zanten uitgegeven door zijn zoon Abraham en was
bedoeld als tegenhanger van L. van den Bosch’ Treur-toonneel der doorluchtige mannen
(zie: 77, p).

Literatuur
Van der Aa, XX, 34; Kampinga, Opvattingen.
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528 Zas, Nicolaas
Delft, (1610?) - Rotterdam, tussen 15 en 22 april 1663
Zas studeerde vanaf 1632 medicijnen in Leiden. Hij werd daarna chirurgijn in Rotterdam en gaf ook
les. Hij deed mee in felle debatten over medische kwesties en publiceerde daarover.
a Beschrijving en kroniek van Schieland en Rotterdam, in: J.H.W. Unger, W. Bezemer, ed., De oudste
kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland. Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam
II. Rotterdam 1895, 391-494 [fo].

Literatuur
Van der Aa, XX, 34; NNBW, III, 1507-1508.

529 Zesen, Philipp von
Priorau (bij Dessau, Duitsland), 8 oktober 1619 - Hamburg, 13 november 1689
Als zoon van een luthers predikant studeerde Von Zesen poëtica en filologie in Wittenberg. Hij maakte
vele grote reizen, maar verbleef van 1642 tot 1683 regelmatig lange perioden in de Republiek, vooral
te Amsterdam, waar hij in 1661 het burgerrecht verkreeg. Hij was er consul van Anhalt. In 1653 werd
hij door de keizer in de adelstand verheven en omstreeks 1667 verkreeg hij de titel van paltsgraaf.
Op literair gebied schreef hij zowel proza als poëzie, ook in het Nederlands.
a Leo belgicus, hoc est, succincta, ac dilucida narratio exordii, progressus, ac denique ad summam
perfectionem redacti stabiliminis, et inferioris formae, ac status, Reipublicae Foederatarum Belgii
regionum. Amstelaedami 1660 [346 pp. 12o].
Niederländischer Leue: das ist, kurtzer, doch grundrichtiger Entwurf der innerlichen Gestalt und
Beschaffenheit des Staht-wesens der sieben Vereinigten Niederländer ... Nürnberg 1677.
Het eerste gedeelte bevat een geschiedenis van de Nederlanden.
b Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprunge bis auf gegenwärtigen
Zustand, ihr unterschiedlicher Anwachs, herliche Vorrechte ... zusamt ihrem Stahts-wesen, Kauf-handel,
und ansehnlicher Macht zur See ... Amsterdam 1664 [398 pp.; 4o] en [567 pp.; 12o], 1694 - Nijhoff/Van
Hattum, 350-351.
Bij deze laatste druk is toegevoegd een Appendix oder Zugabe, wegen der neuen
Ergrösserung und Erweiterung der weitberühmten Stadt Amsterdam.

Literatuur
Van der Aa, XX, 44-45; ADB, XLV, 108-118; NNBW, IV, 1503-1505; J.H. Scholte, ‘Philipp von
Zesen’, Jaarboek Amstelodamum, XIV (1916) 37-143; K.F. Otto Jr.,
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‘Zesens historische Schriften: Ein Sondierungsversuch’, in: F. van Ingen, ed., Philipp von Zesen
1619-1969. Beiträge zu seinem Leben und Werk (Wiesbaden, 1972) 221-230; J. van der Zande,
‘Amsterdamse stadsgeschiedschrijving vóór Wagenaar’, Holland, regionaal-historisch tijdschrift,
XVII (1985) 218-230.
K.F. Otto Jr., Philipp von Zesen. A bibliographical catalogue (Bibliographien zur deutschen
Barockliteratur I; Bern/München, 1972).

530 Zierixeensis, Amandus
Zierikzee, (1450?) - Leuven, 8 juni 1524-1525
Amandus Zierixeensis was minderbroeder en enige tijd lector in de theologie in Leuven. Hij kende
waarschijnlijk behalve Latijn ook Grieks, Hebreeuws en Chaldeeuws. Voor zijn tijdgenoten was hij
een voorbeeld van vroomheid en geleerdheid, en hij werd voor het hoogaltaar begraven.
a Chronica compendiosissima ab exordio mundi usque ad annum Domini 1534. Antverpiae 1534
[256 pp.; 8o] - Nijhoff/Kronenberg, 108.
F. Tittelmans bezorgde de tekst en schreef een vervolg van 1524 tot 1534.

Literatuur
De Wind, 134, 536; Van der Aa, I, 239-240, XX, 50; NBW, I, 982-984; NNBW, VII, 10; B. de Troeyer,
Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica (2 dln.; Nieuwkoop, 1969) I, 65-68; P.J. Meertens,
Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende eeuw en de eerste helft der zeventiende eeuw
(Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe
reeks XLVIII, no. 1; Amsterdam, 1943).

531 Zillesen, Cornelis
(?), 1736 - Rotterdam, 25 maart 1828
Zillesen was hoofdgaarder van 's lands middelen in Schoonhoven en later in Schiedam. In de jaren
tachtig was hij zeer actief als aanvoerder van de patriotten. Hij moest dan ook uitwijken in 1787 en
verbleef lange tijd in de Zuidelijke Nederlanden en in Duinkerken. Na 1795 woonde hij eerst in
Utrecht, daarna sinds 1800 in Rotterdam. Zillesen ontwierp vele plannen op waterstaatkundig gebied,
maakte ontwerpen voor de financiële sanering van de Bataafse Republiek en was lid van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen.
a Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en
hedendaagsche volken. 6 dln. Utrecht 1781-1784 [283 + 288 + 328 + 310 + 320 + 320 pp.; 8o].
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Vanaf deel 2 luidt de titel: Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en
herstel, der Vereenigde Nederlanden.
b Wysgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard; het daarop gevolgd verval,
en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn, zo in staatsbestuur, financie, landbouw,
koophandel, zeevaart, fabrieken en industrie. Amsterdam 1796 [534 pp.; 8o].
c Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa. 6
dln. 's-Gravenhage 1798-1802 [368 + 371 + 378 + 372 + 372 + 390 pp.; 8o].

Literatuur
Van der Aa, XX, 52-53; NNBW, IX, 1313-1315; J. Elias, Bijdrage tot de kennis van de historiographie
der Bataafsche Republiek (Leiden, 1906).

Zoet (zoeteboom), zie: Soeteboom, Hendrik Jacobszoon

Zographos, zie: Mieris, Frans van

532 Zomeren, Cornelis van
Dordrecht, 26 september 1650 - Gorinchem, 26 april 1707
Van Zomeren studeerde rechten in Leiden en promoveerde er in 1670. Hij werd schepen en
burgemeester van Gorinchem.
a Beschryvinge der stadt Gorinchem en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten
der doorlugtige heeren van Arkel, zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs
opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden, nevens derzelver
voorregten, handvesten, previlegien, en regeerings vorm alles t'zamengestelt en getrokken uit oude
handschriften, memorien, brieven, en egte bewysstukken, eertyds by een verzamelt door de heer en
mr. Cornelis van Zomeren, en nu in order gebragt door Z.H.H.T. Gorinchem 1755 [584 pp.; fo] Nijhoff/Van Hattum, 352.
Uitgegeven door de drukker Teunis Horneer H. Zn.

Literatuur
Van der Aa, XVII, 845; NNBW, V, 769-770, 1175-1176.
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Zwolse kroniek, zie: Carasso-Kok, 197

533 Zijlstra, Dirk Pieterszoon
Zijlstra, van wie noch de geboorte- noch de sterfdatum bekend is, was wijnkoper van beroep en maakte
aan het eind van de achttiende eeuw deel uit van de vroedschap van Franeker. Hij had geen hogeschool
bezocht en kende ook geen vreemde talen.
a Korte historie en beschrijving van Franeker. Beginnende met den jaare 1192 en eindigende in het
jaar 1785. Behelzende: een verhaal van deszelfs geschiedenissen, veldslagen, oorlogen, belegeringen,
privilegien, voorrechten enz. Als meede: verhaal van 't tweede eeuwfeest van Vrieslands hooge school
te Franeker, plegtig gevierd op den 22 van herfstmaand desjaars 1785. Mitsgaders: tegenwoordige
gesteldheid van Franeker, zoo van regeering, gebouwen als anderzints. Uit oude en nieuwe
geschiedenissen en andere egte stukken zoo beknopt als mooglijk was, bij een verzaameld, door
D.P.Z. Franeker 1785 [108 pp.; 8o] - Nijhoff/Van Hattum, 353.

Literatuur
Van der Aa, XX, 91; NNBW, V, 1185-1186.
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Lijst van afkortingen
Aa, van der

A.J. van der Aa e.a., Biographisch woordenboek
der Nederlanden. Bevattende levensbeschrijvingen
van zoodanige personen, die zich op eenigerlei
wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt.
21 dln. Haarlem, 1852-1878.

ADB

Allgemeine deutsche Biographie. 56 dln. Leipzig,
1875-1912.

BLGNP

Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het
Nederlandse protestantisme. 3 dln. Kampen,
1978-1988 (lopende serie).

BN

Biographie nationale. Publié par l'Académie
Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. 44 dln. (inclusief de
Suppléments). Brussel 1866-1985 (lopende serie).

BWN

Biografisch woordenboek van Nederland. 3 dln.
's Gravenhage/Amsterdam, 1979-1989 (lopende
serie).

Carasso-Kok

M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende
historische bronnen uit de Middeleeuwen.
Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in
Nederland geschreven verhalende bronnen.
Bibliografische reeks van het Nederlands
Historisch Genootschap no 2. 's-Gravenhage,
1981.

DBF

Dictionnaire de biographie française. 17 dln.
Parijs, 1933-1988 (lopende serie).

DNB

Dictionary of national biography. 63 dln. Londen,
1885-1900.

Kampinga

H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere
vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche
historici der XVIe en XVIIe eeuw. 2e druk.
Utrecht, 1980.

Muller

S. Muller Fzn., Lijst van Noord-Nederlandsche
kronijken, met opgave van bestaande
handschriften en litteratuur. Werken Historisch
Genootschap nieuwe reeks no 31. Utrecht, 1880.

NBW

Nationaal biografisch woordenboek. 12 dln.
Brussel, 1964-1987 (lopende serie).

NDB

Neue deutsche Biographie. 15 dln. Berlijn,
1953-1987 (lopende serie).

NNBW

Nieuw Nederlands biografisch woordenboek. 10
dln. Leiden, 1911-1937.

Nijhoff/Van Hattum

W. Nijhoff, Bibliographie van
Noord-Nederlandsche

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

459

plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
F.W.D.C.A. van Hattum, ed. 's-Gravenhage, 1953.
Nijhoff/Kronenberg

W. Nijhoff, M.E. Kronenberg, Nederlandsche
bibliographie van 1500 tot 1540. 3 dln.
's-Gravenhage, 1919-1971.

Waterbolk

E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese
geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van
de Friese historiografie in de zestiende en
zeventiende eeuw. Groningen/Djakarta, 1952.

Wind, De

S. de Wind, Bibliotheek der Nederlandsche
geschiedschrijvers; of oordeelkundig overzigt der
inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden,
van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor
zoover dezelve zijn uitgegeven. Middelburg, 1835.
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Afrika kerkgeschiedenis 301b
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Barlaeus, C. 299a, 303a
Baronio, C. 33a, 33b, 343b
Basin, Th. 328e
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bibliotheken 307h
biografisch woordenboek, zie: woordenboek, biografisch
Blesdijk, N. 395b
Blondel, D. 453g
Bodenstein, A.R. 298a
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Coen, J.P. 299a
Coenders, F. 11a
Coenders van Helpen, A. 11a
Coevorden 385a
Columbus, Chr. 298a

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

Compaan, K. 299a
Concilie van Trente 264a
Cook, J. 401d
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Deventer kerkgeschiedenis 305a
Diemen, A. van 299a
Diepenheim 391a
Dier van Muiden, R. 150a
Dionysius van Halicarnassus 205b
Dirk I, graaf van Holland 519d
Djakarta, zie: Batavia
Dodewaard, oudheden 99d
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Effen, J. van 299a, 490a
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Feitama, S. 280a
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Floris IV, graaf van Holland 299a
Floris V, graaf van Holland 9a, 144a, 299a
Foglietta, U. 298a
Formey, J.H.S. 276a
Formosa 127a, 340i, 480a
Franeker 499a, 533a
Frankrijk 61b, 61c, 77h, 164c, 294j, 304a, 304c, 304f, 387a, 387d, 406h, 503c, 531c
Frankrijk Institut des sciences et des arts 304e
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Frankrijk oudheden 78n
Frederik II, koning van Denemarken 387j
Frederik II, koning van Pruisen 96a
Frederik IV, markgraaf van Baden 328e
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239e, 256a, 256d, 307c, 307d, 338g, 346a, 379a, 379b, 379c, 398b, 399b, 422a, 422d, 441a,
468a, 473a, 498a, 500b, 500c, 500d, 500f, 508a, 510a, 513j, 519e, 526a
Giovio, P. 94a
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Godewyck, M. 299a
Goedereede 138a
Goens, R.M. van 299a
Goes 455c
Golius, J. 299a
Gomarus, F. 299a
Goor 149e, 391a
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Hattum, J. van 150a
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Heidanus, A. 299a
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Hein, P. 299a
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Hop, J. 299a
Hopperus, J. 176a, 299a
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Houtman, C, 299a
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Imhof, G.W.B. van 299a
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inquisitie 303b
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Italië kerkgeschiedenis 180d
jachtrecht
jachtrecht Overijssel 149b, 391a
jachtrecht West-Friesland 47b, 47e, 271a
Jacoba van Beieren 299a
Jacobus I, koning van Engeland 35a
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Josia, koning van Juda 330f
Jüd, L. 298a
Junius, F. 298a, 299a
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Langendyk, P. 275a, 447a
Lannoij 453g
Lasco, J. à 368b
Law, J. 299a
Leeuwarden 176c
Leeuwen, S. van 425g
Leeuwenhorn 479a
Leiden 1a, 190c, 243a, 291d, 330e, 334k, 338h, 338i, 362b
Leiden beleg van 8a, 173a, 438a, 513m
Leiden oudheden 185a
Leiden universiteit van 334k, 513l
Leiden, J. van 155b, 299a, 328c, 328e
Lemnius, L. 436b
Lescaille, K. 299a
Leti, J.P. 298a
Leuven 143c, 307m, 339c
Lidlum, abten van 293a, 293b
Lier 49b
Lightfoot, J. 33a
Lingen 121a
Lipsius, J. 298a
Livius, T. 169a, 191a, 205b, 346a
Locke, J. 110f
Lodewijk, graaf van Zinzendorf 309f
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk 89c, 304a
Londen 411a
Loon, G. van 425g
Louwius, P. 339b
Lübeck, A. 150a
Luik, bisschoppen van 383d
Luther, M. 298a, 299a, 368b, 368c, 370a
Luxemburg 52a
Luyken, J. 299a
Lijn, C. van der 299a
Maastricht 292a
Maastricht oudheden 217b
Maatsuycker, J. 299a
Mabillon, J. 453g
Maimbourg, L. 37b, 37c, 264b, 453d
Makassar 68a
Malabar 24a, 68a, 188d
Malingre de Saint Lazare, C. 77b
Mantua 171g
Manuel, keizer van Byzantium 467a
Marche, O. de la 328e
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Margaretha, dochter van graaf Willem III van Holland 299a
Maria II, koningin van Engeland 299a
Maria van Bourgondië 299a
Maria Louise van Hessen Kassel 105a, 299a
Maria Stuart, koningin van Schotland 77a
Mariëngaard, abten van 293b
markten 82a, 311e
Marlborough, hertog van 151d, 406f, 505b
Marnix, Ph. van, heer van St. Aldegonde 299a, 389a
Martyr, P. 298a
Matthaeus, A. 271c, 425g
Maurits, stadhouder 35e, 117c, 299a, 340f, 362a, 523d
Maximiliaan I, keizer 524a
Mechelen 49b
Medemblik 93b, 449f
Medici, huis 235d, 246a
Meerman, J. 513n
Mela, P. 387c
Melanchton, Ph. 120a, 298a, 299a
Menko 328e
Mercator, G. 298a
Merian, M.S. 299a
Merula, A. 332a
Merula, E.W. 299a
Merula, P. 425g
Middelburg 188a, 188b, 188f, 188g
Middellandse zee 141h
Mieris Sr., F. van 299a
Modena 171g
Modet, H. 514a
Molukken 68a
Monmouth, hertog van 171b
Monnickendam 335a, 449e
More, Th. 456a
Moreri, L. 433a
Moringus, G. 94a
Mossel, J. 299a
Munster 462a, 503a
Murmellius, J. 179e
Musius, C. 299a
Naarden 241d
Nauwerna 312bis a
Neck 449e
Nederland
Nederland 1492-1661 287d
Nederland 1500-1590 131a
Nederland 1516-1590 483c
Nederland 1521-1713 336a
Nederland 1529-1560 195a
Nederland 1550-1670 287h
Nederland 1555-1713 454a
Nederland 1555-1751 433d
Nederland 1560-1581 380a
Nederland 1566-1579 177a
Nederland 1566-1590 483b
Nederland 1579-1701 50a
Nederland 1588-1596 258c
Nederland 1591-1597 483e
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Nederland 1591-1620 111c
Nederland 1600-1660 527a
Nederland 1609-1713 112a
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Nederland 1621 416b
Nederland 1621-1625 287f
Nederland 1621-1713 433c
Nederland 1629-1632 285a
Nederland 1648-1661 287e
Nederland 1650-1651 7b
Nederland 1672 77g, 77h, 144c
Nederland 1672-1675 482a
Nederland 1672-1678 449h
Nederland 1673 445a, 445b
Nederland 1674-1675 80a
Nederland 1712-1751 112d
Nederland 1714-1751 112e
Nederland 1747 358a, 406i
Nederland 1751-1774 314b
Nederland 1775-1794 314a
Nederland 1786-1787 468b
Nederland 1787 105b
Nederland 1793 105c
Nederland algemeen 51a, 59a, 67c, 71b, 77n, 78a, 101a, 104a, 110j, 110l, 166e, 192g, 212b,
218b, 218c, 218d, 223c, 259a, 261a, 268a, 271e, 271f, 271g, 271i, 274e, 276a, 276b, 276c,
276d, 276e, 278a, 294i, 309i, 313a, 316a, 318c, 325c, 340f, 349a, 357e, 381a, 382b, 422f, 451a,
460a, 465a, 466a, 476a, 478a, 484a, 507f, 513f, 513i, 529a, 531a, 531b
Nederland Romeinse tijd 12a, 16a, 19a, 20a, 20b, 26b, 47a, 47e, 53a, 83c, 112bis a, 143a, 146a,
146d, 179b, 179d, 187a, 190e, 192a, 199a, 244b, 263a, 271a, 291e, 310d, 311d, 387c, 425g,
436a, 448a
Nederland middeleeuwen 12b, 20a, 78j, 86b, 90a, 146c, 146d, 187a, 245a, 263a, 290a, 309b,
309j, 328b, 338b, 382a, 415a, 436a, 436d, 450a, 477a, 483a
Nederland zestiende eeuw 20a, 187a, 290a, 311h, 330a, 338d, 382a, 415a, 436b, 483a, 523b
Nederland tachtigjarige oorlog 6a, 8a, 29b, 30b, 35c, 35e, 35f, 49b, 57a, 57c, 75a, 75b, 75c,
81a, 98a, 125a, 148c, 152a, 188e, 192f, 197a, 200a, 205c, 205d, 211a, 223a, 223b, 223e, 235b,
235c, 238a, 251a, 258b, 258d, 271d, 310a, 311b, 330c, 333a, 333b, 333c, 333d, 334a, 334d,
362a, 380b, 384a, 394a, 396a, 407a, 419a, 426a, 458a, 477b, 481a, 483a, 491a
Nederland twaalfjarig bestand 36a, 36b, 274a, 471a, 474a, 504a
Nederland zeventiende eeuw 7c, 7d, 32e, 32f, 77m, 125a, 287f, 295a, 311b, 330a, 340b, 449j,
462a, 482a, 521b
Nederland achttiende eeuw 164c, 231a, 231b, 231c, 271h, 344a, 344b, 401a, 404a
Nederland Bataafse tijd 401b, 401c, 531c
Nederland beschrijving van 23b, 78a, 179f, 195b, 507b
Nederland kerkgeschiedenis 23a, 31a, 78e, 81a, 81c, 81e, 124a, 148d, 172a, 188a, 211a, 222a,
222b, 274a, 303d, 338d, 340k, 343b, 380b, 395b, 395c, 411a, 427a, 474b, 504a, 514c, 518a
Nederland oudheden 12a, 12b, 47a, 47e, 53a, 78f, 78g, 78h, 78i, 78j, 86c, 99c, 99d, 114a, 114b,
143a, 146a, 179b, 222b, 263a, 271a, 309c, 375a, 387c, 425f, 447a, 449c, 450a
Nederland reformatie 309h, 309j
Nederland steden 27c, 263a
Nederlanden
Nederlanden Franse 507a
Nederlanden Oostenrijkse 507a
Nederlanden Pruisische 507a
Nederlanden tachtigjarige oorlog, zie: Nederland, tachtigjarige oorlog
Nederlanden zestiende eeuw, zie: Nederland, zestiende eeuw
Nehalennia 78h, 78i, 455f
Neuville, B.H. de la 112a
Niëllius, C. 81b
Nigroponte, zie: Euboia
Noorderkwartier 373a
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Noordkerk, H. 507j
Noorwegen 220b
Noricum 114b
notariaat 425e
Nijmegen 56h, 56j, 56k, 56l, 56p, 56r, 387g, 446a, 446c
Nijmegen oudheden 56a, 56b, 56e, 56f, 56g, 56i, 56m, 56n, 56o, 56q, 99f, 446b
Oecolampadius, J. 298a
Oldambt 10a
Oldenbarnevelt, J. van 81k, 228a, 299a
Oldenbarnevelt, R. van 299a
Oldenzaal 391a
ontdekkingen 77k
Oost-Friesland 206b, 328g
Oost-Friesland kerkgeschiedenis 368b
Oost-Friesland oudheden 206a
Oostenrijk 406h
Oosterwijk, M. van 299a
oproeren 358a, 449d, 449i
orakels 137c
Oranje-Nassau, huis 164a, 273a, 362c, 445c
Ortelius, A. 298a
Osuna, hertog van 294m
Oudaen, J. 236a, 299a
Oudewater 125a, 128a, 269a
oudheden
oudheden Anlo 99c
oudheden Athene 334i, 334q
oudheden Beek 56o
oudheden Corsica 114c
oudheden Cyprus 334s
oudheden Dodewaard 99d
oudheden Doornik 99e
oudheden Drente 302a

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800

467

oudheden Engeland 78n, 99a
oudheden Frankrijk 78n
oudheden Friesland 12a, 156b, 174a, 174c, 383c
oudheden Griekenland 76a, 86a, 135a, 137e, 156g, 190d, 191b, 286a, 331a, 334b, 334c, 334r,
385bis a, 478b
oudheden Holland 425a
oudheden Holle Doorn 56o
oudheden jodendom 32d, 182a, 182b
oudheden Kleef 86c, 309c
oudheden Kreta 334s
oudheden Leiden 185a
oudheden Maastricht 217b
oudheden Nederland 12a, 12b, 47a, 47e, 53a, 78f, 78g, 78h, 78i, 78j, 86c, 99c, 99d, 114a, 114b,
143a, 146a, 179b, 222b, 263a, 271a, 309c, 375a, 387c, 425f, 447a, 449c, 450a
oudheden Nijmegen 56a, 56b, 56e, 56f, 56g, 56i, 56m, 56n, 56o, 56q, 99f, 446b
oudheden Oost-Friesland 206a
oudheden Rhodos 334s
oudheden Rome 86a, 95b, 95c, 95g, 114d, 135b, 137e, 148a, 148b, 190b, 191a, 191b, 286a,
307a, 307b, 307j, 331a, 352a, 385bis a, 399a, 416a, 440b, 501e
oudheden Sanctenus 56e
oudheden Sardinië 114c
oudheden Sicilië 114c, 363b
oudheden Texel 136a, 136b
oudheden Ubbergen 56o
oudheden Voorschoten 56s
oudheden Walcheren 178a
oudheden Zeeland 158c
Outhoorn, J. van, bisschop van Utrecht 328e
Overijssel 88a, 121a, 149c, 149d, 345b, 369a, 391a
Overijssel beschrijving van 149a
Overijssel jachtrecht 149b, 391a, 399c
Overijssel zestiende eeuw 43a
overstromingen 48a, 67d, 138b, 176d, 231b, 342a, 368a
Pagi, A. 33a
Palearius, A. 298a
Palestina 141f
Palts 239g
Palts kerkgeschiedenis 11b
Panormita, A. 298a
Panvinius, O. 453g
papier 206c
Parma 171g
Pavia
Pavia beleg van 27d
Pavia slag bij 310a
Peloponnesus 141i
penningen 9c, 67a, 107a, 110j, 110l, 212a, 311a, 311b, 311c, 311d, 338a, 338b, 454a, 513d,
513h
Perrin, J.P. 317c
Persona, G. 298a
Peru 17a
Perzië 57a, 141g
Peter I de Grote, keizer van Rusland 406c
Petrarca, F. 5a
Petrus, S. 156b, 174b
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Peucerus, C. 120a
Philibert van Chalon 310a
Philippus II, koning van Macedonië 478b
Philips II, koning van Spanje 294b
Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht 179c
Piccolomini, A.S. 436b
Pico della Mirandola, G. 298a
Piedmont 91a
Piedmont kerkgeschiedenis 84a
Pirckheimer, W. 298a
Pisistratus 334h
Pius V, paus 330f
Plakkaat van Verlatinge 251a, 271d
Plinius 387c
Polen 306a, 327a
Polybius 205b, 307e
Pontano, G.J. 298a
Pontanus, J.I. 56c, 56f, 328e, 368c
Pontius, A. 328e
Poolse Successieoorlog 327c, 372b
Poot, H.C. 299a
Pope, A. 106a
Praag, H. van 298a
Procurator, W. 328e
Prudentius, A. 110c
psalmberijming 256b
Ptolemaeus 387c
Pufendorf, S. 89b, 334r
Punt, J. 299a, 460c
Purmerend 449e
Quakers 130a, 439a
Raad van Beroerten 323a
Rammekens 158a
rampen 281a, 452b
Reael, L. 299a
rederijkers 275b
Regiomontanus, J. 298a
Rembrandt Harmensz. van
Rijn 299a
remonstranten 340e, 392a
Rennenberg, graaf van 299a
Reuchlin, J. 298a
Reynst, G. 299a
Rhodos
Rhodos oudheden 334s
Richelieu, kardinaal 110b
ridderwezen 32g
Riebeeck, A. van 299a
Ripperda, hertog van 299a, 327d
Robles, C. de 100a, 519b
Roermond 412a
Rome 27a, 39a, 39c, 67a, 77e, 77n, 77p, 192g, 307c, 307e, 307f, 307g, 312a, 352b, 364a,
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372a, 379a, 379b, 380b, 410a, 410b, 413a, 417a, 440a, 500d
Rome inname van 310a
Rome oudheden 86a, 95b, 95c, 95g, 114d, 135b, 137e, 148a, 148b, 190b, 191a, 191b, 286a,
307a, 307b, 307j, 331a, 352a, 385bis a, 399a, 416a, 440b, 501e
Rossum, M. van 299a, 437b
Rotterdam 9e, 55a, 279a, 279b, 308a, 320a, 403a, 452a, 506a, 517a, 528a
Rubens, P.P. 299a
Ruhnkenius, D. 526c
Rusland 140a, 326a, 393a
Ruysch, F. 299a
Ruyter, M.A. de 81h, 401d, 460b
Rijk, J.S. de 299a
Rijke, P. de 514a
Rijn 114a, 387c
Rijnland 291b, 291c, 386a
Rijnsburg 375b, 425f
Rijp, de 145a, 289a
Rijssel 200b
Saksen, huis 294g
Salianus, J. 343b
Salland 391a
Salmasius, C. 56b
Sanazzaro, J. 298a, 493b
Sanctenus
Sanctenus oudheden 56e
Sardinië
Sardinië oudheden 114c
Savonarola, G. 298a
Scaliger, J.J. 191a, 298a
Schagen 93c
Scharlensis, O. 119a
Schele, R.H. 299a
Schenck van Nydeck, M. 299a
Schermer 145a
Schermerhorn 145a
Schieland 308b, 528a
schilders 183a, 242a, 262a, 319a
Schoonhoven 48b
Schoonhoven, A. van 328e
Schuere, N. van der 514a
schutterijen 274f
Schuurman, A.M. 299a
Scriverius, P. 296a, 328e, 338c, 425g
Scutari (Shköder) 217a
Seneca, L.A. 191a
Siam 67b, 494a, 494b
Sichem, O.L.V. van 307l
Sicilië
Sicilië oudheden 114c, 363b
Siculus, D. 205b
Silezië 327e
Simons, M. 299a, 435c
Sixtus V, paus 294a
Smetius, J. 56a, 56b, 56c, 56f
Snavel, A. 150a
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Sneek 347a
Solon 334m
Sonoy, D. 299a
Sozzini, F. 299a
Spaanse Successieoorlog 406f
Spanje 406a
Spieghel, H.L. 493a
Spinoza, B. de 37d, 115a, 299a
Spondanus, H. 343b
Sri Lanka, zie: Ceylon
Staats-Brabant
Staats-Brabant beschrijving van 507c
Staats-Limburg
Staats-Limburg beschrijving van 507c
Staats-Vlaanderen
Staats-Vlaanderen beschrijving van 507c
stadhouderschap 29a, 250b, 376a, 475a, 507m
Stavoren 499b, 520a
Steen, J. 299a
stilus curiae 188c
Stoke, M. 9a, 252c, 271b
Strabo 387c
Stuart, huis 359a
Suicerus, J.H. 11d
Suriname 207a, 219a, 348a
Surius, L. 205a, 258b
Sweertius, F. 387f, 448a
Syrië 141f
Tacitus, P.C. 307n, 387c, 446a
tafelgebruiken 9g
Taiwan, zie: Formosa
Texel 252b
Texel oudheden 136a, 136b
Thailand, zie: Siam
Theseus 334t
Thomas, apostel 456a
Tiel 290a
tiendrecht 425a
tiendrecht Holland 425a
Til, Th. van 514a
Tököly, E. graaf van 110a
Tollius, H. 513p
Traiecti, P. 150a
Tremellius, E. 298a
Tripoli 503b
Troje 20a, 310d, 441b
Tromp, C. 295a, 299a
Tromp, M.H. 295a, 299a, 340d
Tunesië 503b
Turkije 141g, 287g, 511b
Tursellini, H. 343b
tweegevecht 9b, 32g
Twente 391a
tijdrekenkunde 81i, 118b, 156e, 175a, 189a, 196a, 232c, 239h, 239i, 239j, 247b, 270a, 332c,
350a, 357c, 361a, 379e, 399g, 423a, 423b, 470a, 501b, 501c, 501d
Ubbergen
Ubbergen oudheden 56o
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Unie van Utrecht 71a, 158d, 188e, 376b, 455d, 455e, 513g
Unigenitus, bul 371a
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Utrecht
Utrecht vijftiende eeuw 94c
Utrecht zestiende eeuw 70a, 179c, 241a
Utrecht beschrijving van 473b, 507h
Utrecht bisschoppen van 27b, 27e, 63b, 64a, 90a, 174e, 187a, 214a, 222a, 267a, 328a, 328b,
328e, 328f, 338a, 353a, 383e, 422f, 436b
Utrecht kerkgeschiedenis 85a, 85b, 85c, 85d, 85e, 371b, 427a
Utrecht provincie 65bis a, 94b, 123a, 159a, 171h, 261a bis, 353a, 515a
Utrecht stad 60a, 65bis a, 73a, 94b, 123a, 159a, 171h, 261a bis, 353a, 515a
Utrecht universiteit van 309g
Uytenbogaert, J. 81b, 299a, 471a
Valdes, P. 298a
Valckenier, A. 299a
Valla, L. 298a
Varro, M.T. 191a
Veer, L. van der 150a
Veldenaer, J. 78j
Velthem, L. van 309b, 309j
Venetië 111b, 171f
Venetië hertogen van 27e
Verbond der Edelen 513e
Verenigde Oostindische Compagnie 68a, 139a, 141d, 230a, 254b, 340a, 340i, 351a, 409a, 480a
Vesalius, A. 299a
Viglius ab Aytta, Z. 176a, 298a, 299a
Vindelicia 114b
Vlaanderen 132a, 160a, 322a, 322b, 337a, 337b, 365a, 415a
Vlaanderen graven van 310a
Vlaardingen 355a
Vleertman, W. 299a
Vlissingen 513b, 513c
Vlitarp, O. 119a
Voetius, G. 299a, 309g
Vondel, J. van den 81g, 299a
Voorne 9f, 425b
Voorschoten
Voorschoten oudheden 56s
vorsten van Europa 6b, 77d, 77e, 77i, 77j, 77p, 111a, 111d, 151b, 151c, 232c
Vorstius, C. 303a
Vos, J. 299a
Vosmaer, A. 302a
Vossius, G.J. 421c, 425g
Vrede van Munster 7a, 110k
Vrede van Osnabrück 110k
Vrede van Rastatt en Baden 171j
Vrede van Rijswijk 151a
Vrede van Utrecht 171i, 171j
Vrede van Wenen 327c
Vries, Tj. H. de 299a
Vriezenveen 149e
Vroonen 155a, 449f, 479a
vrouwen 527b
Vulcanus, B. 20b, 513l
vuur 464a
Wagenaar, J. 250a, 299a
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Walcheren 78h
Walcheren oudheden 178a
Waldenzen 84a, 317a, 317b, 317c, 325a, 357a
Wall, P.A. van de 271b
Walther, L. 298a
wapel 508f
wapenkunde 9d
Wassenaar, heren van 63e
Wassenaar, J. van 299a
Waterland 449e
wederdopers 241b, 435a, 435b
Weenix, J.B. 299a
Wellekens, J.B. 493c
Wenen
Wenen beleg van 171a
wereldgeschiedenis 2a, 3a, 11d, 41a, 75f, 77l, 77n, 78k, 110d, 118a, 181a, 182c, 194b, 205b,
212a, 232c, 239d, 239k, 239l, 239m, 239n, 239o, 239p, 258b, 273b, 277a, 283b, 286b, 287c,
309i, 325b, 329c, 332c, 357d, 380b, 443a, 443b, 461a, 472c, 487a, 488a, 500k, 503d, 530a
Werff, P.A. van 513m
West-Friesland 373a, 499f
West-Friesland jachtrecht 47b, 47e, 271a
West-Friesland windrecht 47e
West-Indië 283a
West-Indische Compagnie 283e
Westknollendam 312bis a, 449g
Westvoorne 138a
Westwoldingerland 399h
Weyerman, J.C. 299a
Wezel 451a
Wezel beleg van 75d
Wieringen 93a
Willem I, stadhouder 35e, 38a, 117c, 164b, 299a, 334d, 340f, 362a
Willem II, graaf van Holland 299a, 330b
Willem II, stadhouder 112c, 299a, 340f
Willem III, stadhouder 77h, 77o, 107a, 299a, 340f, 340l, 418a
Willem IV, stadhouder 282a, 297a, 299a
Willem V, stadhouder 299a, 513b
Willem Lodewijk, stadhouder 11a, 156f
Willibrord 176e
windrecht
windrecht West-Friesland 47e
Witt, C. de 232a
Witt, J. de 112f, 232a, 507g
Wittenbach, Th. 298a
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Woerden 125a, 125b
woordenboek
woordenboek biografisch 105e, 287a, 390b, 405a, 422b, 422c, 422e, 433a
woordenboek historisch 37d, 89a, 166f, 202b, 274c, 315a, 321b
Wormer 449i
Wormerveer 312bis a, 449g
Wouwerman, Ph. 299a
Wyclif, J. 298a
Wijk bij Duurstede 508e
wijsbegeerte 239f, 500i
Xanten 56d
Zaan, W. van der 299a
Zaanland 312bis a, 449a, 449c, 449g, 449i
Zaltbommel 208a
zeehelden 77k
Zeeland 78d, 82a, 92b, 133a, 162a, 179a, 193a, 397a, 408a, 408b, 445d, 514b
Zeeland beschrijving van 65a
Zeeland kerkgeschiedenis 513a, 514d
Zeeland oudheden 158c
Zeeland rechtspraak 455a, 455b
zeeslagen 465c, 512b
Zierikzee 265a
Ziska, J. 298a
Zuid-Beveland 455c
Zuid-Holland 161a, 342a, 366e
Zwaardekroon, H. 299a
Zwartenhond, J.H. 299a
Zweden 220c, 304d, 309a
Zweder van Culemborg, bisschop van Utrecht 328e
Zwingli, H. 298a, 368b, 368c
Zwitserland 111b, 330c
Zwitserland kerkgeschiedenis 368b
Zwolle 209a
Zijpe 479a
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